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Omslagsbilden
Litet förenklat skulle man kunna säga, att Grängsjö är ”byn mellan broarna” - alltså
mellan bron över ån i Gränsfors och bron över ån i Svedbro. För en tid sedan (i nr 52)
fanns bron i Gränsfors med på förstasidan. Nu är det alltså dags för bron som utgör
Grängsjös gräns i öster. På förstasidan ser man inget av själva bron, eftersom foto-
grafen stod på bron med kameran vänd mot norr för att få en bild på det lilla av
Annån som ännu var öppet vatten. Men på bilden här nedan ser man bron, mot
öster. Naturligtvis får också ni som bor öster om bron gärna känna er som Gräng-
sjöbor. Många av er är ju också medlemmar i vårt byalag - och mycket välkomna
sådana!

Landsvägsbron i Svedbro, vy
mot öster.. Bilden ovan togs
söndagen den 25 januari 2015,
klockan 13.25. Sparkåkaren som
skymtar bortom bron är Gun-
nel Östman, och på bilden till
vänster ser man henne bättre,
då hon just stannat till på bron
och är vänd mot fotografen.
Som av en händelse råkade hon
passera just när Grängsjö-Bladets
fotograf hade stannat till för att
få en omslagsbild till bladet.../SE
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Nya medlemmar
Marie Nordin, Ulf Norlin, Matilda Östman och Göran Stolpe, samt Andreas
Hellmont och Emma Hed önskas välkomna som nya medlemmar i byalaget!
Även gamla medlemmar som återkommit är förstås välkomna... Glädjande nog
är vi nu åter över 100 betalande medlemmar!

Bandyspelare 1932
På följande uppslag finns ett foto, taget av den i våra trakter kände fotografen
Albert Carlén på Gränsesjöns is någon gång 1932. För dem som kanske är för
unga att känna till  Albert kan nämnas, att han var bror till Johan och Erik Carlén
- och alltså farbror till dagens Grängsjöbor Ulf och Rune med samma efter-
namn. Han bodde i många år nere i Gränsfors, i det sista lilla gula huset på
vänster sida före ån, när man kommer från Grängsjö. Där hade han mörkrum
och fotografisk utrustning, och det var till honom jag alltid lämnade in mina
filmer för framkallning - innan jag 1959 själv inredde ett minimalt mörkrum i
källaren hemma och började framkalla mina egna filmer.

På den här bilden tror sig redaktionen ha kunnat identifiera David Rigsjö
(knästående mitt i bild), John Walldin (stående nr 2 från vänster), Erik Sjölund
(stående nr 4 fr. vänster) och Alfred Sjö (stående nr 5 från höger). Vi hoppas att
någon av våra äldre läsare kan komplettera personlistan. Du som ev. känner igen
flera på bilden, hör gärna av dig till redaktionen (0652-14034).

På den här tiden - och fortfarande när jag växte upp på 1950-talet, så var
förstås utbudet av fritidssysselsättningar begränsat. TV fanns inte (kom i senare
delen av av 50-talet), och under vinterhalvåret var skidåkning, skridskoåkning
och vinterfiske de utomhusaktiviteter man hade att välja mellan. För den som
var intresserad av lagidrott var, åtminstone när bilden togs, bandy det enda
alternativet vintertid. Och några konstfrusna banor fanns förstås inte, utan man
var hänvisade till sjöarnas isar.

Oftast var det väl också ganska improviserade ”matcher” t.ex. på Gränsesjöns
is, och inte något organiserat seriespel. Förmodligen har bilden tagits i samband
med en alldeles spontan match, där de tillgängliga spelarna delat upp sig i två lag.
Men även det organiserade bandyspelet på allra högsta nivå fick vid den här tiden
hålla till godo med sjöarnas naturisar. Och det gällde förstås att isarna var tillräck-
ligt hållbara. Under min tid i Eksjö fick jag höra, att en tidig SM-final där fick
avbrytas, därför att isen brast och spelarna hamnade i vattnet. Samma sak hände
faktiskt så sent som 1960 i en match mellan Forsbacka och Köping, när Köpings
målvakt var nära att fastna under den sjunkande målburen och drunkna. Efter
detta tillbud förbjöd Bandyförbundet spel på naturisar!
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Fettisdagen 2015 firades traditionsenligt på kapellet
På årets fettisdag, den 17 februari, hade byalaget som vanligt inbjudit till bruna
bönor och fläsk - och kaffe med semlor. Som kanske framgår av bilden ovan var
evenemanget välbesökt. Damerna i köket skall som vanligt ha en eloge för sitt
arbete. Utan dem skulle vår ekonomi vara tämligen undermålig - och vår verk-
samhet för övrigt knappt vara möjlig... Berits hembakade semlor var också i
toppklass, liksom kaffet, fläsket och bönorna.

Trivseln vid denna enkla sammankomst var också helt i klass med mat och
dryck. Det är alltid en positiv upplevelse att se och träffa andra Grängsjöbor på
kapellet, som kommit att bli en naturlig träffpunkt i byn. Särskilt roligt är det
kanske att se hur även utflyttade bybor gör sig omaket att ta sig också ganska
långa vägar för att uppleva detta och träffa gamla bekanta - kanske f.d. grannar
och skolkamrater som man en gång umgicks dagligen med och som man nu
endast träffar vid tillfällen som detta.

Förhoppningsvis är det fler än Grängsjö-Bladets redaktion som tycker att
den möda som lagts ner på att bevara kapellet som samlingsplats varit väl an-
vänd. Särskilt under den mörka årstiden, då många av oss mest sitter hemma i
stugorna och kurar, så kan det upplevas som ett riktigt ”lyft” att träffa folk på
detta sätt och kanske få tillfälle att utbyta tankar om dagens problem och glädje-
ämnen.../SE
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Mer om kolesterol och statiner (forts. från nr 57)
I den s.k. ”Framinghamstudien” har man sedan 1948 följt drygt 5000 invånare i
den lilla amerikanska staden Framingham (studien pågår fortfarande) – och av-
sikten var ursprungligen att visa att högt kolesterol ökar risken för hjärtinfarkt.
Resultatet blev inte vad man förväntade sig, och de ansvariga för studien har
sedan nästan slagit knut på sig själva för att få det resultat man ville ha. Men trots
avancerade statistiska manipulationer har man inte riktigt lyckats (trots att många
påstår det). När man förutsättningslöst och sakligt utvärderar resultatet, så finner
man i stället häpnadsväckande nog följande:

Statiner har ingen positiv verkan på män över 47 år – och ingen alls på kvinnor -
OCH:

För varje milligramprocent man har sänkt kolesterolet
så har dödligheten  ökat med mer än 10 %.

Trots dessa fakta fortsätter man att förskriva statiner både till män över 47 år och
till kvinnor. Varför? Jo, anledningen heter förstås PENGAR!

Man beräknar att världens läkemedelsföretag i dag tillsammans tjänar ca 100
triljoner kronor per år. (hundra tusen miljarder – 100 000000000000 kr). Bara
företaget Pfizer har över hundra tusen anställda i 150 olika länder. Hos dessa
företag står de kolesterolsänkande preparaten för en mycket stor del av inkom-
sterna. I dag använder mer än 800 000 svenskar kolesterolsänkande preparat!

Man måste för övrigt beundra just Pfizer för en fantastisk affärsidé. Bland deras
allra mest inkomstbringande produkter finns det kolesterolsänkande läkemedlet
Lipitor – och kända potensmedlet Viagra. Enligt oberoende forskare ger Lipitor
impotens hos ca 20 % av de män som tar preparatet – men Pfizer kan alltså
erbjuda botemedlet Viagra. Bingo!

Om man skall vara saklig och ärlig, så kan statinerna minska risken för hjärtinfarkt
- fast endast med en eller ett par procent som mest, och endast HOS MÄN UN-
DER CA 50 ÅR - SOM TIDIGARE HAFT EN HJÄRTINFARKT. Men anled-
ningen är inte kolesterolsänkningen. Man kan säga att statinerna i dessa fall minskar
risken TROTS att de sänker kolesterolet. Att riskminskningen inte beror på
kolesterolsänkningen visas bl.a. av att det inte finns vad man inom medicinsk
vetenskap kallar ”dosrespons”. Om hypotesen om kolesterolets farlighet stämde,
så skulle förstås risken för hjärtinfarkt minska mer ju mer kolesterolet sänktes. I
stället är effekten lika stor (eller liten) oavsett hur mycket kolesterolet sänks. Om
kolesterolhalten i blodet sänks drastiskt mycket eller bara ytterst litet, så är risk-
minskningen ändå ungefär densamma. Den faktiska anledningen till statinernas
minimala effekt tycks i stället vara att de motverkar proppbildning genom att
förstärka en process man kallar fibrinolys. /SE
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Nästa månadsmöte måndag den 13 april kl. 19.00

 Från årsmötet/månadsmötet den 2 mars
Byalagets årsmöte avhölls  i kapellet under ledning av ordföranden Urban Norlin
(som enhälligt omvaldes). Valberedningen (Thomas Lundin, Ove Sjödin och
Mats Svedlund) hade som vanligt gjort sitt jobb, varför valen till styrelse och
övriga funktioner var ganska snabbt avklarade. Möjligen underlättades valen av
ett avsevärt antal omval, och även valberedningen blev i sin helhet omvald.

Den största förändringen var väl att vår webmaster och ansvarige för byalagets
hemsida, Svante Holm, invaldes i styrelsen. Barbro Gunsth Norlin, som det
gångna året ersatt avflyttade Jörgen Myhrman som sekreterare återgår därmed till
sin gamla uppgift som revisor - efter ett mycket väl skött sekreterarjobb.

En del av mötet användes till att diskutera vårt två gånger genomförda
evenemang ”Trivsel och flärd” med utställare och modevisning. Senast var anta-
let besökare så stort att viss trängsel uppstod, även om alla till sist fick sittplatser.
Att intresset är så stort är förstås glädjande - men innebär ändå ett organisato-
riskt problem. Viola Schavon, med erfarenheter på detta område, framförde en
del kloka synpunkter, och en kommitté (där hon ingår) kommer att bildas för
planering av kommande aktivitet av detta slag. Där behandlas också behovet av
kompletterande beslysning.

Grängsjö-Bladets redaktion informerar om, att ”tryckningen” av bladet kom-
mer att bli avsevärt dyrare, eftersom användningen av billiga ”pirat-toners” till
skrivaren medfört så många praktiska problem att det till sist blivit ohanterligt
och en övergång till originaltoners blivit nödvändig. Kostnaden kommer i fort-
sättningen därför att bli ca 7 kr/ex av Grängsjö-Bladet - vilket församligen ändå
ansåg rimligt (men förslag om billligare utskrifter mottages tacksamt!).

Något diskuterades också våra medlemsavgifter, som blir oförändrade även
för  2016 - d.v.s. 50 kr/år för enskild och 100 kr/år för familj, samt 50 kr extra för
dem som skall ha Grängsjö-Bladet hemskickat med post. Avgiften täcker inte
självkostnaden för medlemsbladet (som framgår ovan.), men den allmänna
uppfattningen var ändå att vi skall behålla nuvarande nivå. Ingen skall av ekono-
miska skäl behöva avstå från medlemskap. Medlemsavgiften är ändå en mycket
begränsad del av byalagets budget, och vår ekonomi är god - vilket än en gång
bekräftades av kassören Stefan Kasos.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Det full-
ständiga protokollet från mötet kommer att finnas på vår hemsida - och de olika
valen också i kommande nummer av detta blad.

Kommande aktiviteter
Beslut om den tidigare aviserade utbildningen i ”fallteknik” och ”hälsoinformation”
kommer att aktualiseras vid en kommande onsdags ”Öppet Hus”, sedan intres-
set närmare kunnat utrönas. Hör gärna av dig redan nu, om du är intresserad!


