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Omslagsbilden
Bilden togs vid Luciafirandet på kapellet, fredagen den 13 december år 2013, alltså för
två år sedan, och det är Lovisa Johansson-Svedlund som är Lucia. Det var som
vanligt mycket folk på kapellet, och som vanligt var också stämningen god. Efter
Luciatåget, som hade tränats och nu leddes av Veronica och Ingemo Jonsäll, följde
också en gymnastisk uppvisning av några av flickorna, som fick uppskattande applåder av publiken. Därefter följde traditionsenligt kaffe med dopp, lotterier och auktion... Denna gång var det Byalagets ordförande, Urban Norlin, som själv höll i
klubban och lotsade budgivarna till avslut. Det noterades, att köplusten merendels
var god bland de närvarande, även om det också denna gång hände att sådant som
kostat en hel del både i råmaterial och arbete gick bort för en mycket billig penning...
Detta med tidens flykt blir allt mer påtagligt ju äldre man blir. Och nog känns det
märkligt att det redan gått två år sedan denna bild togs. Men sannolikt upplever
ungdomarna i Luciatåget det på ett annat sätt. Kanske tycker de, att det var en hel
”evighet” sedan. Och när man är i den åldern är ju faktiskt också två år en lång tid, då
det hinner hända mycket. För en tioåring är t.ex. ett enda år hela 10 % av det liv man
då levt. För mig är ett år bara ca 1,4 % av de år jag funnits. Då kan alla räkna ut hur
gammal jag är...
Musikafton
Fredagen den 27/11 hade vi åter tillfälle att njuta av sång och musik på kapellet. Det
var samsjungna vännerna Hanna-Karin Berglund och Elena Gradin som gästade
oss och lät sina stämmors välljud förgylla kvällen. En fantastiskt fin musikupplevelse
- så fin att Carin Walldin omedelbart passade på att inbjuda flickorna till kapellet om
ett år igen, för att göra detta till en tradition. Och det var verkligen ingen som hade
invändningar mot detta! Carin Walldin, Inga-Greta Mattsson och Märta Berg hade
åstadkommit de fantastiskt goda tårtor vi bjöds på till kaffet i Pausen...

Hanna-Karin och Elena på scenen.

Fikapaus - med avsevärd tårtkonsumtion.
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Den lille gubben
Vi hade blivit bortskämda med en mycket lång och mild höst. Men vi tyckte
också, att vi hade litet att fordra efter den våta, kalla och blåsiga inledningen på
sommaren. Först i slutet av november kom nu den första snön, och det blev
plötsligt minusgrader även mitt på dagen – åtminstone i skuggan.
Domherrarna, som dittills knappt visat sig, samlades nu runt fågelbordet,
och hannarnas röda bröst lyste mot det vita snötäcket. Till och med en flock
sidensvansar klängde i äppelträden och försökte komma åt de få äpplen som än
satt kvar där. Det verkade till sist ändå bli vinter…
När jag sedan en dag skulle fylla på med solrosfrön i fågelstugan, var jag lika
oförberedd som vanligt, då det plötsligt stod en liten grå gubbe bredvid mig.
Jag upplevde nymodigheten att höra knarrande snö under fötterna, och så fick
jag höra knarr från två fötter som inte var mina. Så var han bara där, utan att jag
kunde förstå varifrån han kommit. Samma godmodigt plirande ögon och
samma vänliga leende bakom skägget. Ingen tvekan om att det var samma
gubbe, i ålderdomliga grå vadmalskläder.
- Du han’t glömt bort spôrvan e’? Hä ä bra hä!
- Jo, jag har just köpt en 20-kilossäck, så det skall väl räcka ett tag,
svarade jag. Men dom är bra matfriska, när det blir kallt…
Gubben tittade upp mot mig och nickade beskäftigt, som om han bekräftade
fåglarnas matlust.
- Dôm behöver mat för å hôlle säg i varman. Dôm kannen’t klä på säg
dôm sôm vi gör e’…
Nu började jag tänka på allt jag skulle ha frågat gubben de gånger jag träffat
honom tidigare, och som jag alltid glömt. Men huvudet var plötsligt alldeles
tomt, och jag kom inte på vad jag skulle säga eller fråga om. Vi fortsatte att gå
mot uthuset, där jag skulle hämta fågelmaten. Gubben traskade bredvid mig,
och trots att han nog fick ta två steg för varje steg jag tog, så tycktes han märkligt
nog inte röra benen fortare än jag. Han liksom bara gled fram utan ansträngning.
Vi gick in i förrådet. Jag tog det gula plastmåttet och fyllde med solrosfrön
direkt ur säcken som vanligt. Gubben iakttog mig utan att säga något, och så
följdes vi åt ut igen. Jag klev försiktigt ner för trappan – för att inte riskera att
falla, så att gubben än en gång skulle behöva demonstrera sina imponerande
kroppskrafter genom att lyfta upp mig, vilket ju hände i februari i år. Den
gången lyckades jag ju trassla till det, när jag skulle ta ut mina skidor…
Vi följdes åt till fågelstugan framför köksfönstret. De talgoxar och blåmesar
som satt där flög iväg till syrenbuskarna intill – men när de fick se gubben, så
kom de tillbaka. Ett par stycken satte sig på fågelstugans tak, medan flera satte
sig på gubbens grå mössa. Han verkade nu nästan litet förlägen men pratade
litet lågmält med fåglarna.
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- Ja, nu ska ni få lite gôtt å äta. Hä kan behöves nu i kylan.
När en av talgoxarna började fladdra framför ansiktet på gubben och nästan
riskerade att trassla in sig i hans skägg, så föste han varsamt bort fågeln…
- Ja, ja.. Försektet nu… Du få’nt picke mäg i öga e´
Hela tiden hade gubben det där lilla godmodiga leendet bakom skägget, och
han såg nästan litet förläget mot mig igen, när han pratade med fåglarna. En litet
märklig upplevelse detta också, även om gubben i sig själv var märklig nog.
Gubben tycktes göra att fåglarna kände sig alldeles trygga och inte var rädda
för mig heller. I vanliga fall brukar det endast vara någon entita som vågar sitta
kvar på fågelbordet ända till jag lyfter på locket för att fylla på frön. Men nu
fladdrade flera talgoxar omkring oss, och plötsligt satte sig en på min skuldra
också – men bara som en kort mellanlandning innan den snabbt hämtade ett
solrosfrö på fågelbordet och flög till syrenen, där den höll fast fröet mellan
fötterna och bearbetade det med sin lilla vassa näbb.
Jag funderade fortfarande på vad jag skulle fråga gubben om, och kom på att
det ju faktiskt var jul snart.
- Hur firar du jul då, frågade jag.
I samma stund ångrade jag frågan, Det kändes
nästan som om jag skulle ha antytt att han var någon
sorts jultomte. Men han verkade inte ta illa upp. Han
log bara och tittade vänligt på mig
- Ja, jag bruker fäll spring ômkring lite extra på
julaftan. Hä ä kräka sôm ja sir ätter, så dôm inte blir
bortglömd. Å så äre ju fôlk som ä ensammen å. Å en
del ha svårt å klare sä… Iblann får ja säg tell.
Talgoxe (Parus major)
- Hur gör du då – när du säger till?
- Ja hä ä olika hä. Iblann får ja fôl vise mä, inna dôm begrip. Men för de meste
förstår dôm på en gång. Men hä ä bra i Gränse ändå. Hä är varrer på annre ställa
– för både fôlk å fä…
Nu skulle jag gå tillbaka med plastmåttet och stänga dören till förrådet, men
gubben stannade vid fågelstugan och tycktes trivas med fåglarna där. När jag gick
hörde jag fortfarande hur han småpratde med dem, och när jag på trappan
vände mig om, så hade han sträckt ut ena armen. Där satt då flera talgoxar på den
grå vadmalsjackan - uppradade som svalor på en telefontråd. I vanliga fall brukar
ju dessa små fålar vara väldigt snabba och ”ryckiga” i sina rörelse och vrida
huvudet hit och dit. Nu satt de märkligt stilla, och de hade samtliga huvudet
vänt mot gubbens ansikte - som om de uppmärksamt lysnade till hans lugnande stämma. Jag hörde fortfarande hans välkända knarriga röst, som ändå
kunde vara så mild, när jag gick in i förrådet.
Jag borde naturligtvis ha förstått hur det skulle gå. När jag kom ut igen fanns
inte längre någon grå gubbe där, och jag stod än en gång ensam kvar med mina
obesvarade frågor... /SE
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Idrott i Grängsjö
Vi fortsätter med utdrag ur Lasse Anderssons anteckningar från 1940-talet...
”Backtävling” bör väl rimligtvis ha handlat om backhoppning. Eftersom resultaten räknas i poäng och inte i minuter och sekunder, så bör det i alla fall ha varit
en gren där man t.ex. bedömde ”stil”. Och konståkning kan det knappast
havarit...
När det sedan gäller ”Skidtävling i MÖRHÖGS” den 3 mars 1946 på sträckan
2 km kan man lägga märke till att Arne Carlén hade äran att tävla för klubben
”Frysihjäls IF”...
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Intervju - nästan 70 år senare
I föregående upplaga av Grängsjö-Bladet
kunde vi i Lasse Anderssons resultatlista från
1947 läsa, att Sivert Carlsson den 4 februari
åkte 2,6 km skidor på tiden 17 minuter och
15 sekunder. Då bodde Sivert med familjen
på Orrsjön. I dag bor han med sin fru i Bergsjö. Dit åkte Rolf Mattson och jag för en
intervju den 12 november i år. Sivert verkade
fortfarande i god form. Han hade inga särskilda minnen från just denna skidtävling,
men han kom ihåg att han under lång tid
använde hemgjorda träskidor, och att vall- Sivert läser Grängsjö-Bladet nr 66,
ning på den tiden inte precis var någon långt där hans framgångar i skidspåret
utvecklad vetenskap. Att gnida in skidans 1947 redovisas.
åkyta med stearinljus var en metod - som kanske inte var optimal vare sig för glid
eller fäste... Dock var det förstås ändå en avsevärd skillnad mot att åka på helt
ovallade skidor vid plusgrader och töföre.
Sivert kom också ihåg en del skidåkning i skolan, då man ibland gjorde utflykter i terrängen nordost om skolan, där det fanns backar att åka i. Han erinrade sig nu
också sina dåvarande skolkamrater, bl.a. Thure Eriksson, Janne Backman, Arne
Carlén, Gunnar Dahlgren, Folke Forsell och Ingrid Westin. Men hemma på Orrsjön
umgicks han kanske mest med Thorsten Svedberg.
När barnen på Orrsjön skulle ta sig till skolan i Grängsjö hade de förmånen att
få åka skolskjuts. Den bestod då av en hästdragen kärra med täckt passagerarutrymme. På vintern ersattes kärran av en släde. När isen på Gränsesjön bar, körde
man via Lägdan över sjön.
Skolskjutsen kördes ofta av Lars Olof Hansson, farfar till bl.a. Ingrid Berglund
(som ingår i Bladets redaktion), men även andra kuskar förekom.
En häst Sivert minns är Lasse Gradins ”Perenn”, en f.d. travare, som efter sin
karriär inom travet också fick tjäntgöra som arbetshäst. Han fick också dra skolskjutsen, och Sivert körde själv någon gång skolskjutsen med Perenn.
Sivert erinrar sig också en dramatisk episod, när en häst skenade med skolskjutsen. Den fick ett bakben in i ”trillan” och skenade vidare på tre ben. Sivert själv
kastades ur, men fastnade med ena foten och släpades med en bra bit, innan han
slutligen lossnade. Det skenande ekipaget stoppades sedan och togs om hand
framme i Grängsjö av ”Erskors-Elof ”. Som genom ett under blev varken Sivert
eller någon annan skadad vid det här tillfället.../SE
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Bilden föreställer troligen Grängsjös första skolskjuts. Den användes för transport av
barn från Orrsjön till Grängsjö skola. Här är det sommarvarianten med gummihjul. På vintern körde man med släde, och när isen bar körde man via ”Lägdan” och
över Gränsesjön och kom upp vid Sjöös (där fam. Jonsäll nu bor).
Mer om hälsa
Visste du att vanlig, av läkare ordinerad medicin i Sverige, precis som i USA är den
fjärde vanligaste dödsorsaken? Flest dör numera i hjärt- och kärlsjukdomar, på
andra plats kommer cancer, på tredje plats stroke, och på fjärde alltså mediciner. Då
har man inte räknat in missbruk och felaktiga ordinationer, utan det handlar om
korrekt utskrivna och korrekt intagna mediciner - vars helt kända biverkningar leder
till döden.
Men ”övermedicinering” är förstås också en viktig orsak till försämrad livskvalitet och för tidig död. Många ordineras ju 10, 15, 20 eller fler preparat samtidigt! Och man vet säkert, att om man har fem eller fler mediciner, så är något
allvarligt fel. Då är det minst två av dem som interagerar på ett skadligt sätt.
Särskilt problematiska är läkemedel för äldre, då deras metabolism oftast är
nedsatt och nedbrytningen av olika substanser går mer långsamt. Därför är det
också märkligt, att de som finns på olika former av äldreboenden i genomsnitt
har 10 (tio) olika mediciner! Detsamma gäller multisjuka (de som har flera olika
sjukdomar) och bor kvar hemma. I uppemot 30 % av fallen, där äldre intas akut
på sjukhus är läkemedelsbiverkningar orsaken. Men statistiken är osäker, och
Socialstyrelsen rapporterar endast drygt 8 %. Sannolikt är dock detta en grov
underskattning!
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Händelser den gångna månaden
Öppna spisen i stugan på Rödkullsvallen har gjorts i ordning, och eldfast tegel
har monterats runt eldstaden. Teglet har skänkts av Thorbjörn Pettersson. Tack
Thorbjörn! Ett tack förstås också till Rolf Mattsson, Urban Norlin, Ove Sjödin
och Owe Walldin, som såg till att teglet kom på plats!
Ytterligare ett bidrag till stugan har vi fått, då Urbans bror Lars Norlin har
skänkt 26 st stapelbara stolar till inredningen. Stort tack också till honom! Nu har
vi alltså möjligheter både att värma oss vid en brasa i öppna spisen och att kunna
slå oss ner och dricka kaffet i sittande ställning i stugan...
Kommande aktiviteter
Den traditionella Luciafesten i år blir fredagen den 11/12 - och börjar kl.
18.00. Luciatåg, auktion och lotterier som alltid. Sedvanliga alster och saker till
auktionen och till lotterivinster (gärna ätbara!) tas förstås tacksamt emot. Paket
behövs både till barnen och till de vuxna. Vi räknar som vanligt med att alla
besökare kommer med stor köplust, gott humör och välfyllda plånböcker (glöm
alltså inte att ha med kontanter!).
Julgröt på kapellet måndag den 14/12 - kl. 16.30 - 18.30. Kostnad 60 kr/
person. Anmälan senast den 10/12 till:
Inga-Greta 070-6608311 - Ellen 0652-21155 - Ann-Kristin 0652-14139

Tomten kommer som vanligt 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.
Om vädrets makter tillåter kommer även möjlighet för pulkaåkning att finnas.
Ha uppsikt över våra anslagstavlor, där kompletterande information kan 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.
Glöm inte att förnya medlemskapet i Byalaget för det nya året! Endast 50 kr
för enskild medlem, och 100 kr för familj. Ett tillägg på 50 kr för den som vill ha
Grängsjö-Bladet levererat per post. Sätt in pengarna på bankgiro 396-7221 - och
meddela att det gäller medlemskap - samt namn och adress! Inbetalningskort
medföljer denna upplaga.
Slutligen vill den lille grå gubben och redaktionen tacka sina läsare för det gångna
året och önskar alla byalagsmedlemmar och andra ev. läsare

God Jul
och

Gott Nytt År!
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