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Omslagsbilden
Luciadagen 2007 tog Eva och jag en promenad bort till Nolamyra. Klockan 13.48
tog jag då denna bild. Med digitalkamerans hjälp får man ju alltid exakt tid för
varje exponering. Tidigare hade jag alltid anteckningsblock med mig och skrev
upp tiden/SE

Information från redaktionen
Senaste utgåvan, decembernumret, var delvis knappt läslig. Redaktionen ber om
överseende för detta. Det hela berodde på en alldeles osannolik kedja av händel-
ser. Först slutade ordinarie skrivare (Föreningsrådets) att fungera. Då erbjöd sig
Ulf  Sundblad att skriva ut resterande sidor på sitt företags skrivare - varvid även
den skrivaren slutade fungera. Till sist blev det ”Nordanstigs Utveckling” som
lånade ut sin skrivare. Men resultatet blev tyvärr inte lysande...

 Nu avslutas också Föreningsrådets projekt, så någon fortsatt gratis utskrift
kan vi tyvärr inte räkna med.

På grund av ovan nämnda situation har jag nu själv införskaffat en ny färg-
laserskrivare, av en kvalitet som bör fungera väl och hålla ett tag - och som
förhoppningsvis inte skall innebära en alltför hög kostnad per ex av Bladet. Men

om det finns andra, praktiskt möjliga och ekonomiskt fördelaktiga alter-
nativ, så är sådana förstås välkomna.

Redaktionen beklagar för övrigt att inte förra bladet innehöll någon
information om den traditionella träffen med jultomten på julaftons

förmiddag. Anna reparerade skadan genom att informera om detta i samband
med luciafirandet. Tack för det! Resultatet av den informationen redovisas på
sidan 7, där Johan Nordlinders bilder illustrerar evenemanget.

Slutligen är det dags att betala medlemsavgiften för 2013. Den är 50 kr/år
för en person och 100 kr för en familj. För den som inte bor i närområdet och
inte heller har möjlighet att läsa Grängsjö-Bladet på hemsidan, utan vill ha bladet
hemskickat med post, blir avgiften 50 kr högre (100 kr resp. 150 kr) för portots
skull. Avgiften sätts in på Byalagets bankgiro 396-7221. Glöm bara inte att ange
vem du är och vad betalningen avser! Om någon inte fått bladet trots att med-
lemsavgiften är betald - eller inte fått det tillsänt fast man betalt de extra 50 kronorna
- så meddela redaktionen via mail eller telefon (sevenerik44@yahoo.se resp. 0652-
14034).

Detta årets första nummer av bladet delas ut till samtliga bybor, men fort-
sättningsvis är det alltså som tidigare endast betalande medlemmar i Byalaget
som får bladet. Redaktionen vill slutligen tacka för det år som gått - och önska alla
läsare välkomna till bladets 4:e årgång!/S E
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Den lille gubben (forts.)
”Åtabakstitten”

Efter att alldeles oväntat (som vanligt) ha mött den lille grå gubben vid Brattänge
och fått en egendomligt formad träbit med hål i, sätter jag föremålet till ögat som
en kikare, och tittar genom hålet - precis som han sagt mig…

Till en början ser jag ingenting, inte ens landskapet framför mig, som jag ju
borde se, eftersom det finns i synfältet. Men efter en kort stund framträder
plötsligt ändå något, fast inte den plats jag nyss sett med mina ögon, den nu-
mera skogbevuxna sänkan i skogen, där man kan ana spåren av odlad mark
mellan granstammarna. Det jag ser är i stället ett vinterlandskap! Trots att det
bara är höst och barmark omkring mig, så kan jag nu genom träföremålet se ett
snötäckt landskap - och det är helt öppet… Ingen skog, utan bara några mindre
buskar som sticker upp ur snön och markerar diken mellan de skilda åkrarna.
Och jag ser två lador, riktiga timrade lador med spåntak på, och ett vitt lager av
snö på taken.

Vad är nu detta för trolleri! Jag står på den välkända Kabelvägen vid Bratt-
änge, en höstdag med frostigt knastrande grus under fötterna, men absolut
ingen snö. Och när jag så sätter detta lilla ihåliga träföremål för ögat och tittar
genom dess hål – så ser jag ett vinterlandskap!

Om jag tidigare blivit förundrad vid varje tillfälle jag mött den här lille grå
gubben, så är detta ändå något ännu märkligare, och nästan skrämmande overk-
ligt! Jag tittar närmare på trädroten, eller vad det nu kan vara. Men när jag betrak-
tar föremålet, så ser det alldeles vanligt ut. En del av en rot eller gren med ett hål
i… Det finns ingen möjlighet att någon teknisk anordning kan finnas gömd i
träbiten och spela upp någon sorts film, när man tittar genom dess hål.

Jag tittar en smula obehagligt berörd på gubben bredvid mig. Trots att han
inte är större än ett barn på sådär fyra eller fem år, och ändå har en gammal mans
ansikte och händer, så ger han obegripligt nog inte alls något ”konstigt” intryck.
I stället verkar han märkligt naturlig och självklar, och hela hans uppenbarelse
utstrålar en sorts självklar trygghet, som står i samklang med hans lugnt plirande
ögon och det godmodiga smilet. Det är helt omöjligt att bli rädd för honom eller
känna att han på något sätt skulle vara ”overklig”… Men vad är det för träbit han
visat mig? Han verkade ju också till en början mycket tveksam till att ge mig den,
och han hade ju sagt något om att jag ”inte skulle bli rädd”…

Jag ser mig omkring, som för att hitta någon förklaring till detta märkliga.
Men landskapet omkring oss ser precis likadant ut som innan jag stötte ihop
med gubben. Och ingen annan levande varelse kan jag se. Bara tät granskog
bakom oss, och framför oss de numera skogbeväxta resterna av det som en gång
varit odlad jord och under många år givit skördar av hö till kreaturen eller spann-
mål till det bröd människorna livnärde sig på. Ingen snö kan jag se, och absolut
inte minsta spår av några lador…
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 - Nu vart du fôl stöss ändå!
 Gubben ser plirande upp mot mig, och hans lilla smil gör mig trots allt lugn.

Vad än detta handlar om, så kan det inte vara något farligt. Han verkar precis lika
lugn som vanligt och tittar bara litet begrundande på mig.
 - Vi kaller den där för ”åtabakstitten”, säger han så…

 - Åtabakstitten?
 - Ja, man kan jussôm titte
tebaks på hä sôm var fôr…
 - Som en tidsmaskin då?
 - Ja hä kan man fôl säge.

Jag vet plötsligt inte vad
jag skall säga. Någon sorts
sciencefictionbetonad tidsma-
skin är nästan det sista man
skulle förknippa den här gub-
ben med. Han verkar själv
s.a.s. rena motsatsen, någon
ur en förgången tid, så långt
ifrån modern, avancerad tek-
nik man kan tänka sig!
 - Men vad var det då jag såg?
 - Hä va Brattänge - fast för
bra månge år sen…

Såhär såg jag Brattänge nu, direkt med mina egna ögon

Och det här såg jag genom hålet i träbiten - från precis
samma plats... Lägg märke till ladan längst bort i bild!
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 - Men hur går det till… Hur fungerar det?
 - Fungerer? Ja man titter bare, å sô sir man…

 För gubben är detta tydligen inget konstigt. Man tittar bara genom hålet,
och så får man se bakåt i tiden. Det låter ju helt befängt, och jag är inte beredd att
tro honom. Fast bilden jag nyss sett av Brattänges öppna åkrar och de två
ladorna skulle ju kunna vara precis det jag själv såg som barn. För omkring 50 år
sedan såg det ju faktiskt ut så. Kan det verkligen vara möjligt, att man kan sätta
en ihålig träbit för ögat och plötsligt se omgivningen som den såg ut för femtio
år sedan? Och detta utan någon avancerad elektronisk utrustning eller så… Bara
en ihålig träbit! Nej, detta är bara alltför otroligt.
 - Du varten’t rädd e?

Gubben tittar forskande på mig…
 - Nej, men jag fattar inte det här. Inte kan man förflytta sig bakåt i tiden. Det är
ju omöjligt…
 - Jo, hä äre ju… Men man kan si bakåt ändå… Precis sôm när man tänker tebaks
på hä sôm ha varre… Fast hä ä ju nu ändå. Man kannen’t gå tebaks själv e’ – men
man kan si tebaks…

Gubben ser sådär undrande på mig igen, som om han undrar ifall jag kan
följa med i hans resonemang. Han är sannerligen en märklig gubbe, och detta
överträffar verkligen allt jag varit med om. Jag kan helt enkelt inte tro på vad jag
sett - och jag blir inte klokare av gubbens försök att förklara. Men riktigt rädd har
jag ju ändå inte blivit - som gubben varit orolig för. Kanske skulle jag bli det, om
jag tittade mer genom träbiten - eller riktade den åt ett annat håll…

Jag hinner inte fundera mer på detta förrän gubben vill ha tillbaka träbiten
och uppfordrande sträcker handen mot mig. Det verkar nästan som om han
ångrar att han lånat ut den och fått mig att titta i den, men han ser samtidigt åter
så där illmarig ut och tycks nästan nöjd med att ha fått mig bragd ur fattningen.
Möjligen förstår han, att det som tydligen för honom är alldeles naturligt nästan
har fått mig att tvivla på mina egna sinnen...

Men innan jag lämnar tillbaka den märkliga träbiten sätter jag den med hålet
framför objektivet på min lilla kamera, riktar den åt det håll jag nyss tittat och
trycker av. Jag har ingen förhoppning om att det skall fungera, men ändå måste
jag försöka. Gubben ser förvånat på mig, innan han stoppar träbiten i fickan på
sin grå jacka. Han vänder sig sedan om och försvinner mellan träden uppför
sluttningen bakom oss. Och jag står som vanligt kvar och undrar vad det är jag
upplevt - och när jag skall få se gubben igen. Men den här gången undrar jag inte
bara vem gubben egentligen är... Nu funderar jag dessutom på vad i hela världen
det var för märklig träbit han låtit mig titta genom. Jag vågar knappt tänka på vad
han skall hitta på nästa gång - om han nu visar sig igen? Det kan man ju aldrig
veta... Att det sedan blev en bild i kameran var förstås mer än jag vågat hoppas,
och det gör väl egentligen det hela ännu konstigare. Att en människa ser konstiga
saker är ju en sak, men en kamera bode det ju inte gå att lura. Men se bilden på
föregående sida!/SE
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               Luciafirandet
Fredagen den 14 decem-
ber hade byalaget sin tra-
ditionella luciafest. Trots
att det var riktigt bistert
vinterväder med en tem-
peratur på omkring 15
minusgrader kom så
många besökare att kapel-
let var fullsatt. Ett fantas-
tiskt luciatåg uppträdde –
och sjöng även på span-
ska, vilket måste ha glatt

våra spanska gäster… Veronica Jon-
säll ansvarade liksom förra året med
den äran för uppträdandet av lucia,
tärnor, tomte och pepparkaksgubbe…
Ett antal träningstimmar låg förstås
bakom det hela. Välförtjänta applå-
der visade publikens uppskattning…

Efter Lucia var det dags för kaffe
med traditionellt bröd till. Därefter
följde den lika traditionella auktionen,
samt ett antal lotterier. Björn, Carin
och Urban byttes om som auktionist, och trots en krånglande ljudanläggning
blev till sist alla föremål inropade och alla lotter sålda..

Förutom en trivsam kväll inbringade förhoppningsvis också luciafirandet en
liten förstärkning i byalagets kassa. Ett stort tack till alla som hjälpte till!

Ann-Kristin och Ellen skötte kassan Valdemar Svedlund-Johansson och Alice
Nyqvist som Pepparkaksgubbe och tomte...

Ett välfyllt kapell vid luciafirandet

Lucia, Ellinor Åslin, med tärnor, tomte och  pepparkaksgubbe.
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Julaftonens traditionella ”tomtevandring”
Julaftonens traditionella tomtevandring besöktes i år av många ortsbor. Tomten
kom och önskade alla God Jul, och de barn som varit ganska snälla fick paket.
Det visade sig vara alla, vilket är ett gott tecken för framtiden. Därefter bar det av
utför pulkbacken. Madrasser tillhörde mångas favoritåkdon, vilket kan vara ett
tips inför nästa års julklappsinköp. De sanna åkentusiasterna höll ut i flera tim-
mar, då föret var bra...

Översta bilderna: Till
vänster tomten själv
med sin julklappssäck,
och till höger beskådar
Ingrid Nordlinder, samt
Urban och Ann-Kristin
Norlin aktiviteten.
Stora bilden till höger:
Tomten med en del av
barnaskaran framför
sig.

Efter åkturen nedför
fick man för egen ma-
skin ta sig upp igen...
Lotta, Linus och Adam
närmast i bild.

Text: Anna Johans-
son (som också, lik-
som tidigare år, an-
svarade för arrange-
manget). Bilderna
tagna av Johan Nord-
linder:
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Kommande aktiviteter
Julgransplundring med fika, korv och bröd och godispåsar till barnen blir det
på kapellet söndagen den 13/1 kl. 14.00.

Studiecirkeln om hus och gårdar i Grängsjö fortsätter onsdagen den 23 januari
kl. 18.30 efter helguppehållet  - och därefter varannan onsdag samma tid.

”Öppet hus” på onsdagarna startar igen den 16 januari - kl. 11.00 som vanligt.

Nästa ordinarie månadsmöte blir den 7 januari - som alltid kl. 19.00.

Filmklubben visar den 17/1 välkända ”West Side Story”- en
musical som är en modern Romeo o Julia historia, vilken utspe-
lar sig mellan ungdomsgäng i New York.
Sprid gärna informationen att medlemskap i byalaget inte är ett
krav för att vara med i Filmklubben! För endast 60 kr kan man
alltså under ”vårterminen” se hela åtta filmer! Information om
filmerna finns också på byalagets hemsida, www.grangsjo.se

En viss redaktör åker skidor på den gamla nedfarten till Erskors - vintern 1949.


