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Omslagsbilden
Som bekant infaller midsommar i juni månad. Lika bekant är det förmodligen också
för läsaren av detta blad, att midsommar varje år firas bland annnat på Bersberget
nere i de mer centrala delarna av kommunen. Omslagsbilden togs där midsommarafton 2014, just när man lyckades få i gång hembygdsföreningens gamla ”kultändare”.
Kanske tycker någon att detta är en föga ”midsommarlik” bild, men en uppmärksam läsare kan i alla fall i bildens vänstra del se både midsommarstången och den
blågula flaggan - båda symboler som väl i hög grad hör samman med nämnda
högtid..
För övrigt är alltså den gamla maskinen en ”Gnarpare”, d.v.s. den är tillverkad av
”Aktiebolaget Gnarps Mekaniska Verkstad” - ytterligare ett exempel på framåtanda
och företagsamhet i våra trakter. Motorn heter också HELSING (se bild här nedan).
Kultändarmotorn var på sin tid en fantastisk innovation. Den var under många
år standardmotor i våra fiskebåtar - liksom i stationära anläggningar som sågar och
liknande. Kultändaren var (är) oerhört driftsäker och går på nästan vilket bränsle som
helst - från ister och fiskolja till fotogen eller modern dieselolja. Dessutom är den
utomordentligt bränslesnål och i det avseendet överlägsen även dagens bränslesnåla
dieselmotorer. Problemet är förstås den något omständliga proceduren vid start.
Det är inte bara att trycka på en knapp eller vrida om en nyckel. ”Kulan” måste värmas
upp, innan maskinen kan dras igång.../SE
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Som bekant disponerar Byalaget numera en stuga på Rödkullsvallen, en gåva av Per
Sjöö. Den har med gemensamma krafter iordningställts, och bl.a. ser ”bron” helt
annorlunda ut nu än på ovanstående bild. Den togs för ca 45 år sedan, närmare
bestämt den 1:a maj 1975. Familjerna Nordin gjorde en utflykt till Rödkullsvallen
och intog här det medhavda kaffet. På bilden syns mina föräldrar Thure och Ingrid
Nordin, och längst till höger min fru Eva. På marken i förgrunden kryper vår dotter
Sara (född året innan). Det var mycket snö kvar i markerna, och vägen upp mot
stugan bestod av ett par hjulspår, där smältvattnet rann i strida strömmar. Den
fantastiska uppfinningen kameran ger oss nöjligheter att återuppleva sådant som
hände för många år sedan. Möjligen kan någon i dag ung Grängsjöbo också med
hjälp av bilder i gångna nummer av Bladet i framtiden ha liknande upplevelser...

Samma stuga den 27 september 2016 - med ett antal byalagsmedlemmar...
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Den lille gubben
När jag nu pratade med den lille gubben, så hade han ju alldeles korrekt information om våra flyttfåglar, och han tyckte att tranorna kanske kunde stanna
och föda upp sina ungar här hos oss i stället för att fortsätta norröver till sina
vanliga häckningsplatser Några gör ju det varje år, men nog skulle det finnas
plats för fler. Tydligen visste gubben en hel del om vår natur och om djur, men
jag funderade litet hur mycket gubben förstod om oss människor, om vår
ändrade livsstil och vad det betytt för vår hälsa. Han verkar ju urgammal, så han
borde ha ett långt tidsperspektiv. Men samtidigt tycktes han höra hemma i en
så avlägsen tid att det kändes märkligt att tala med honom om nutidens
problem.
Han såg nu vänligt på mig med sina små pepparkornsögon, som om han
kunde läsa mina tankar, och man kunde ana det lilla vänliga leendet innanför
hans buskiga skägg…
Flocken av bergfinkar, som flugit upp, när jag kom, hade nu åter slagit sig
ner på marken under fågelbordet och plockade ivrigt bland de nedfallna
solrosfröna. Det verkade som om gubben hade en lugnande inverkan, så att de
inte heller brydde sig om mig, utan orädda fortsatte sitt matsök bara några
meter ifrån oss. Och för något år sedan hade jag ju också sett, hur fåglarna till
och med satte sig på hans huvud och åt ur han utsträckta hand. En märklig
gubbe!
Men jag var fortfarande mycket nyfiken och ville passa på att fråga honom,
när han nu efter ett ganska långt uppehåll dykt upp igen.
- Du har väl varit med bra länge… Är det något som har förändrats här i
våra trakter, tycker du?
Om hä ä na´n sôm ha ändras! Hahahaha… Gubben slog sig på knäna
och skrattade så han skakade. - Hä är ingan sôm är sôm vanlet länger!
Man har apparater te allting. Hä är föl ingen sôm kan slô mä en lia länger
ens. Å ”slô skrabb” vet föl ingen va hä är i dag. Dika väx igen överallt. Hä
är bedrövlet!
Jo, det syns ju överallt. Och åar och bäckar kommer man ju nästan inte
intill för att fiska. Buskar och träd står i vägen… Men tycker du att vi
människor har förändrats? Har vi det bättre nu, när maskiner har tagit
över mycket av det tunga jobbet – i skogen till exempel, och inom jordbruket?
Gubben tittade undrande på mig, skakade sakta på sitt grå huvud, som om
han tyckte jag ställt en dum fråga.
- Hä är bra att inte fôlk behöver slit ut säg sôm fôr… Men man slit ut säg
på e anne sätt. Hä skulle ju bli ti över, men hä blir inte hä e… Fôlk har mer
bråttôm nu än dôm hade fôr. Hä ä kônstet de där. Dôm ha nästan inte
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tid å sôva länger… Å inte hälser dôm på varann heller e. Dôm sett ensammen
i stugen å glor på tôckedän flimmerbilder – TV å datorskärmar… Hä ä inte
bra för öga dedär, å inte för huvve häl e.
- Så du tycker inte ”datoriseringen” är något bra då, frågar jag… Och i samma
ögonblick kommer jag på vilken konstig fråga det måste vara för en gubbe
som närmast tycks höra hemma i 1800-talet. Men jag bedrar mig…
- Jodu gôsse, nog kan ha vare bra på månge sätt, men hä ä ju fôr- å nackdelar
mä allting…
Jag blir förvånad över gubbens svar, och det känns litet märkligt att som 70åring bli kallad ”gôsse” av en figur i barnstorlek… Och hur kan han veta hur
mycket tid vi ägnar åt att titta på”flimmerbilder”? Han verkar ju komma från en
tid då fotogenlampan var den modernaste uppfinningen... Men jag envisas och
frågar vidare.
- Men vad tror du om att allt fler av oss får cancer och diabetes och andra
allvarliga sjukdomar då? Sjukvården klarar ju snart inte av alla sjuka. Vad
tror du det beror på?
- Ja, kräfta dän är ett elände hä. Å sôckersjuka å... Å mest beror hä nog på
maten, skulle ja tro.
- Maten?
- Ja, ni ät ju sô mycke skräp nu för tin. Hä ä nästan ingan sôm ä naturlet
länger. Fullt mä kemikalier – å alldeles för mycke sôcker! Hä ä ju sôcker i
nästan allting – i köpmaten. Åsså sötdrecka! Fullt mä sôcker, häl hä sôm ä
andå varrer! Hä ä bedrövlet!
- Men vad tycker du vi skall göra då? Vad skall vi ändra på?
Gubben ser plötsligt väldigt allvarlig ut, och de vänliga ögonen blir bekymrade.
Han skakar än en gång långsamt på sitt grånade huvud.
- Hä är pengar sôm styrer. Å hä är svårt å göre nan. Å myndighetran förstår inte
hur allvarlet hä är, sô dôm gör ingan. Men hä är ju sôrglet att fôlk ska
behöve bli sjuk bare för att storföretaga ska tjäne pengar! Å ongan tycker ja
mest synd ôm. Dôm sôm väx ôpp nu kôm å fare illa dôm på olika sätt.
Jag blir fullständigt häpen av gubbens synpunkter - fast jag ju vet att de är
synnerligen riktiga. Att de skall komma från denna grånade gubbe, när de flesta
”moderna människor” än inte tycks ha förstått samanhangen är förstås mycket
märkligt...
Sedan jag vänt mig mot flocken av bergfinkar på gräsmattan och sedan skall
fortsätta samtalet med gubben, så ser jag plötsligt bara ryggen på honom, när
han med egendomligt lätta steg är på väg upp mot skogen... Mycket rör sig i
mitt huvud, när jag fyllt på fågelbordet med frön och går in igen. Som vanligt
undrar jag nästan om jag drömt. Men gubbens vänligt iakttagande ögon glömmer man inte! Och dom är mer verkliga än någon dröm./SE
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En ständigt pågående skandal
Nyligen genomfördes i Skåne en vetenskaplig undersökning av medicinkonsumtionen hos närmare 2000 äldre personer. Det visade sig, att 80 % (ÅTTA
AV TIO) hade medicinska problem som berodde på deras mediciner! I genomsnitt åt de 11 (ELVA) olika mediciner! Detta är ingenting mindre än en skandal!
Och det finns ingen anledning tro att det är bättre t.ex. i Nordanstig.
Man tror att den tredje dödsorsaken i Sverige – efter cancer och hjärt- och
kärlsjukdomar – är skadliga biverkningar av läkarförskrivna mediciner. Det är också
klart, att om man samtidigt tar fem mediciner eller fler, så finns det garanterat
någon eller några skadliga ”korsverkningar”. Den som står på ett antal mediciner
borde TVINGA en läkare att ta helhetsansvaret för medicineringen. I så fall skulle
äldres livskvalitet sannolikt kunna förbättras dramatiskt - och samhället spara miljarder!
Meddelande från redaktionen
Liksom föregående år blir det nu ett sommaruppehåll i utgivningen av GrängsjöBladet. Nästa nummer kommer alltså i början av augusti. Under tiden kan ni
fundera över vad ni vill läsa om i kommande nummer. Det är fortfarande ganska
sparsamt med synpunkter på innehållet. Alla idéer är välkomna!
Säsongens sista ”Öppet Hus” på kapellet
Onsdagen den 10 maj hade vi
årets sista ”fikaträff ”. Vi ägnade
en stor del av tiden till att färdigställa ett jättelångt ”flaggspel” som skulle hängas upp
längs vägen i samband med
årets kakbuffé ett par veckor
senare. Detta skulle också visa
sig vara en bra idé. De olikfärgade tygtrasorna sågs på långt
håll, så ingen kunde åka förbi
utan att lägga märke till dem.
Men det var ett tidsödande pyssel att klippa trasor till lämpliga storlekar och fästa
dem vid ”klädstrecket”... När arbetet var klart bjöds alla medverkande (och åskådare) på gigantiska hamburgare, som grillats utomhus. Vädret var däremot sådant
att alla tyckte det var ganska skönt att kunna ägna sig påt hamburgarna inomhus.
Som så ofta i byalagets regi en trevlig avslutning med förtäring efter ett arbetspass!
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Kakbuffé - femårsjubileum

En del av kön fram till kakorna...
Torsdagen den 25 maj - Kristi Himmelfärds dag - var det för femte året i följd
kakbuffé i Grängsjö Kapell. En kaksort för varje bokstav i alfabetet - som vanligt.
Dessutom också tårta till kaffet. För 80 kronor kunde man klämma i sig så
mycket man orkade - och hann - mellan kl. 11.00 och 15.00. Möjligen var det en
och annan som fram på eftermiddagen kände att det blivit någon kaka för mycket.
Men gott var det. Allt förstås hembakat. Inte precis någon reklam för LCHF men en gång om året går nog an. Det är vad man äter dagligen som är det viktiga.
Drygt 300 personer deltog i kakfrossandet, och ändå flöt det hela på bra, så ingen
behövde stå alltför länge i kö eller vänta på kaffet.
Alla verkade uppskatta evenemanget, och många försäkrade att de såg fram
emot nästa års upplaga. En del av gästerna hade åkt ganska långt för att smaka på
kakorna, och de tyckte tydligen det var mödan värt.
Ett ”kalas” av detta slag förutsätter förstås ett stort mått av ideellt arbete (om
det skall bli någon ekonomisk behållning för Byalaget). Ett stort tack till alla
som stått hemma och bakat de hundratals kakorna och tårtorna, till dem som
stod för kaffekokning, servering och påfyllning av kakorna efter hand som de
gick åt, disk, organisation av parkeringsplatser, förberedelser och återställandet
av lokalerna till ”normalskick” efteråt!
Flaggspelet längs vägen uppskattades... Ingen Bra jobbat!
kunde passera utan att lägga märke till att
något var ”på gång” här...
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Från månadsmötet den 5 juni
Genomförda aktiviteter
Onsdag den 10 maj använde vi säsongens sista Öppet Hus till att bl.a. sätta ihop
ett superlångt ”flaggspel” för att vid kommande kakbuffé hängas upp längs
vägen och tydligt markera aktuell aktivitet (se också sid. 6).
Följande arbetskvällar (tisdagar 18.00 - 20.00) användes i hög grad för att
”vårstäda” runt kapellet och slutligen duka borden inomhus och göra klart för
den stora kakbuffén på Kristi himmelfärds dag.
Den 25 maj inträffade så den stor ”kakfrossan”. Mer än 300 kaffe- och kaksugna
gäster passerade kakfaten och borden under de fyra timmar serveringen pågick.
Se referat med bilder på sid. 7. Evenemanget synnerligen uppskattat och åtgången på kakor stor: Några av gästerna uppgavs ha klarat av alla 28 sorterna!
Lördag den 27 maj anordnade Håkan Andersson och Thomas Eriksson
”Gökafton” (en kvällsvariant av den mer kända företeelsen gökotta). I år på ny
plats, uppe på höjden ovanför Grönings. Det var 24 bybor som deltog i tipsrunda och korvgrillning. Huruvida göken lät höra sin sonora stämma har inte
kommit till redaktionens kännedom. Tack Håkan och Thomas för era insatser!
Tisdagen den 30 maj användes arbetskvällen framför allt till att städa upp
efter den stora kakfesten.
Kommande aktiviteter
Kommande tisdagar (13, 20 och 27 juni) är det i vanlig ordning arbetskvällar med fika efter avslutat arbete. Därefter blir det ”semesteruppehåll” under juli
månad, innan höstsäsongen tar vid. Efter nästa månadsmöte, den 7 augusti,
kör vi i gång med tisdagarnas arbetskvällar igen.

I bästa fall kommer delar av redaktionen att åtminstone någon gång få njuta av denna
utsikt under sommaruppehållet...
Måndag den 7 augusti kl. 19.00 blir nästa månadsmöte.
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