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Omslagsbilden
Måndagen den 23 maj i år, kl. 18.50, tog jag denna bild på vår röda gullviva hemma
i trädgården. Detta kan bekräftas av Urban och Ann-Kristin, som kom just när jag
låg på knä på gräsmattan för att ta bilden. Som alla vet har ju gullvivan (Primula veris)
i allmänhet guldgula blommor, men det finns också en muterad variant med röda
kronblad, och den är  inte helt ovanlig. Vi har råkat få ett par bestånd av den röda
varianten, vilket alltså demonstreras av omslagsbilden.

Några ord från redaktionen
Liksom föregående år tar redaktionen sommarledigt under juli månad. Om redak-
tionen består - och världen i övrigt - så återkommer vi förhoppningsvis med en ny
upplaga av Grängsjö-Bladet i augusti. Fortfarande är tillströmningen av text och
bilder från läsekretsen inte besvärande stor (men Yngve Forss förbättrar statistiken
rejält). Säkert finns det fler bybor som har både roliga och spännande historier att
bidra med - liksom intressanta bilder som skulle vara trevliga att ta del av för oss
andra. Även skadade bilder går i allmänhet att göra presenterbara med modern
digital teknik, och om du inte tror dig om att kunna formulera en historia på oklan-
derlig svenska, så kan du berätta den på vilken dialekt du vill, så lovar jag att försöka
ge den läsbar form. Välkommen med ditt bidrag! /SE

Denna bild togs den 23 augusti 1963 inom dåvarande Gnarps kommun. Uppenbar-
ligen ett pågående vägarbete. Kan någon se VAR bilden är tagen?



3

Nytt om statiner och kolesterol
Den som noga läst Grängsjöbladet en tid känner förstås till det mesta om kolesterol
och statinmedicinering. Men för dem som till äventyrs kan ha missat något där, så
kommer här precis färsk information:

För ett par dagar sedan publicerade den ansedda tidskriften British Medical
Journal en stor ”metastudie” (en studie av ett stort antal forskningsresultat). Den
har genomförts av en grupp på 16 forskare. Bland dem återfinns svenskarna Uffe
Ravnskov, Björn Hammarskjöld, Tore Schersten och Ralf Sundberg. Titeln på stu-
dien är (översatt till svenska): ”Brist på samband eller ett omvänt samband mel-
lan LDL-kolesterol och dödlighet bland äldre - en systematisk granskning”.

Följande text är huvudsakligen ett sammandrag av en text av kände Lars Bern, en för
etablissemanget obekväm sanningssägare, f.d. vice ordförande i cancerfonden och f.d.
huvudman för Hjärt- och Lungfonden (Han tycks ha blivit fråntagen dessa poster,
sedan han ifrågasatt gällande policy och krävt mer forskning om sambandet kost-
hälsa).

Den här studien bekräftar en misstanke, som länge funnits, om att sjukvårdens
uppfattning att det skulle finnas ett starkt samband mellan höga kolesterolvärden i
blodet och ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar bland äldre är helt fel. Trots
denna tveksamhet om blodkolesterolets farlighet har man försvarat sig med att en typ
av kolesterol, det s.k. LDL-kolesterolet, skulle vara speciellt farligt. Det har därför
kallats det ”farliga” kolesterolet inom skolmedicinen. Studien visar att det är precis
tvärt om, personer med högt LDL-kolesterol lever längre än de med lågt. Hund-
ratusentals människor i vårt land behandlas varje dag med kolesterolsänkande prepa-
rat (s.k. statiner) som ger svåra biverkningar och försämrar livskvaliteten, speciellt
hos äldre. Nu visar denna studie att statinerna sannolikt också förkortar dessa patien-
ters liv. Detta är en medicinsk skandal, som borde innebära, att Socialstyrelsen ome-
delbart går ut med direktiv om att avbryta all statinbehandling av personer över 60 år.
Sannolikt borde statin-behandling avbrytas för samtliga patienter som får den och
inte lider av hyperkolesterolemi (en ärftlig sjukdom) eller som nyligen haft en hjärt-
infarkt. De små positiva effekter som några enskilda studier visat på, och som legat
till grund för en massiv statinförskrivning, har sannolikt inget samband med sänkt
kolesterol, utan är nog en effekt av att statinerna även är svagt inflammations-
dämpande. Det senare kan mycket billigare och med mindre biverknigar åstadkom-
mas med litet Aspirin, eller varför inte förskrivning av en daglig promenad.

Patienter som av skolmedicinen satts på statinbehandling och som därav fått
biverkningar bör kartläggas och ges skadestånd från samhället för onödigt lidande och
risken av en för tidig död. /SE
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Den lille grå gubben

Maj blev inte riktigt som man hoppats. Det regnade och blåste en hel del,
och temperaturen orkade bara några streck över nollan. Tussilago och vitsippor
hade förstås ändå kommit i vanlig ordning, och i mitten av månaden fanns det
soliga platser där liljekonvaljernas vita små klockor äntligen tagit sig fram ur de
gröna bladvecken för att sprida sin väldoft. Om man satte näsan intill, så fick
man associationer och minnesbilder från examensdagarna i Grängsjö skola en
gång för länge sedan. Vi muttrade om en ovanligt kall maj och glömde att kalla
majmånader verkligen inte var någon ny företeelse i våra trakter. Men männis-
kans minne är kort och oberäkneligt. Viktiga händelser försvinner ur vårt med-
vetande, medan små obetydliga episoder ur vardagen på ett märkligt sätt kan
etsa sig fast i minnet… Och kalla, regniga vårdagar glöms ofta bort till förmån
för minnen av mer soliga och varma dagar

Med dessa tankar surrande som våryra flugor i huvudet gör jag min vanliga
inspektionsrunda upp i den lilla trädsamling som numera efter de senaste årens
stormar återstår av det som tidigare var en riktig skog. När jag stannar till vid den
vita plastpinne, som prosaiskt nog numera markerar skiftesgränsen mot Rigsjös
skog, känner jag mig plötsligt iakttagen, utan att jag kan se någon i närheten. Jag
ser mig omkring, men där finns inte någon levande varelse – tror jag…

Fast när jag vänder mig om för att gå ner till vårt hus igen, hör jag plötsligt
en välkänd, knarrig gammelmansröst bakom mig. Och när jag vänder mig om
står han där bara några meter ifrån mig, iklädd den vanliga grå vadmalsdräkten
och med luvan på huvudet i samma färg. Lika oväntat som alltid, utan att jag
förstår hur det gått till… De välbekanta skrattrynkorna bakom skägget avteck-
nar sig tydligare än någonsin mot hans solbrynta hud, och det skälmska leendet
finns där också. Gubbens plötsliga uppdykande skulle kunna verka skräm-
mande, men som alltid utstrålar han en sådan genuin känsla av välvilja att varje
tanke på rädsla för uppenbarelsen blir alldeles orimlig.

 ”Nu vart du stöss igen” … Gubben tittar på mig, och hans leende blir
bredare.

”Ja, jag förstår inte hur du bara kan dyka upp sådär utan att jag märker
något”, svarar jag. ”Jag stod ju nyss och tittade här uppöver, och inte såg jag dig
då – och så står du bara där”…

”Jo, du titta på mäg, men du sågen´t mäg ändå”… ”Fôlk han´t belônn å si
ätter rektet nu för tin… Dôm bare fladdrer mä öga sô dôm hinnen´t si nan”…

Gubben skakade uppgivet på sitt grå huvud... ”Ôm du skulle sätte däg
hänne i skogen å sett stilla en timma, sô skulle du få si myttje gôsse!”

”Men hä ä nästan bare dôm sôm jager som har belônn å sette stilla nå tag
numer. Annars far ni mest ômkring å varsken sir eller hörer”…
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”Ja, det kanske du kan ha rätt i. Folk har ofta bråttom numera och har inte
riktigt tid att ta det lugnt. Men det var länge sedan jag såg dig nu”, börjar jag…
”Har du varit bortrest, eller har du bara hållit dig undan?”…

”Bortrest!”… Gubben viker sig nästan dubbel av skratt. ”Vart skulle jag ha
farre? Hä är ju hänne jag hörer hemma, sô inte tänker jag fare nåscht e. Ja ha sitt
hä ja behöver si tå vala ja, sô nu blir ja kvar ehänne”… Jag blir nästan förskräckt
av gubbens våldsamma skratt. Han brukar vara mera återhållsam i sina
reaktioner...Plötsligt låter han väldigt bestämd på rösten, och han tittar nästan
uppfordrande på mig. Som om han tycker att att jag varit otroligt dum som
kunnat ens antyda att han skulle ha vistats på annan ort.

”Men varför har jag inte sett dig på så länge”, börjar jag igen… ”Folk undrar
ibland om jag inte träffat dig, och jag vet inte riktigt vad jag skall svara”…

”Du får föl bare säge sôm hä är – atten´t du ha sitt mä. Å du kan säg åt dôm
att dôm inte behöver bekymre säg. Ja finns hänne ja mä ett, å ja vet att hä är dôm
sôm vet hur hä är mä hä. Å nog kan föl dôm flesten åtminstone si spôra etter mä
– dôm sôm ha öga å si mä…

Nu börjar jag tycka att gubben uttrycker sig mer kryptiskt och obegripligt än
vanligt, men jag vet inte riktigt hur jag skall få honom att avslöja mer om den
hemlighet som hela han utgör… Han har ju tidigare berättat en märklig historia
om hur han kom till dessa trakter, och han har en gång visat mig den lilla stugan
i skogen där han bor – fast jag sedan aldrig lyckats hitta stugan igen. Men vem
han egentlighen är, och vad hans uppgift i livet är, det har jag inte riktigt förstått.
Och det är ofta så långt mellan gångerna jag träffar gubben att jag ibland själv
undrat, om jag verkligen träffat honom… Han är nog ett av de största mysterier
jag träffat på, och om han inte pratat en sådan genuin och ålderdomlig Gränse-
dialekt, så hade jag nästan kunnat tro att han var någon sorts utomjording.
Misstanken att han bara skulle vara en hallucination blev jag effektivt botad från
den gången jag halkade och föll och han lyfte upp mig med sådan kraft att jag
hade blåmärken på armarna i en hel vecka efteråt…

”Jag skulle nog bra gärna vilja veta litet mer om dig i alla fall”, börjar jag
igen... ”Det är svårt för mig att riktigt begripa vem du är och vad du gör här i
trakten mellan de få gånger jag träffar dig”...

”Dedär ä onödige funderinger hä... Å hä lönes inte för mäg å förklare... Hä ä
visse saker sôm inte går å förklare för fôlk. Men ja lôver att ja inte bare ska
försvinne utan å hör å mä. Å ja blir kvar länge än - sô länge hä finns kräk å kläppar
(djur och barn) i stugen ômkring hän.

Gubben har inte mer än sagt detta, så är han plötsligt bara borta, utan att jag
ens hunnit säga hej... Och jag står som vanligt kvar med en massa obesvarade
frågor... /SE
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Ett par bilder från ”kakbuffén” på kapellet den 5 maj...
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I samband med kakbuffén fanns det också ”hårdsmälta kakor” att köpa - i form
av utsökta glassmycken, tillverkade av Bernadetta Nordlinder (kapellets nämaste
granne). Till höger närbild på det perfekta köpet för en seglare som går på LCHF-
kost. Motivet är en stiliserad segelbåt - och inte ett spår av kolhydrater!

Från månadsmötet den 13 juni
Den stora kakbuffén genomfördes planenligt den 5 maj, och det var en jämn
tillströmning av kakätande gäster (Se bilder på sidorna 6 - 7). Tillsammans hade
vi ca 220 besökare. Många gjorde sig förtjänta av ett stort tack - de som bakat de
goda kakorna, de som dukade och förberedde, de som skötte serveringen och
kakdistributionen, de som tog hand om disken, Carin som satt i kassan, och
naturligtvis alla gästerna som bidrog till en trevlig sammankomst och till  ett visst
ekonomiskt tillskott för byalaget.

Den 6 maj genomfördes ”gökaftonen”, och ett trettiotal personer vandrade
upp till den bekanta utsiktsplatsen och besvarade kluriga frågor på vägen. Stort
tack till Anna, Lovisa, Roger och Valdemar som denna gång ansvarade för arrang-
emanget. Det har inte kommit till redaktionens kännedom om någon gök sågs
eller hördes...

Den 11 maj kunde man uppleva den fantastiskt fina teaterföreställningen
”Mamma” på kapellet. Tyvärr var det inte så många som utnyttjade den möjlig-
heten. En del av de kakor som inte gick åt vid kakbuffén serverades nu till kaffet.

Den renovering av stolarna i lilla salen som vi tidigare beslutat om visade
sig bli både dyrare och mer arbetskrävande än man kunnat tro. I stället lyckades
Urban spåra 19 alldeles utmärkta stolar av samma kvalitet på Blocket - vilka han
också hämtade från Gävle och hade på plats till månadsmötet - allt till ett pris
som inte överstiger vad renovering av de gamla stolarna skulla ha betingat. Stort
tack till Urban för hans insatser!
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Måndag den 1 augusti  kl. 19.00 blir nästa månadsmöte.

Borden finns nu utsatta på rastplatsen/parkeringen nedanför vägen.
Vi har från Lennart Östmans dödsbo erhållit ett mycket fint elektroniskt

piano. Stort tack till dem som ombesörjt detta! Våra idoga hantverkare jobbar
nu med att installera  instrumentet i ”skalet” av det gamla pianot (för att det skall
vara mer skyddat mot åverkan och ev. stöld).

Från Anna Carléns dödsbo har byalaget erhållit som gåva en utmärkt s.k.
motionscykel, som kommer att installeras i lämpligt utrymme i kapellet. Stort
tack för detta också! Möjligheter att förbättra sin kondition utan att ge sig ut i
trafiken alltså...

Badplatsen på södra sidan sjön skall vara fint iordningställd. Bra jobbat av
de ansvariga! Nu väntar vi bara på badväder...

Slutligen hade vi det oväntade nöjet att under månadsmötet få besök av
Stefan och Berit Kasos, som från sin nuvarande bostadsort i Degerfors gjorde
ett besök i sina gamla hemtrakter. Mycket trevligt! Som bekant har ju också
Stefan kvar uppdraget som kassör i byalaget, vilket vi är glada och tacksamma
för...

Kommande aktiviteter
Fortfarande återstår en hel del på ”att göra-listan”... Tisdagar 18.00 - 20.00 är

som bekant arbetskvällar. Nu återstår endast ett par tisdagar innan uppehållet i
juli. Arbetskvällarna återupptas den 2 augusti. Välkomna då! Ett par timmars
arbete, och trivsam gemensam fikastund efteråt som vanligt.

Fredagen den 15 juli kl. 1930 kommer 60- och 70-talens ”svensktopps-
kung” Carl-Erik Thörn till kapellet och uppträder. (”Jag vill dansa med
dig” och andra låtar som kan väcka nostalgiska känslor hos oss som var med på
den tiden). Missa inte detta! Entré 160 kr. Kaffe ingår. Håll uppsikt efter affi-
scher!

Surströmmingsskiva prel. fredag den 19 augusti. Def. tidpunkt i nästa
upplaga av bladet (som kommer i början av augusti).

Någon form av träff i vår stuga på Rödkullsvallen planeras.  Titta på våra
anslagstavlor!

Nya medlemmar
Eva Jansson, Årskogen, hälsas välkommen som medlem i byalaget! Även

återkommande ”gamla” medlemmar är välkomna tillbaka i medlemslistan.

Redaktionen tar semester
Som vanligt blir det uppehåll i utgivningen av Grängsjkö-Bladet under juli

månad. Förhoppningsvis återkomer vi i augusti...


