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Omslagsbilden
Den 12 december 2017, kl. 09.01  togs denna bild - från trappan hemma. Under
natten hade en hel del blötsnö fallit, och den fastnade på alla träd och tyngde ner
dem. Några klena grenar på björkarna knäcktes av tyngden. Trots att den uppgående
solen  gav ett färgsprakande skimmer på himlen, så var det ännu inte riktigt dagsljus,
och talgoxarna hade precis börjat sitt näringsintag vid fågelbordet. En inte helt ovan-
lig dag vid denna tid på året alltså.

Några veckor senare, natten till den 5 januari, kom samma slags snö - men i ännu
större mängder. Nu var det flera riktigt grova grenar i våra syrener som knäcktes, och
på vedbacken hade en decimetertjock tallgren knäckts av snön och fallit ner. På släta
marken var det ca tre decimeter snö, och den var så kompakt att man bara kunde ta
högst halva snöslungans bredd i taget. I vanliga fall brukar det ta ca en timme att köra
över alla ytor med snöslungan. Nu tog det mer än två timmar!

Och vår lilla gång från huset och ner mot vägen var förstås helt tilltäppt av
plogbilen. En närmare metern hög ”propp” av isblandad snö fick forseras med en
rejäl plåtspade. Och efter det momentet, som onekligen pressade fram någon svett-
droppe i pannan, så var naturligtvis brevlådan tom. Ingen tidning till frukosten!

Den 7 januari satt snön fortfarande fast på både de nedtyngda syrenerna i för-
grunden och skogen bakom. Det skulle behövas någon dags plusgrader för att få
snön att lossna och falla till marken... Närbilden på fågelstugen visar en rödbröstad
domherre - och huvudet på en talgoxe, som tittar fram ”runt hörnet”
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Onsdagen den 13 december hade onsdags-
fikat bytts ut mot en rejäl ”jultallrik”, och
alla som kom fick sitt lystmäte av godsaker
som hör julen till. Det var skinka och sylta,
lax och sill, ägg, ostkaka och grynkaka och
allt man kunde önska sig. Och naturligtvis
kaffe efteråt. Jag såg ingen som reste sig från
bordet och fortfarande var hungrig! På bil-
den till vänster syns en del av läckerheterna.

Här nedan ser vi de viktigaste personerna
denna dag - de som kämpade med tillagning
och servering. Från vänster: Ellen, Inga-Greta,
Ann-Kristin och Karin. Tack för ert arbete!

Och längst ner på sidan ser vi
några förväntansfulla gäster, en
stund innan kalaset börjat. Bara
ett av borden fick plats på bil-
den, men det andra långbordet
var lika väl besatt - av lika för-
väntansfulla gäster...
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Bilder från Luciafirandet på kapellet, fredagen den 15 december. Tomtarna var i
år väl representerade i Luciatåget, och de traditionella sångerna framfördes av
såväl Lucia själv som av tärnor och tomtar med bravur. Auktionen skötte som
vanligt Urban - och köplusten var god. Resultatet förstås en hyfsad förstärk-
ning av byalagets kassa. Tack alla som bidrog med gåvor - och alla som öppnade
plånboken (eller swishade pengar) och köpte lotter och/eller ropade in saker!
Tack också till Lovisa Johansson-Svedlund och Ingrid Bergman som lade ner
tid och möda på att träna och genomföra Luciatåget och möjliggjorde denna
tradition även i år! Och tack förstås till tomtarna, tärnorna och Lucia själv!
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Som tidigare nämnts i bladet (nr 85)
fick jag besök från Småland den gångna
sommaren. Det var chefredaktören
för tidningen 2000-talets Vetenskap,
Michael  Zazzio,  som tog några bil-
der och sedan intervjuade mig. Resul-
tatet presenteras nu i nr 5 av nämnda
publikation - och omslaget syns här
till vänster. Det är alltså jag själv och
min fru Eva som syns på bilden.
Själva artikeln handlar förstås om hur
jag på ett ganska enkelt sätt blev av
med min cancer – vilket läkarna för-
säkrade var helt omöjligt. Några an-
dra – med olika former av cancer - har
sedan blivit friska på samma sätt. Men
att bota cancer med någon alternativ
metod (alltså inte kirurgi, strålning

eller cellgiftsbehandling) betraktas som närmast kriminellt. Några läkare har
blivit av med sina legitimationer för sådan verksamhet. Bl.a. drabbade det den
svenske läkaren Erik Enby.

Man tycker annars kanske att det viktiga borde vara att man faktiskt blir frisk.
Men så är det inte. Det viktigaste tycks i stället vara att man blir frisk på rätt sätt
(det sätt läkarna använder). Allt annat betraktas som ”kvacksalveri”.

Sanningen är, otroligt nog, att det sedan åtminstone hundra år funnits enkla
”naturliga” och biverkningsfria metoder att förebygga och bota cancer. Men efter-
som cancer blivit en mångmiljardindustri, så motarbetas dessa metoder kraftfullt
av de stora läkemedelsbolagen. Bara ordet cancer är ju också så laddat, att det tycks
kunna blockera sunt förnuft och logiskt tänkande hos de flesta av oss.

För att undvika missförstånd, så vill jag påpeka, att jag verkligen inte vill vara
utan våra läkares kunskaper, om jag t.ex. drabbas av benbrott eller svår smärta.
Vi vet ju också, att de numera kan byta ut sådant som hjärta, lever och andra
organ. Tyvärr är de inte lika duktiga på att ge oss råd för att slippa sådana
dramatiska ingrepp. Deras kunskap om kostens betydelse för hälsan tycks vara
näst intill obefintlig – trots att modern forskning tydligt visat att vår bakterie-
flora i tarmen (som är beroende av vår kost) betyder så mycket för vår psykiska
och fysiska hälsa, att några beskriver det som om man hittat ett helt nytt och
mycket viktigt organ i kroppen!
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I år kom tomten till Grängsjö med strå-
lande solsken och det fullkomligt yrde pa-
ket från honom.

Som ni ser har även tomten hakat på
trenden och låtit skägget växa yvigt. Eller
om det nu var tomten som startade tren-
den? Vad kom först, tomten eller skägget?
Föret i pulkabacken var utmärkt och de mo-
diga kastade sig utför på både skidor och
pulkor.
(Text och bild: Anna Johansson)

Apropå tomten:
”Tomten”, med de kända inledningsorden
”Midvinternattens köld är hård”, är en dikt av
Viktor Rydberg. Den publicerades ur-
sprungligen i Ny Illustrerad Tidning år

1881. I dikten ställs frågor om sådant som finns bortom den fysiska världen och
inte kan uppfattas av våra vanliga sinnen, alltmedan den följer titelfiguren runt i
midvinternatten.

Dikten och Jenny Nyströms illustrationer vid den första publiceringen bidrog
till att forma bilden av den svenska jultomten. Rydbergs dikt blev snart en av den
svenska julens mer kända texter och blev flitigt återtryckt. År 1960 gav Raben &
Sjögren ut en illustrerad variant, med illustrationer av Harald Wiberg; det hela hade
tidigare publicerats i 1957 års julnummer av barntidningen ”Klumpe Dumpe”

Utländska förlag upptäckte boken med de fina bilderna och kontaktade förlaget
Rabén & Sjögren. Viktor Rydbergs metafysiska text ville de dock inte ha, så förlags-
redaktören Astrid Lindgren (!) åtog sig att skriva en ny prosatext kring Wibergs
illustrationer. Resultatet kom ut i Tyskland redan samma år, där ”Tomte
Tummetott” snabbt blev populär och återkommit i ett antal nytryck. Året efter
kom ”The Tomten” ut i USA, och därefter följde översättningar till en lång rad
andra språk. Den tyska versionen är förlaga till den animerade filmen ”Tomte
Tummetott und der Fuchs” från 2007.

Någon svensk variant av Astrid Lindgrens bok kom dock inte ut förrän 2012 –
hela 52 år efter den första tyska utgåvan. Då hade det tyska förlaget hittat Lindgrens
originalmanus i sina gömmor och låtit återbörda manuset till Sverige. Boken ”Tom-
ten är vaken” utgavs alltså 2012, men den har illustrationer av Kitty Crowther (2010
års ALMA-pristagare).
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Nyligen blev hustrun och jag inbjudna till Gunhild Andersson för att titta på ett
märkligt eklöv. (både Gunhild och lövet på bild ovan). Eklövet är mångdubbelt
större än ett vanligt sådant och togs in för torkning en tid efter att nedfallet från
kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl drabbat bygden.

En reflektion i samband med detta är, att nedfallet bestod av Cesium 137, en
isotop som är så förvillande lik grundämnet kalium att varken växt- eller djur-
celler kan märka skillnaden. Detta resulterar i att både växter och djur tar åt sig
cesium 137, som då blockerar cellernas kaliumreceptorer och ger kaliumbrist.

Man har observerat, att de barn som föddes omedelbart efter Tjernobyl-
katastrofen, i de områden där nedfallet var kraftigt (t.ex. Nordanstig), i mycket
högre grad än vad som statistiskt kunde förväntas, drabbades av diabetes typ 1.
Just i Gnarp t.ex. lär 10 barn vid den här tiden ha drabbats av sjukdomen, medan
det rent statistiskt inte borde ha varit mer än ett. Detta är också intressant, därför
att kalium är ett viktigt ämne just i förhållande till diabetes.

Uppenbarligen har insikten om betydelsen av kalium i samband med det
nämnda nedfallet också funnits på vissa håll - eftersom jordbrukarna efter det
konstaterade nedfallet uppmanades att gödsla sin jord med extra givor av just
kalium. Men då handlar det förstås om ekonomiska värden - skördens storlek
och/eller kvalitet. Möjligen bedöms barns hälsa mindre viktig i sammanhanget,
eftersom den inte omedelbart och kortsiktigt kan beskrivas i ekonomiska termer.

Ett skrämmande besked om att pengar tycks styra det mesta här i världen.

Tack Gunhild för åskådningsmaterialet - och en trevliga pratstund, där vi också
fick se ett antal historiskt intressanta foton. Särskilt spännande för en hängiven
fotograf som undertecknad/SE
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Måndag den 5 februari kl. 19.00 blir nästa månadsmöte.

Från månadsmötet den 8 januari

Genomförda aktiviteter
December var en månad fylld av aktiviteter. Fredag den 1/12 hade vi ”Musik i
advent”. Den 4/12 var det månadsmöte, den 7/12 ”julgröt”, med ca 40 delta-
gare. Den 13/12 serverades ”jultallrik” med tillbehör - 36 vuxna och en junior
deltog. Då uppvaktades också ”personalen” med blomster. - och damerna vill
här framföra sitt varma tack! Den 15/12 firades Lucia, och den 24/12, julafton,
kunde ett trettiotal personer glädjas åt att tomten uppenbarade sig. Några aktivi-
teter förevigades med hjälp av redaktionens kamera (bilder på sidorna 3, 4 och 6).
Facit för det gångna året är uthyrning av lokalen vid 14 tillfällen, och förutom de
vanliga onsdagsträffarna har Byalaget haft 13 egna evenemang. Resultetet av
aktiviteterna är ett rejält ekonomiskt överskott, och vi kan konstatera, att kapellet
blivit en resurs i bygden som utnyttjas på ett bra sätt, vilket självklart är avsikten
med hela byalagets verksamhet.

Kommande aktiviteter
Vid mötet diskuterades förstås också planer för det nya årets aktiviteter. Klart är
följande:
Onsdag den 17/1 börjar ”Öppet hus” på kapellet igen efter helguppehållet. Tid
som alltid 11.00. Och den 24/1 återupptas studiecirkeln ”Hus och gårdar i
Grängsjö”, i vanlig tid, kl. 18.30. Med reservation för snötillgång och andra
omständigheter planeras också ”skotercafé” lördagarna den 20/1 och 27/1 - kl.
11.00 - 15.00 med förtäring i form av våfflor och/eller varm korv.

Diskuterades också en ny ”filmkväll”, vilket ju det gångna året var en mycket
uppskattad aktivitet. Flera filmer med historiskt dokumentärt innehåll finns på
förslag - däribland inslaget från SVT någon gång på 1960-talet, då Inger på
Stormyra var med och kallades ”Tösen från Stormyrtorpet” (efter namnet på en
roman från 1908 av den svenska författarinnan Selma Lagerlöf).

Pratas också om musikevenemang, teater och ev. angeltävling någon gång i
månadsskifter februari-mars. Besked i kommande nummer av bladet - men håll
också uppsikt på våra anslagstavlor!

Vidare meddelades, att Thomas och Anders ordnat skidspår för den motions-
intresserade. För framtida planering: Kristi Himmelsfärds dag är i år den 10 maj.

Medlemsavgift: Eftersom många tydligen inte fick något inbetalningskort med
förra numret, kommer ett sådant här. Den som redan betalt behöver förstås inte
bry sig om det. Och om något saknas även nu, så går det bra att betala på annat
sätt - till bankgiro nr 396-7221. Ange bara vem du är och vad betalningen gäller

Årsmötet blir onsdagen den 5/3 k. 19.00 på kapellet


