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Omslagsbilden
Bilden på första sidan togs den 3 december 2012, mitt på dagen. Som alla ser så
är det Grängsjö Kapell som avbildats i vinterlandskapet.  Märkligt nog kom det
också med en liten gubbe på bilden. Man skulle kunna tro att det var självaste
jultomten som smög sig med, utan att fotografen till en början märkte det.
Skägget är i alla fall för vitt för att det skulle kunna tillhöra ”den lille grå gub-
ben”... Kanske kan någon av Grängsjö-Bladets läsare ge besked om vem gubben
är..Personligen tror jag att det är den litet elake ”Tryckfelsnisse” som sticker fram
sitt huvud. Han var ju framme i förra numret och såg till att datum för den
kommande julgröten blev den 9/12. Rätt datum är ju 19/12! Redaktionen
beklagar nämnde Nisses framfart i spalterna och lovar att åtminstone försöka
begränsa hans utrymme. Men det är en listig rackare. Han slår till när man minst
anar det, och han kan vid behov beslå korrekturläsare med partiell blindhet! Så
någon 100%-ig säkerhet kan aldrig garanteras...

Det var en gång en by.....
Det var en gång en by, som låg längs vägen mellan två broar. Och så långt var det
mellan de två broarna, att man fann det för gott att dela in byn i en västlig och en
östlig del. Byn låg alltså längs landsvägen i en ådal, som sträckte sig från havet och
långt upp mot landskapets mer höglänta delar – eller egentligen tvärt om. Vatt-
net rann förstås från de högre belägna sjöarna och ner mot havet. En gång, sedan
landet rest sig ur havet, var här en brusande älv, men i takt med landhöjningen
blev vattenföringen så småningom allt blygsammare, för att i våra dagar sommartid
nästan bara bestå av en liten rännil, som mer motsvarar begreppet bäck. Tidigare
flottade man timmer längs den här ån, och på sina ställen kan man fortfarande se
rester av de träskoningar som skulle leda det flottade timret förbi stenar och
andra hinder utan att det fastnade på vägen. Längst nere vid havet, där ån slutli-
gen rann ut, fanns bl.a. en stor såg, som tog hand om det flottade virket.

I en kuperad del av landskapet, ovanför den välbyggda stenbro, som ledde
vägen över ån och utgjorde byns gräns mot väster, var fallhöjden på någon
kilometer så pass stor att man där med vattenkraft kunde driva kvarnar, smedjor,
sågar, kakelfabrik, krukmakeri och annat. Där blev under en period, innan elektri-
fieringen revolutionerade all industri i landet, en ansamling av små industrier,
som drevs av vattenkraft och gjorde att det under många år sjöd av verksamhet.
Många människor kunde få sin försörjning i dessa små industrier, och just vid
bron fanns under åtskilliga år både två vanliga lanthandlar, ett café, en kiosk,
liksom ett postkontor och en telefonväxel.

Ungefär på samma sätt var det vid den bro som utgjorde byns östra gräns.
Där kom ytterligare en å, mer norrifrån, för att några hundra meter söder om
bron förena sig med det västerifrån kommande vattnet, som på sin väg drivit alla
små industrier som ovan nämnts. Den här ån hade också just här sitt lopp utför
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ett ganska brant parti i terrängen, varför det även här fanns fallhöjd att ut-
nyttja. Detta gjordes också. Dammar byggdes, och från dessa leddes vattnet till
vattenhjul och turbiner, som sedan drev sågar, kvarnar och smedjor. En liten bit
längre österut fanns även här en telefonväxel…

I den här beskrivna, långsträckta byn, fanns också en lika långsträckt sjö, där

det västerifrån rinnande vattnet tillfälligt stannade upp till en lugn vattenspegel.
På sluttningarna ner mot sjön – både på den södra och den norra sidan – fanns
jord, som lämpade sig såväl till spannmåls- och potatisodling som till hö och
bete för byns kor och hästar. Allteftersom vattnet under århundradena hade
dragit sig tillbaka hade också alltmer av den forna sjöbottnen frilagts och blivit
bördig åkerjord. Denna jord skapade underlag för ett antal gårdar i byn, var och
en med hyggliga odlingsarealer vid varje gård, gränsande mot sjöns norra strand,
men också med marker på sjöns södra sida, liksom i ”utmarker” på odlingsbara
platser längre ut i de skogar som omgav byn. Några hade också valt att anlägga
sina gårdar på sjöns södra sida, trots att tjälen där gick något senare ur jorden än
på sjöns norra sida, där markerna sluttade mot söder och den livgivande solen.

Så småningom avstyckades mindre arealer från de större gårdarna i byn, och
såväl böndernas egna barn som inflyttade odlare från andra bygder kunde befolka
byn. Det större befolkningsunderlaget gav också möjligheter för andra än jord-
brukare. När självhushållningen, med egen tillverkning av nästan allt på varje gård,
efter hand upphörde, behövdes snickare, smeder, skräddare, målare , skomakare –
och efter hand kom butiker, där redskap och förnödenheter kunde köpas av dem
som inte själv kunde eller hade tid att tillverka dem. Till sist kunde man i butikerna
också köpa jordbrukets egna produkter – mjöl, potatis, bröd, mjölk och ost…

Och utvecklingen pågår ständigt… Bara för en generation sedan sågs på
somrarna kor beta på åkrarna ner mot sjön. Då fanns på de flesta gårdar ett antal
kor och en eller ett par hästar. Nu finns i byn inte längre någon enda ko att
mjölka. Endast ett antal köttdjur bidrar till att hålla landskapet öppet. Och de
hästar som finns är nästan uteslutande rid- eller travhästar. Av de lanthandlar
som tidigare fanns var eller varannan kilometer längs vägen återstår en enda i
”miniversion”. I övrigt är byns invånare hänvisade till affärer nära en mil bort åt
vardera hållet. Men hästskjutsen och cykeln har ersatts av bilen, så det tar ändå
inte lång tid att åka och handla. Numera kan man också hemma vid sitt skrivbord
med några knapptryckningar beställa nästan vad som helst från vilken del av
världen som helst…

Alla eventuella likheter med en känd by i vår närhet är förstås bara tillfällighe-
ter…  /SE
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Enligt annons i föregående upplaga av Grängsjö-Bladet blev det en kväll med
”trivsel och flärd” på kapellet tisdagen den 12 november. Varken trivsel eller flärd
saknades, och tillslutningen blev över förväntan (nära 90 besökare). För många
blev det kanske en överraskning att vi har så många kreativa förmågor i våra
trakter. Vi Grängsjöbor känner förstås till detta förhållande, och om vi får säga det
själva, så är förstås Grängsjö bäst i alla avseenden – även om det positiva omdö-
met denna gång får spilla över en del på också andra delar av Nordanstig…

Även för den som inte är särskilt hemmastadd i modevärlden var det en
upplevelse att få skåda alla vackra och fantasifulla kreationer. Det fanns allt mel-
lan vadmalsväst och bröllopsklänning. Särskilt roligt var det också att få uppleva
mannekänger som inte såg ut som anorektiker. Alla såg friska och sunda ut, och
trots de kanske något primitiva förhållandena lokalmässigt, så genomförde de
visningen med gott humör och glada leenden. Glädjande nog fanns det också
en manlig mannekäng, Bengt Hassel, som visade några av sin fru Helenas ska-
pelser…

Efter den inledande visningen blev det tid för att mingla runt bland alla
designers och företrädare för alla möjliga hantverk, som fanns representerade

En kväll med trivsel och flärd...
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(uppräknade i förra bladets annons). Att företagsamhet och kreativitet frodas i
bygden råder det alltså ingen tvekan om, och denna kväll demonstrerades detta
väldigt tydligt – under mycket trivsamma former. Efter kaffe med ”höstklämma”
och kaka – och trevlig samvaro – avslutades evenemanget med dragning på de
inträdesbiljetter som utgjorde lotterna. Antalet vinster var så stort att vinst-
chansen, trots det stora deltagarantalet, var högst betydande. Sammanfattnings-
vis ett mycket uppskattat och trevligt arrangemang.

I slutskedet kom också Hudiksvalls-Tidningens reporter Carole Tärnudd,
vilket ett par dagar senare resulterade i ett bildreportage i nämnda tidning.

Möjligen kommer detta arrangemang att följas av samma reflektioner som
vår tidigare ”kakfrossa”, nämligen att detta måste upprepas – kanske bli tradi-
tion. En tacksamhetens tanke går till dem som jobbade med att iordningställa
lokalerna och som under kvällen slet i köksregionen! Ett arrangemang som detta
gör sig inte själv… Det krävs en hel del arbetsinsatser för att allt skall fungera! Ett
stort tack också till Christer Jonsäll, som trakterade pianot under detta evenemang
- liksom till alla ”utställare” som bidrog till att det hela blev en succé!

Kraft och Likström (av månadens gästskribent, Karl-Erik Nordlund)
Någon gång i början av förra seklet började elektrifieringen av den svenska lands-
bygden. Det var inte precis de stora bolagen som försåg Sverige med elektriskt
ljus. De var i stället enskilda privatpersoner eller små föreningar, som byggde
dammar och kraftverk vid små vattendrag. En förutsättning var förstås att man
hade fallrättigheter i nämnda vattendrag.

Vid Svedbro övre kvarn, där jag är uppväxt, var förutsättningarna de rätta.
Den småindustri som fanns i Svedbro utnyttjade vattenkraften för sin verksam-
het. I ena änden på den turbinaxel som gick ut från turbinhuset anslöts en
likströmsgenerator, som kunde alstra 130 volt likström.

Hur många lampor och elapparater som kunde anslutas berodde på hur
mycket vatten som fanns att tillgå i dammen. Antalet elapparater var i de flesta
hushåll begränsat till en radioapparat, och i övrigt fanns där strålkaminer som
gav värme.

Mina minnen härstammar från 1940- och 50-talen, och vi tillhörde de privi-
legierade som hade eget lyse och som därigenom kunde så att säga slösa lite med
varan. Slöseriet var inte konstant under året, utan uppträdde mestadels när vår-
och höstflod var som ymnigast, och vi fick då ändå släppa igenom det mesta
vattnet genom de öppna dammluckorna.
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Sent på hösten innan vattenrännan till turbinhuset hade frusit till, så fanns
det en benägenhet för vattnet att frysa och täppa till ”vålgrinden” (ett galler som
förhindrade större föremål, som kvistar och stockar att ta sig in i turbinhuset)
Sådana gånger var det bara att gå ut på dammen och krafsa rent i vålgrinden.
Ibland vaknade jag på nätterna av att det var kallt och mörkt… Lyset fungerade
inte. Eftersom jag förstod vad som inträffat, klädde jag på mig och gick ut på
dammen för att krafsa rent. Ett kraftigt sorl hördes när vattnet strömmade in i
turbinhuset och strax därefter kom lyset tillbaka.

Ett sätt att reglera spänningen, var att koppla in en strålkamin för att förhin-
dra överspänning. Samtidigt gav den lite värme. Innan strålkaminerna blev van-
liga fanns en annan typ av värmeslingor. De bestod av ett nät med någon form
av motståndstråd, som blev rödglödgad när den kopplades in i eluttaget. En
fullständigt livsfarlig konstruktion som hängdes upp i en krok i taket. Naturligt-
vis fick jag stränga förmaningar att inte peta på skapelsen, men om man med en
träpinne kom i närheten av den, så hoppade gnistor över till pinnen och det
sprakade till.

På sommaren var vattentillgången så knapp att endast någon enstaka glöd-
lampa kunde vara tänd. Skulle man lyssna på radion så fick man släcka lampan,
annars lät radion som någon med släpig röst brummade fram orden. Motsatsen
var när det var överspänning, då lät det som Kalle Anka skulle ha bosatt sig i
radion.

Ojämn vattentillgång och ökade krav medförde ett högre elberoende, och så
småningom bad vi att få bli inkopplade på allmänna elnätet, som i vårt fall
innebar Gränsfors Kraft AB. Bekymren var ändå inte helt förbi för den skull.
Vedkapning var en mycket intressant företeelse. Vedkapen drevs av en stor järn-
klump till elmotor som inte var särskilt el-snål. Den drog alltså mer ström än vad
elledningarna var dimensionerade för, vilket förstås ställde till problem.

Inkopplingen på elnätet gick till på följande sätt: Grova kopparkablar från
elmotorn skalades av i ena änden och böjdes till en krok. Därefter hängdes
trådarna över elledningarna som gick in i huset, med hjälp av en lång träribba. I
bästa fall så roterade kapen åt rätt håll, annars var det bara att byta plats med
trådarna på el-ledningarna.

I dagens läge skulle dylika tilltag ha straffats med dryga böter, men fallet är nu
preskriberat, och min far har varit död i över 20 år, själv var jag minderårig när det
inträffade.
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Från månadsmötet den 2 december
Inför kommande aktiviteter har kvastar bundits och ljus stöpts. Adventsstjär-
nor och adventsljusstakar har satts upp, och en fin gran med beslysning pryder
numera ”predikstolen” vid berget ovanför kapellet. Ett mindre fysskåp har be-
ställts och skulle ha varit levererat, men det har tyvärr ”kommit bort” under
transporten. Vi hoppas på snar förnyad leverans!

Fastighetsgruppen har arbetat med att fastställa en utrymningsplan för ka-
pellet. Utrymningsskyltar, brandsläckare mm kommer att placeras ut på lämpliga
ställen - och en stege för utrymning från lägenheten ovanpå kommer också att
anskaffas och monteras.

Vår kassör Stefan lämnar en angenäm rapport om byalagets ekonomiska
ställning. Den betyder bl.a. att vi kommer att ha medel för att fortsätta tak-
projektet till sommaren och alltså få ny plåt på resterande delar av taket.

Den ”demonstrationskamin” som vi nu haft en längre tid och eldat mycket
i lär enligt företaget (Ljunglöf  i Hassela) ha åstadkommit god föräljning i Gnarp,
varför byalaget som bomus för vår marknadsföring får behålla kaminen (som är
värd 7 500 kr). Det tackar vi för!

Då några efterfrågat en Byalagskalender  att hänga på väggen även i år, så skall
vi försöka ordna en sådan. Eftersom vi då beställer via ett företag, så kommer
den att kosta 175 kr - och vi måste ha din beställning senast den 8/12.

Ring  Sven Erik, 0652-14034   eller   070-3916793

Kalendern ser ut som på bilden, med en
”lyxigare” och stabilare pärm med årtalet i
guldtryck. En bild för varje månad, med fö-
reträdesvis motiv från Byalagets verksamhet
(motivet på bilden här är från min privata
kalender)/SE
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Kommande aktiviteter:
Luciatåg, auktion och lotterier
som alltid. Skänk saker till
Luciafestens auktion! För att
auktionen skall bli både trevlig
och intressant - och dessutom
förstärka byalagets ekonomi -
så behövs föremål till auktio-
nen. Du som varit med tidi-
gare vet ungefär vad som bru-
kar efterfrågas - och du som

inte varit med, fråga någon granne som har den erfarenheten! Du som har in-
tresse/anlag för bakning och vill bidra med egna produkter: pepparkakor, saffrans-
bröd, rullrån, struvor, ostkaka, paltbröd kan vara sådant som går åt...
Tyvärr något sent kommer följande information (har funnits tidigare på vår hemsida):
Träningen inför Luciatåget pågår för fullt, men några fler tärnor, tomtar,
pepparkaksgubbar och stalledrängar skulle behövas. Träning sker på fredagar kl
15.30 – 17.30 i Grängsjö kapell under ledning av Veronica och Ingemo Jonsäll.
Du som vill är välkommen att komma till sångträningen. Även lite yngre delta-
gare är jättevälkomna, då vi behöver föryngring.

Om du har frågor runt Luciafirandet, kontakta:
Inga-Greta 0652-21042           Ellen 0652-21155          Ann-Kristin 0652-14139

Julgröten” kommer  att gå av stapeln torsdagen den 19/12,
kl. 16.30 - 18.30 - vid tillräckligt antal anmälda. Pris per person 60 kr.  Anmälan
senast 16/12  till:  Inga-Greta 0652-21042    Ellen 0652-21155    Ann-Kristin 0652-14139

Tomten kommer förstås på julafton
Glädjande nog kommer tomten även i år till Grängsjö. Vi träffas som vanligt vid
Innigår´n på julafton kl 11.00 för promenad till tomten. Tag gärna med eget fika.
Vill vädrets makter kommer även möjlighet för pulkåkning att finnas.
För dig som vill att tomten överlämnar ett speciellt paket till en speciell person
finns möjlighet att lämna väl märkt paket innan. Tissla och tassla, så löser det sig.
Den som undrar något omkring detta kan ringa Anna, tel. 0652-21245.

Julgransplundring med fika, korv och bröd och godispåsar till barnen blir
det på kapellet lördagen den 13/1 kl. 14.00.

Eftersom första måndagen i januari är helgdag (trettondag jul), så blir
nästa månadsmöte först måndag den 13 januari kl. 19.00


