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Omslagsbilden
Bilden på grannens hus nedanför vägen (dåvarande Kasos) togs någon gång före
2012, eftersom jag då tog ner björken till vänster i bild. Som synes visade sig här en
ganska fin regnbåge, som ser ut att gå ner mot marken en bit söder om huset. Och
enligt legenden skall ju där finnas en kista guld... Jag tror inte Stefan och Berit brydde
sig om att gräva efter det guldet. Däremot har nuvarande husägare, Johan Åhs och
Madeleine Norberg fått en alldeles ny ”guldklimp” i form av sonen Albin, som
föddes den 5 augusti, var 51 cm lång och vägde 3790 g.  Jag tror inte de vill byta ut
honom mot allt guld i världen...

Lille Albin i mamma Maddes trygga famn
- och i storasyster Almas knä. Hon verkar
inte alls ledsen över att ha fått en lille-
bror... Pappa Johan var på jobbet, när bil-
derna togs

Välkommen till världen Albin! Nya
Grängsjöbor är alldeles särskilt välkomna.
Barn är förstås alldeles nödvändiga för
bygdens fortlevnad! Och medelåldern i
byn är väldigt hög! /SE
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Tisdagen den 27 september hade byalaget en liten ”grillkväll” vid stugan på
Rödkullsvallen. Inbjuden var också Per Sjöö, som alltså är den som skänkt
stugan. Lägligt nog råkade han också fylla år just denna dag – otroligt nog
79 år, vilket motsägs av hans ungdomliga uppenbarelse. Vi var 24 personer
som slöt upp, och när vi inte var ute och grillade, lyckades vi samtliga tränga
ihop oss i stugan. Det fanns också stolar till alla.

Brasan brann i den öppna spisen, och det var varmt och trivsamt. Natu-
ren bjöd också på ett alldeles fantastiskt höstväder. Solen lyste över oss,
och vinden var precis lagom för att få de näraliggande vindkraftverkens
rotorblad att leverera en smula elkraft.

Per berättade också, att stugans mörka färg beror på att han ”målat” den
med 40 l ”dieselspillolja”. Någon kan kanske undra över den metodens miljö-
vänlighet - men eftersom behandlingen skedde för mer än ett kvarts sekel
sedan - och håller än - så bör ev. miljökonsekvenser nog vara mindre än om
man målat med någon annan form av impregnering, och kanske tvingats
upprepa proceduren åtskilliga gånger under de gångna åren.

Fler bilder på nästa uppslag....

Hela gruppen (utom fotografen) församlad framför stugan.

Grillkväll på Rödkullsvallen
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Rolf Mattsson öser upp av det kris-
tallklara vattnet ur den iordningställda
källan

Kalle Svensson provsmakar vattnet - med
godkänt resultat

Ett bord har burits ut, för att ha senap, ket-
chup, bröd mm på - och grillen ställs i ordning

Ellen Sjödin väntar på korv
från ”grillmästaren” Kalle.

Matlusten var det inget fel på, och alla sam-
lades runt grill och ”tillbehörsbord”. Efter
korven blev det kaffe med en synnerligen
välsmakande äppelkaka - som fick t.o.m.
en LCHF:are att falla till föga och ta för
sig av kolhydraterna...
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Sittande på stugtrappan, fr. vänster:
Per Sjöö, Lars-Göran Johansson och
Torgny Östman

Per berättade en del om stugan
och förklarade att detta med
att skänka den till byalaget var
en bra lösning på det problem
han brottats med. Han hade
ingen som var intresserad av
att ta över stugan, och han ville

inte sälja den med risk för att den kanske monterades ner och flyttades
till annan plats. Nu känner han sig trygg med att stugan blir väl omhän-
dertagen och får stå kvar på sin ursprungliga plats. En utmärkt lösning
för honom alltså - och en fantastisk möjlighet för Byalaget att på detta
sätt få tillgång till ett alldeles fantastiskt utflyktsmål. Vi tackar Per än en
gång!

Vi fick oss också till livs berättelser från den gamla goda tiden, då
böndernas får ”gick på skogen” och ofta till slut hamnade just på
Rödkullsvallen. Rune Carlén berättade underhållande bl.a. om hur han
ofta varit här för att leta får - och hur han då blev glad, om man inte
fick tag på fåren redan första dagen. Det betydde att han fick bli kvar
här ytterligare någon dag...

En del av gänget inne i den trivsamma stugan
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Den lille grå gubben
Efter att vi till sist fick en riktigt skaplig sommar, så välsignades vi nu också av en
osedvanligt mild och behaglig höst. Inte förrän alldeles i slutet av september bör-
jade vi få riktigt kalla nätter. Tidigt en morgon efter en sådan kall natt, när dimman
låg tät över Gränsesjön och kanadagässen förde ett förfärligt väsen nere vid sjön,
gick jag ner till brevlådan för att hämta dagens tidning. Gräset på marken var vitt av
frost, och det knastrade litet under mina fötter. Men solen hade redan stigit upp
över horisonten i öster, och den gjorde att dimman nere vid sjön lyste intensivt vit.
Jag hann bara tänka att jag skulle gå in efter kameran för att ta en bild på den
fantastiska ”tavlan”, när jag märkte att jag plötsligt hade fått sällskap!

Lika oväntat och ljudlöst som vanligt hade den numera välbekante lille grå
gubben dykt upp vid min sida och gick bredvid mig. Hans grå vadmalskläder var de
vanliga, liksom den luva i samma färg som han hade nerdragen över öronen. Det
kunde kanske också behövas, för nu var det ju faktiskt några minusgrader.

Trots att jag nu upplevt detta ett antal gånger blir det hela också nu helt oväntat
och nästan en smula chockartat, och det är nära att jag tappar tidningen av överrask-
ningen. Gubben tittar upp på mig med sina plirande ögon, och jag anar det vanliga
leendet under hans yviga skägg.
      -Nu vart du stöss igen!

Ja, det kunde jag verkligen inte förneka. Trots att jag upplevt det tidigare, så kan
jag inte låta bli att bli en smula förvånad, när det plötsligt går en grå gubbe i
barnstorlek bredvid mig, klädd som någon från 1800-talet eller ännu längre till-
baks. Man skulle kunna tro att man råkat hamna i någon sorts tidsmaskin, som
förflyttat en ett par hundra år tillbaka i tiden. Men när jag tittar upp mot huset ser
jag ju röken stiga upp ur skorstenen, och jag vet att jag alldeles nyss gjort upp en
brasa i den alldeles moderna vedpannan med underbränning och elektrisk fläkt.
Sådant fanns ju verkligen inte på 1800-talet, och den tidens eldstäder drog säkert
betydligt mer ved än vad vi klarar oss med för att värma samma ytor. Den asfalte-
rade vägen med vita kantlinjer och den meteorologiska stationen med vindmätare
på grannens hus talar också sitt tydliga språk om att vi faktiskt befinner oss på
2000-talet… Så någon tidsmaskin har vi inte hamnat i – men gubben verkar förstås
höra hemma i en alldeles annan tid…

Som vanligt verkar han väldigt godmodig, och de plirande ögonen glittrar
liksom av humor och okynne på ett sätt som gör att man ändå blir övertygad om
att gubben är verklig och ingen synvilla. Och det är fullkomligt omöjligt att före-
ställa sig att han skulle ha något ont i sinnet.

Jag vet inte riktigt vad jag skall säga och kan inte direkt komma på att fråga
något av det jag alltid undrat, sedan jag träffade gubben första gången. Men han
förekommer mig.
- Jag såg er på Rödkullsvallen! Han log litet retfullt…
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- Va, var du där, när vi hade ”invigning” av stugan?
- Jo, jag var hä.. Å hä va rektet rolet å si er. Fast hä var en kônstigen plåtspis ni

hadde utanför stuga å stekte kôrven på. Å ni ella mä kôl såg ja...
- Ja, du menar grillen…
- Jasså ni kalla’n grill.. Men hä finns ju spis inne i stuga, å ja såg ju att hä rök ur

skôrsten. Ni kunne fôl ha stekt kôrven där..
Han såg riktigt förvånad ut över att vi använt en liten ”plåtspis” utomhus, när
det fanns en riktig spis med eld i inne i stugan. Hans kommentar var ytterligare ett
bevis för att han hörde hemma i en annan tid… Och ändå var han så klart och
intensivt närvarande och verklig - både hans fysiska uppenbarelse och hans knarriga
gammelmansröst - att det inte fanns någon tvekan om att han fanns där bredvid
mig. En mycket märklig upplevelse!
 - Men hur kunde du vara uppe på Rödkullsvallen, just när vi i byalaget var där?
 - Gôsse, där har jag vare månge gånger. Å fôr i tin va ja där å såg ätter fåra å. Dôm
leta säg dit, när dôm visste att jag fanns där, för dôm kände att dôm va säker då.
Hä var ingen räv eller nå lodjur sôm kômma åt dôm, när jag var där. Iblann föste
ja ihop kräka, sô fôlke från Gränse lättare skulle hitte dôm å. Men hä van’t nån
sôm såg mä e’...
 - Så du menar att du var där uppe och såg efter fåren - och att dom kände på sig
att du var där och såg till att dom hade det bra?
 - Just precis...
 - Men hur gammal var du då? Var det efter att du arbetat i gruvan som du har
pratat om? Och var bodde du på den tiden? Bodde du kanske i någon stuga där
i närheten? Och varför var det ingen människa som såg dig?
- Du är bra frågvis du! Du har rätt i att hä var efter att ja hadde sluta mä gruvarbete.
Å nog kände fåra på säg att ja var där, hä är då säkert. Men ja bodde inte i nå
bostuga, ôm du tror hä... Å ja har ju visa däg en gång var ja bor. Ja bodde på
samma ställe då å...
 - Men det måste ju ha varit väldigt långt ifrån Rödkullsvallen! Det tog ju bara
någon timme att gå dit genom skogen härifrån...
 - Nja, det där förstår du nog inte - å ja ska nog inte försöke förklare häl e’... Å att
fôlk aldrig såg mä är inte sô kônstet. Fôlk sir bare hä dôm tror på - å hä ä nästan
ingen sôm tror på mäg e’...
 - Ja, men jag ser ju dig hur tydligt som helst - å jag hör ju tydligt när du pratar.
 - Ja du ja!
Jag  undrade vad han menade med det. Men just då passerade en bil på vägen, och
automatiskt vände jag blicken dit. När jag sedan vände mig mot gubben, så var
han plötsligt bara borta. Precis som vanligt alltså... Jag stod där åter med mina
obesvarade frågor och förstod inte riktigt vad som hänt. Nu var det bara att vänta
till nästa gång gubben skulle dyka upp igen.../SE
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Måndag den 7 november  kl. 19.00 blir nästa månadsmöte.

Från månadsmötet den 3 oktober
Den 6 september hämtades från familjen Holm tre fulla traktorskopor med ved
för användning i kapellets braskamin. Byalaget tackar!

Den 13 september undervisade Gunnel Östman i repslageriets ädla konst,
och resultatet (ett rep förstås!) skänktes till Byalaget. Tack Gunnel och alla som
deltog i repslagningen!

Golvet i stora salen har skurats - med hjälp av en ”skurmaskin” som lånats
ut av Lisa Östman. Vi tackar för lånet och för de insatser som gjordes med
maskinen!

Fönstren i lilla salen har putsats, så att den nu lågt stående solens strålar
obehindrat kan tränga in och värma en smula - och sikten ut blir bra.

”Sigge Hill” lånar t.v. ut en riktigt bra högtalaranläggning till kapellet - helt
kostnadsfritt. Det tackar vi särskilt för!

Kommande aktiviteter
Onsdagen den 5 oktober började vintersäsongens ”Öppet hus” med fika

och trevlig samvaro från kl. 11.00 och ett par timmar framöver. Fortsätter varje
helgfri onsdag fram till våren. Alla som vanligt mycket välkomna till denna
”värmestuga”! Att ha en plats i byn att träffas på utan pretentioner på effektivitet
eller särskilda insatser är verkligen en förmån, som vi bör ta vara på.

Fredagen den 28 oktober, kl. 19.00, får vi besök på kapellet av den
fantastiske ANDERS THYR, som kommer till kapellet och berättar för oss -
antagligen om ”gamla tider (”gammelvala”). En upplevelse som ingen bör gå
miste om! Någon form av förtäring planeras - antagligen med anknytning till
gamla tider. Alltså förmodligen inte pizza eller kebab...

Fredag den 25 november kommer kända sångarduon Elena Gradin
och Hanna-Karin Berglund åter till oss på kapellet och underhåller. De som
hörde dem förra gången de besökte oss, eller hört dem i andra sammanhang, vet
vad dom kan och kommer garanterat att få en i högsta grad njutbar musikalisk
uppelevelse. Någon form av förtäring kommer att erbjudas. Mer om detta i
kommande upplaga av Grängsjö-Bladet. Håll gärna också uppsikt i annonsbla-
det Nordanstigarn för information om våra evenemang!

Tidigare aviserade evenemanget ”Trivsel och flärd” utgår, då antalet intres-
serade deltagare  är otillräckligt.

Traditionellt Luciafirande blir det fredag den 9 december, och julgröt
onsdagen den 14 december.


