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Omslagsbilden
Den 10 april i år togs bilden på Byalagets ordförande, Urban Norlin, när han röjer på
sin nya tomt. Som bekant köpte han och Ann-Kristin för en tid sedan grannfastigheten, den gamla byskolan med tillhörande hus för lärarbostäder (det vita huset på
omslagsbilden). Tomten från skolan och ner mot vägen har under flera decennier
försummats och totalt växt igen, så att man knappt kunnat se byggnaderna från
vägen nedanför. Nu använder nyblivne pensionären Urban en del av sin tid åt att röja
här, och resultatet syns redan tydligt.
Vi som en gång gick i Grängsjö skola och minns den fantastiskt välskötta trädgården nedanför lärarbostaden har under många år med sorg sett förfallet, när en
välansad trädgård sakta men säkert förvandlats till en risig djungel... Det är förstås en
nostalgisk utopi att den gamla trädgården skulle kunna återuppstå, och samtliga
fruktträd, som en gång bar rika skördar, tycks också vara borta för gott. Naturen har
helt tagit över. Men åtminstone i någon mån bör det ändå kunna bli något som mer
liknar en trädgård än en vanskött skog - fast det kommer förstås att ta ett avsevärt
antal arbetstimmar.
Även om Urbans aktivitet med motorsågen gör att man nu också tydligare ser de
många årens bristande underhåll av själva skolbyggnaden, så är det ändå befriande
att nu äntligen kunna se huset, när man åker förbi på vägen. Läget för skolans
byggnader måste för övrigt med tanke på utsikten också vara ett av de bästa i byn.
Säkerligen gläds även grannen (och byalagsmedlemmen) Pia Ayih åt Urbans
idoga arbete. Efter att från sitt lilla torp tidigare bara kunna se in i en tät vägg av
träd och buskar söderut, kan hon nu t.o.m. skönja Gränsesjöns vattenspegel vilket demonstreras av bilden här nedan - som togs Valborgsmässoafton, den 30
april. Ena hörnet av den gamla skolbyggnaden syns i bildens högra kant.

2

Den lille grå gubben igen…
De sista snöfläckarna bakom garagets norrvägg hade slutligen försvunnit. Vårvärmen
hade en lång tid huvudsakligen lyst med sin frånvaro, men ett envist blåsande i kombination med åtminstone några plusgrader hade slutligen ändå förvandlat de smutsiga
snöfläckarna till vatten och blottat det grågula fjolårsgräset. Under snön kom det fram
små gröna skott, som nu vecklades ut och sträckte sig mot ljuset, när de befriades från
det sista, isiga snötäcket…
Jag hade just tagit hand om en av granarna som fallit vid tomtgränsen den senaste
stormdagen och var iförd hela skyddsutrustningen, och med motorsågen i handen gick
jag ner mot förrådet. Plötsligt tyckte jag mig höra något bakom mig och vände mig om.
Jag lyfte upp hjälmens hörselskydd, och nu hörde jag den välbekanta, knarriga gubbrösten… Än en gång kom han bara från ingenstans, utan att jag märkt något. Den lilla
grå gestalten i barnstorlek, med det heltäckande skägget och de ålderdomliga vadmalskläderna kändes på samma gång väldigt främmande, men ändå så välbekant. Och de
vänligt plirande små ögonen var precis desamma som jag mindes dem. De utstrålade
en sådan mildhet och värme att jag inte på minsta sätt blev rädd eller kände mig
obekväm med situationen. Nu hade vi ju också träffats ett antal gånger, så vi var ju
egentligen gamla bekanta – även om våra sammanträffanden varit väldigt kortvariga
och jag faktiskt än inte visste mycket om honom. På min fråga om var han bodde hade
han litet svävande svarat ”i skogen”, men jag hade i alla fall fått veta, att han någon gång
hade arbetat i en gruva, och att han tycktes ha kommit till våra trakter just för att bli
gruvarbetare. Exakt när detta skett gav han inget besked om, och inte heller varför det
den gången inte blev någon gruvbrytning i Baståsen. Fast att man en gång på allvar
faktiskt projekterat för brytning av guld där, det finns ju belagt, så det kunde ju ligga
något i hans historia. Att han hette Bligam hade han också berättat. Ett mycket märkligt
namn, som jag aldrig tidigare hade hört. Men förutom just namnet visste jag ju fortfarande mycket litet om gubben.
- Vart du stöss nu igen, när du feck si mä´?
Jag var tvungen att svara ja på den frågan. Varje gång gubben hade dykt upp, så hade
jag självklart blivit förvånad… Och lika förvånad hade jag blivit varje gång han bara
försvunnit ifrån mig, utan att jag hunnit ställa de frågor jag ville. Nu tänkte jag vara på
min vakt och inte bara låta honom försvinna. Åtminstone borde jag kunna få ett bättre
besked om var han bodde..
- Du sa en gång att du bodde ”i skogen”… Är det här i närheten?
- Ja, inte är hä sô långt bort e…
- Kan du inte visa mig då?
Gubben såg en smula tveksam ut, men så tycktes han bestämma sig. Han tittade
upp mot skogen, och så tittade han på mig..
- Kôm då, sô ska ja vise däg…
Utan att tveka började han så gå upp emot skogen, och jag fick bråttom att ställa ifrån
mig motorsågen för att följa efter. Trots sin litenhet gick gubben så fort att jag nästan
hade svårt att hänga med i takten – med mina tjocka byxor och skogsstövlarna..
Han stegade på upp genom den numera ganska glesa skogen på vår mark och
fortsatte upp mot berget och den tätare skogen norröver. Det här var ju hemma för
mig, och jag tyckte att jag kände igen nästan varje sten och varje träd – men efter en stund
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märkte jag plötsligt att jag inte riktigt kände igen mig. Gubben travade på och
tycktes helt obesvärad av takten. Själv kände jag snart svettdropparna i pannan, och jag
tog av mig skogshjälmen och bar den i ena handen.
Efter kanske en kvart eller så glesnade plötsligt skogen, och trots att det rimligtvis
bara kunde vara mindre än en kilometer hemifrån, så kunde jag svära på att jag aldrig
varit på denna plats tidigare. Och den lilla timrade stuga som låg här, hade jag verkligen aldrig tidigare sett. Trots gubbens fortfarande så vänliga och förtroendegivande
uppsyn började jag nu nästan känna mig litet obehaglig till mods. Hur kunde det
finnas en stuga här, som jag aldrig tidigare sett – och hur kunde vi på en kvarts
promenad hemifrån ha hunnit till en plats som jag inte kände igen?
Nu stannade gubben och pekade på den lilla grå stugan.
- Hänne bor ja… Å nog jett du fôl hôll mä ôm att hä är i skogen…
Jo, nog måste jag erkänna att stugan verkligen låg ”i skogen”… Men plötsligt var
jag osäker på vilken skog den låg i. Hur långt hade vi hunnit gå? Jag kände mig
plötsligt också väldigt trött, som om jag gått mycket långt. Jag lade ifrån mig hjälmen
på marken och satte mig för att vila. Men vilan blev inte lång, för nästan genast sa
gubben:
- Ja, nu har du sitt var ja bor, sô nu kan vi gå igen…
Han vände direkt och började gå tillbaka den väg vi kommit. Jag hann inte ens
titta närmare på stugan, som gav ett väldigt ålderdomligt intryck. Men jag noterade att
den var så låg och dörren så liten att den verkade precis vara byggd för att passa den
kortväxte gubben…
Eftersom jag nu uppriktigt sagt inte var säker på att jag skulle hitta tillbaka själv,
så fick jag bråttom att följa efter gubben, som nu stegade på i samma takt som
tidigare. Först efter några minuter kom jag på att jag glömt kvar hjälmen… Men då
vågade jag inte stanna och vända om efter den, utan ansträngde mig bara för att hinna
efter gubben, som verkade ha järnkondition. Fortfarande tyckte jag inte att jag kände
igen mig, fast jag hade en otydlig känsla av att vi i alla fall rörde oss söderöver.
Slutligen kunde jag också till min lättnad mellan granarna se vårt hus skymta
fram, och samtidigt blev själva skogen omkring oss också välbekant igen. Nu stannade också gubben, och så sa han litet spefullt:
- Nu hitte du fôl hem själv.
Sedan vände han tvärt och gick snabbt tillbaka in i skogen igen, och jag stod kvar
utan att riktigt förstå vad som hänt. Vandringen hade varit så ansträngande att jag var
rejält andfådd, och jag kom mig inte ens för att ropa tillbaka gubben… Jag gick sakta
den sista lilla biten hem, och satte mig sedan på vedbacken för att tänka igenom vad
som hänt… Den här gången hade gubben verkligen gjort mig förvirrad.
Nästa dag fick jag för mig att jag skulle hämta hjälmen jag glömt vid den lilla
stugan. Jag gick den väg norrut jag tyckte att jag gått med gubben föregående dag, och
nu verkade skogen välbekant hela tiden. Jag fortsatte längre norrut än jag egentligen
tyckte att vi gått, men jag såg ändå ingen stuga, och jag hittade ingen hjälm. Fast jag
bestämde mig för att gå ytterligare ett stycke. Plötsligt såg jag något orangefärgat en bit
bort. Och när jag kom fram upptäckte jag, att det faktiskt var min hjälm! När jag sedan
började se mig om efter den lilla grå stugan, så hittade jag till sist några ruttna stockar
i mossan. Det såg ut att kunna vara resterna efter en timrad stuga, men de måste vara
mycket gamla… Kanske hundra år eller mer! /SE
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Valborgsmäss

Folk börjar samlas vid brasan

Samtliga bilder tagna av
Owe Walldin

Brasan har tänts

Fyrverkeriet

Den ”Jonsällska kören”
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En röst, två gitarrer och en luta
Torsdagen den 23 april gästade trubaduren Kurt Dahl kapellet med sin röst
och sina instrument. Visorna varvades med musikaliska ”gåtor”, samt en
och annan historia: Till sin hjälp hade
han också munspelaren Karl-Ove
Ljunglöf, som med sin ”trynorgel”
framförde några svängiga låtar tillsammans med trubaduren själv. Repertoaren bestod av ett antal pärlor ur den
svenska vis-skatten - allt från Evert
Taube till Olle Adolfsson, Cornelis
Kurt Dahl själv iförd gitarr och mikrofon Vreeswijk, Ted Gärdestad och andra.
I slutfasen lyckades Inga-Greta få några av de musikaliska åhörarna att bilda
en tillfällig orkester, där också Björn Englund greppade en av gitarrerna. Han
var för övrigt tidigare orkesterledare för ”Björnes”, där Kurt Dahl då var en av
orkestermedlemmarna. Naturligtvis var också familjen Jonsäll representerad i
den nu hastigt tillkomna orkestern; Håkan vid pianot, och sonen Fredrik med
en av gitarrerna.

Här är det lutan som trakteras, medan de båda gitarrerna får vila
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I pausen hade som vanligt några av
byalagets flitiga damer ordnat med fika
och smörgås. Antalet besökare var
precis lagom för att vi med viss
möda kunde få plats runt borden i
lilla salen.
Hela evenemanget var mycket
trivsamt och ”lättsmält”, och än en
gång hade man tillfälle att känna tacksamhet över att Byalaget disponerar
desa lokaler, som gör det möjligt att
ordna sammankomster av detta slag.
Gensamhetslokaler där folk kan
träffas - oavsett orsak - kan nog sägas vara en nödvändig förutsättning
Munspelsvirtuosen Karl-Ove Ljunglöf för en ”levande lansbygd” och i avsevärd grad höja livskvalitén för oss
som envisas med att bo på landet. Det skulle vara tråkigt om ICA och bensinmacken nästan vore de enda naturliga samlingsplatserna i bygden - även om
dessa företag vart och ett på sitt sätt också utgör nödvändiga förutsättningar för
ett något så när bekvämt boende utanför tätorterna...

På slutet blev det en hel kvintett. Piano, munspel, två gitarrer och en luta.
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Från månadsmötet den 4 maj
”Trubadurkväll” den 23 april. Tyvärr endast 27 åhörare. Se sidorna 6 - 7...
Häcken nedklippt och bortforslad av vår hyresgäst Tommy Bolander. Stort
tack för din snabba insats!
Utemöblerna har ställts ut. Fredrik Svedlund har fått sanden på plats vid
badstranden på sjöns södra sida. Tack för det!
Majbrasa med tillhörande, traditionella aktiviteter ägde rum valborgsmässoafton
på den vanliga platsen, nedanför landsvägen, strax öster om Kapellet. Urban och
Ann-Kristin skall ha all heder av arrangemanget - liksom familjen Jonsäll, som med
sex stämmor sjöng in våren. Uppemot 100 personer deltog. Se bilder på sidan 5!
Tisdag den 5 maj genomfördes städning längs vägen mellan Svedbro och
Gränsfors, uppdelad på flera ”arbetslag”
Vi kan hälsa Lars och Åsa Enkvist, samt Sten Nordlinder välkomna som
byalagsmedlemmar. Det innebär att vi nu tillsammans är 113 medlemmar...
Kommande aktiviteter
Tisdagarna framöver, kl. 18.00 - 20.00, är det arbetskvällar. Samling vid kapellet
och gemensam fika efter arbetet.
Kristi himmelsfärds dag den 14 maj inleds med traditionell gökotta. Samling kl. 07.00 vid vägen 100 m öster om kapellet för vandring till utsiktsplatsen
uppe på berget.
De som skall plocka fram och ordna kakorna träffas kl. 10.00 i kapellet...
Sedan blir det kl. 11.00 för tredje året i följd KAKBUFFE - med en
kaksort för varje bokstav i alfabetet. För 70 kr får man
kaffe och så många kakor
man orkar äta (barn upp
t.o.m. 12 år 40 kr).
De som skall arrangera och förbereda inför torsdagens aktiviteter samlas i
kapellet onsdag den 13 maj
kl 10.00.
I samband med kakbuffén blir det också loppisförsäljning.
Nästa månadsmöte måndag den 1 juni kl. 19.00

8

