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Omslagsbilden
Omslagsbilden togs den 26 januari 2014, kl. 14.00 vid fågelbordet utanför vårt
köksfönster i Västergrängsjö. Den uppmärksamme och minnesgode läsaren kanske
erinrar sig att en liknande omslagsbild förekommit tidigare i Grängsjö-Bladets historia. Närmare bestämt så var det i nr 24, februari 2012. Bilden var också då tagen
genom vårt köksfönster, men då fanns hela fyra rådjur med på samma bild. Även nu
- i mitten av januari 2015 - har vi en flock på fyra djur, som då och då besöker oss för
att under fågelbordet slicka i sig nedfallna solrosfrön därifrån. Även de äpplen vi med
flit lämnade kvar på ett av våra träd i höstas, tycks falla rådjuren i smaken, men
märkligt nog äter de bara nedfallna frukter. Trots att en del äpplen sitter kvar på trädet
i bekväm höjd för ett rådjur, så tycks de inte förstå sig på att äta dem direkt från
trädet, utan står och krafsar i snön för att få fram de nedfallna exemplaren. /SE
Från redaktionen
Detta är alltså första numret av Grängsjö-Bladet 2015, årgång 6. Redaktionen är
densamma som föregående år, och eftersom inga klagomål inkommit, så fortsätter vi t.v. utgivningen. I slutet av 2014 var medlemsantalet i Byalaget (=antalet
prenumeranter på bladet) 106 - och vi hoppas förstås att det blir minst lika många
innevarande år. Med denna upplaga följer ett inbetalningskort för år 2015. Priset är
även detta år oförändrat - 50 kr för enskild och 100 kr för familj. Den som vill ha
bladet hem med posten får betala 50 kr extra för detta. Dessa uppgifter framgår
också av det förtryckta inbetalningskortet. Om du betalar direkt med datorns hjälp
- glöm ej att uppge vad beloppet avser, samt namn och adress! Annars kan det
bli ett tidskrävande och onödigt detektivarbete för kassören att ta reda på varifrån
pengarna kommer...
Redaktionen har en viss förståelse för stress och glömska, så tidigare medlemmar får detta nummer, även om de inte hunnit betala avgiften för 2015. Men nästa
upplaga kommer nog att delas ut endast till dem som betalat. Så vill du ha samtliga
nummer för innevarande år, så skynda dig att betala nu, innan du hinner glömma
det!
Under det gångna året hade vi glädjen att då och då få ta del av text och bilder
både från ”utsocknes” och bybor. Även i detta nummer har vi ju exempel på båda
delarna. Det är redaktionens förhoppning att den trenden fortsätter. Om du har en
intressant eller rolig bild, eller om du har en historia att berätta, så meddela oss.
Känner du dig osäker på den skriftliga formuleringen, så kan du berätta muntligen...
Vi åtar oss att skriva ner det du berättar - och du får i så fall förstås själv godkänna det
vi skrivit, innan det publiceras. Hör av dig!/SE
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Tomteträffen på julafton
Pinsamt nog glömde redaktionen att i decemberupplagan informera om den
numer mycket etablerade träffen med tomten på julafton. Men naturligtvis såg
Anna Johansson till att informationen kom ut på våra affischtavlor, och evenemanget var mer välbesökt än någonsin - trots litet gråmulet väder. Till redaktioen
inkom från henne följande text (och
bilden på julgtranen här nedan).
Dottern Lovisa kompletterade sedan med bilden på tomten överst
på sidan.

På julafton slöt ett femtiotal personer upp på Gränsesjön för vårt gemensamma julfirande. I väntan på
tomten gick sparkrallyt av stapeln.
Deltagarna var många och entusiastiska. Först över mållinjen var Valdemar och Roger Svedlund.
Sen kom han äntligen, mannen
vi väntat på, Jultomten. Lika stilig
och givmild som tidigare år. Speciellt
tack till Tomas E för ihärdigt skottande av tävlingsbanor - samt till Jultomten.
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Västansjövallen anno 1875
Västansjövallen, som ligger i gränstrakterna mot Medelpad, är en av Gnarps
sockens största och bäst bevarade fäbodvallar. Den har kända anor från 1500talet, men var då belägen längre norrut mot Torringssjön. På 1600- talet flyttades vallen till sitt nuvarande läge, efter en del gränstvister vid Medelpadsgränsen.
Vid laga skifte 1842 bytte Grängsjöbönderna bort vallen till Bybönderna, och i
gengäld fick Grängsjö Rökullsvallen.
Befolkningens läs- och skrivkunskaper var väl lite si sådär vid denna tid, och
följaktligen finns ganska lite nertecknat. Men vid reparation av en fäbodstuga
för ett antal år sedan, så fann man en del pappbitar med blyertsanteckningar på.
Det var Erik Eriksson Byn, född 1861, som hade skrivit ner minnesanteckningar från 1875, när han vistades på vallen.

Minnesanteckningar
Det var en försommarmorgon några dagar efter midsommar. Bybornas vall
Västansjövallen låg i sin fagraste grönska, vackert belägen strax under den 325
meter höga Västansjökullen. Vallen har varit olik andra bovallar i socknen på så
sätt att allt fanns inom ett hägnat område. Även de små jordbitar (täkter) som
hörde till varje stuglott var hägnade av en bastant fastbandhage, som gick runt
hela vallen. Mitt igenom vallen gick en lång fägata, och efter yttersidorna låg
”fäjsen” (små ladugårdar med kobås), medan de små stugorna låg längre in, allt
både ändamålsenligt och idylliskt. Rakt igenom vallen rinner också den lilla bäck
som förser både människor och djur med det nödvändiga vattnet.
Året som här är nämnt fanns det 11 st. stugor på vallen, så det var liv och
rörelse där. Det var som sagt morgon, bojäntorna hade med sång och lockrop
släppt ut sina kor, följt dem en bit på väg till betena, och koskällorna som
klämtat hördes nu mer och mer avlägset. Det var en hel del andra sysslor som
nu också skulle uträttas, men hann man undan med detta kunde det bli tid för
en gemensam rast och pratstund mitt på dagen. Det hade ju nyss varit midsommar och det fanns en del minnen att tala om.
På midsommarafton hade det varit mycket besök på vallen. Bland andra
hade spelmän ifrån Torringen varit där, de så kallade Torringsbröderna /Svedin/,
och de var mycket uppskattade för sin fiolmusik. Då var det lek och stoj, och alla
deltog i nöjena.
År 1875 var ett minnesrikt år, och det är väl också delvis därför som dessa
minnesanteckningar kommit till. Olhanspojkarna ifrån Byn hade beslutat att de
skulle byggga en egen bostuga på vallen. De hade förut delat stuga med grannhemmanet Innes i Byn, som var en gammal sämjedelning med Olhans. Nu
ville de ha en egen stuga och därför var de på vallen för att timra stugan.
Det var bröderna Hasse, Ante och Erske /Hans, Anders och Erik/. Den
unge Erik var bara 14 år då, de andra bröderna var äldre.
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Det var dessutom särskilt minnesvärt för Erik, ty han hade fått förtroendet att
för första gången vara vaktare för de 50-tal getter som fanns på vallen. Han har
nämnt att den första dagen han var ute med sina getter och han tyckte sig gjort
nog, så gick han hem till vallen, men då fick han bannor av bojäntorna för att han
kom hem för tidigt. Detta var han inte glad åt, så nästa dag stannade han så länge
att dom fick gå och leta efter honom. Men det blev nog så småningom enighet
om getvaktaren och hans arbetsdag.
Det påbörjade stugbygget fortskred, men höll på att spolieras då Anders
drabbades av en förkylning, som blev så illa att lunginflammation tillstötte, och
de måste kalla på hjälp av sjuksyster, som då hette Brita Olsson. Sjukdomen
kunde emellertid hävas, och på hösten stod också stugan färdigtimrad.
Eriksson har antecknat att det var 100 kor på vallen det året. Getterna, som
han hade uppsikt över, var omkring 50, men tidigare hade det varit många fler,
ända upp emot 150 stycken.
Han har ej nämnt om han fick någon lön, eller i så fall hur mycket. Däremot
har han skrivit att han fick äta färsk ost och messmör så mycket han ville, och
särskilt uppskattade han mjölk, som han fick äta ur trätråg. Det var nog bra kost
för 14-åringen.
Av det övriga som gått att tolka är också namnen på de bojäntor som var på
vallen år 1875.
Bojänterna på Västansjövallen år 1875
Göle Norrby /Tysk-Göle/
Mor till Tysk-Petter.
(Två döttrar for till USA - Inga efterlevande här)
Brita-Kajsa Persson
Karl Pers i Bostabodarna
Sigrid Eriksson
”Hopp-Sigrid”
Kerstin Andersson
Från Krukens i Byn
Kerstin Åkerström
Gift m. Petter Jonsson, Åsvallen, Grängsjö
Margit Norrby
Västra Norrbys i Byn
Kajsa Belin
Belins i Byn
Stina Norell
”Smens-Stina” Jonsson i Bymogarna
Karin Eriksson
Bydells i Byn
Kersti Nordlund
Bergströms Kristina
Margreta Eriksson
Silén, Svedbro
Brita Olsson
Ovanstående text har jag återgivit i original, från de minnesanteckningar som
någon har översatt och tolkat från de pappbitar som Erik Eriksson skrev år
1875.
/Karl-Erik Nordlund
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Kolesterol - myt och sanning
Vår uppfattning om världen består ofta av myter och missuppfattningar som är
helt galna – men ändå är vi gärna tvärsäkra på att vår uppfattning är ”sanningen”,
och vi vill inte gärna bli påkomna med att ha haft fel.
Till de mer bisarra missuppfattningar som råder i dag hör myten om det
skadliga kolesterolet. Via vårt högkostnadsskydd betalar samhället miljarder varje
år till läkemedelsbolag för att kunna behandla några hundra tusen svenskar med
kolesterolsänkande mediciner (Simvastatin, Zocord, Lipitor, Crestor m.fl.).
Man har lyckats lura i oss, att kolesterol nästan är ett livsfarligt gift, och att vi till
varje pris måste sänka kolesterolhalten i vårt blod för att unvika hjärtproblem.
Sanningen är den att kolesterol är ett av kroppens allra viktigaste ämnen.
Utan kolesterol skulle varje enskild cell sjunka ihop som en trasa – eftersom det är
kolesterol som upprätthåller spänsten i cellväggarna (och styr genomsläpplighet
och andra elementära egenskaper). Det är för övrigt också just kolesterolet som gör
att vår hud med hjälp av solens strålar kan skapa livsnödvändigt D-vitamin (plus
att kolesterol är nödvändigt för en massa andra viktiga funktioner i kroppen). Det
som är farligt är alltså LÅGT kolesterolvärde. Under en viss nivå, så dör vi helt
enkelt! Det här känner förstås alla initierade forskare till, men myten om kolesterolets
farlighet sprids och understöds av läkemedelsföretagen, som varje år tjänar miljarder på försäljning av statiner. Läkemedelsindustrin är för övrigt den i särklass mest
lönsamma industrin i världen - och just statiner är faktiskt världens genom tiderna
mest lönsamma farmaceutiska preparat!
Fakta i målet är t.ex. att de som dör i hjärtinfarkt i genomsnitt har LÄGRE
kolesterolvärden än andra. Och åtminstone vi som har fyllt 50 har större chans
att bli gamla, om vi har ett HÖGT kolesterolvärde. Detta är statistiskt belagt till 100
%. Är det då någon som tycker det är smart att lägga ner miljarder på att SÄNKA
våra kolesterolvärden?
Om man sedan också börjar titta på statinernas biverkningar, så blir det hela än
mer obegripligt. Det vanligaste är kanske muskelsmärtor (som ofta blir så omedelbart påtagliga, att många slutar ta dessa mediciner av ren självbevarelsedrift). Sedan
finns en hel lista av andra biverkningar, från leverskador till förvirring och minnesstörningar, impotens, depression och självmord. Statiner tycks också ha samma
effekt på fosterutvecklingen som ökända Neurosedyn, varför de inte skall förskrivas till kvinnor i fertil ålder. Det hela är en tragedi! Men läkemedelsföretagen
kammar in storkovan!
Läs gärna docent Uffe Ravnskovs bok ”Hur kolesterolmyten hålls vid liv”.
Ravnskov är en välmeriterad läkare, som ägnat de senaste 25 åren åt att granska
tillgänglig forskning om fett och kolesterol - och det utbredda fusket inom forskningen. En annan alldeles utmärkt bok är docent Ralf Sundbergs ”Forskningsfusket”, vars titel säger precis vad det handlar om. Han avslöjar i boken en stor del
av de myter vi lever med på det medicinska området - och det ekonomiska och
politiska spelet bakom. Det är svårt att inte bli upprörd, när man läser boken. /SE
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Fredagen den 9 januari fick redaktionen följande mail:

Hej!! Vi har en jättefin skridskobana nere på Gränsesjön nu. Det tänkte vi fira i
morgon. Därför vill vi gärna att alla som har tid och lust kommer, åker skridskor,
spark eller annat i morgon lördag. Vi kommer att ha en kokvagn nere vid
"badplatsen" där det kommer finnas korv och ärtsoppa och vill man lämna bidrag
går det till byalaget. Det kommer även finnas möjlighet att grilla medhavd matsäck.
Mvh Roger, Mats och Anna
Och på lördag kväll kom dessa båda bilder. Bra jobbat! Redaktionen tackar!
En särskild eloge
också till Thomas, som förutom serveringsjobbet på bilden
också lagt ner tid
och möda på att
ploga upp en fin
isbana på sjön.
Får som tecken
på uppskattning
ett litet bidrag i
form av bensinpengar till sin aktivitet. Tack
Tomas!

Tomas Eriksson serverar i kokvagnen...
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Från månadsmötet den 12 januari
Det traditionella Luciafirandet med auktion gick av stapeln den 12/12 - och
inbringade ett betydande nettotillskott till byalagets kassa. Stort tack till alla barn
och vuxna som ordnade Luciatåget - och till alla som bidragit med gåvor till
auktion och lotterier!
Intresset för Luciatraditionen verkar ha svalnat på många ställen - men i
Grängsjö hoppas vi kunna fortsätta i många år framöver... mellan Luciatåget och
auktionen serverades det som vanligt kaffe med saffransbröd och pepparkakor.
Vid auktionen framträdde förutom Urban en ”gästauktionist”, nämligen f.d.
Grängsjöbon Yngve Forss. Han bor sedan länge i Hudiksvall, men är medlem i
byalaget och följer bl.a. via Grängsjö-Bladet med intrese vad som händer i hans
gamla hemby. Stort tack till både Urban och Yngve!
Byalagets julgröt den 17/12 samlade ca 40 grötätare...
Julaftons traditionella träff med jultomten blev av även den gånga julen. Se
sidan 3!
Annandagens högmässa på kapellet besöktes av 26 personer, som förutom
den andliga spisen också fick gott kaffe med bröd. Dagens kollekt tillföll Grängsjö Kapell, och kaffepengarna går direkt till byalagets kassa.
Vattnet på toaletten vid ingången frös tyvärr under julen, men detta åtgärdades av Urban. Möjligen behövs en längre elkabel i ledningen för att förhindra att
detta händer igen...
Den 18/12 hyrde LRF lilla salen med julgröt, skinkmackor, kaffe och pepparkakor till sina medlemmar. Samtliga 28 deltagare tackade för god gröt och verkade redan se fram emot nästa års grötkväll. Då blir det troligen stora salen som
används...
Pratades om hur man undviker benbrott och andra frakturer - t.ex. genom
att lära sig ”falla rätt” och genom att ta D-vitamin. Förslag om att Berit och Sven
Erik skulle sätta ihop ett program runt detta.
Bokslutet är klart och överlämnat till ordförande fvb till revisorn.
Framkom önskemål om att årsmötet hålls i mars - ev. i samband med
månadsträffen. I så fall blir det den 2 mars. Styrelsen återkommer med beslut om
datum.
Kommande aktiviteter
Det blev ingen julgransplundring i år. Intresset har varit klent de senaste åren.
Öppet hus på onsdagarna kl. 11.00 startar den 21 januari.
Studiecirkeln, som varit vilande under hösten får en ny chans snart. Startdatum meddelas senare.
Detta nummer av Bladet innehåller inbetalningskort för medlemskap i
byalaget och delas ut till ”samtliga hushåll”. Kanske kan det ge några fler medlemmar? Möjligen borde vi också presentera alla våra ”fasta aktiviteter” under
året i januarinumret (hanns inte med denna gång - kommer i februarinumret).
Nästa månadsmöte måndag den 2 februari kl. 19.00
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