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Omslagsbilden
Den gulnande björken på första sidan står ute på Klasudden i Sörfjärden, och
bilden togs den 28 september 2009, kl. 13.11. Ganska exakt tre år sedan
alltså...Bilden har ju inte direkt med Grängsjö att göra, men Sörfjärden kan väl
ändå sägas vara vår närmaste hamn vid Bottenhavet, och bilden illustrerar ju
också ganska tydligt den årstid vi just är inne i. Dessutom är den kanske också en
smula dekorativ...

Köksrenoveringen
Renoveringen av köket har planenligt fortsatt, med varierande intensitet, och den
högtidliga invigningen sker alltså kommande fredag, den 5/10 kl. 19.00. Nu är
både vatten och el inkopplat, och det sista konkreta som återstod, monteringen
av fläkt med kåpa över spisen, fixades vid tisdagens arbetskväll (2/10).
Den stora ”köksbänken” på hjul finns på plats med väldigt stor avlastningsyta
och massor av utrymmen unde bänkskivan. Den går alltså att dra ut till stora
salen med t.ex. en fullständig buffé på
för servering där ute. Detta blir också
möjligt genom att en ramp över tröskeln arrangerats. Mångkunnige Ove Sjödin har fixat rampen - som sponsrats
av Gränsfors Smide. Både sponsorn
och Ove tackas å det varmaste!
Det är för övrigt fler som skall tackas.
Hittills har byalagets medlemmar lagt
ner ca 700 arbetstimmar ideellt - vilket
Mona och Gunnel vid nya köksbänken på hjul.
förstås med sedvanlig timpenning representerar ett avsevärt belopp. En förutsättning för det kommunala bidrag vi
erhöll var ju också en insats av eget arbete - men vi ligger redan långt över den
minimigräns som var villkoret, och det
återtår kanske än också litet ”finputsning”, innan allt är helt klart. Så risken
att vi skulle behöva betala tillbaka pengar
för att vi inte uppfyllt villkoren i den
delen torde vara obefintlig.
En förhoppning är att alla bybor,
även de som av olika anledningar inte
kunnat delta i det praktiska arbetet, skall
Diskavdelningen med nya diskmaskinen - och känna sig delaktiga i projektet och glädrampen över tröskeln syns längst till vänster. jas över det fantastiskt fina kök vi fått!
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Kanoten
Redan tidigt i livet var jag intresserad av vatten och båtar. Först av
allt ägnade jag mig åt fiske och förflyttade mig då med hjälp av
hemtraktens små flatbottnade
ekor ut på sjöarna - Gränsesjön,
Orrsjön, Annsjön och Grängsjön.
Men ganska snart så greps jag
också av en alldeles omåttlig fascination för själva ”sjöfarten” som sådan.
Mina ekonomiska tillgångar var vid den här tiden förstås minst sagt begränsade, så något inköp av eget flytetyg kom aldrig på fråga. Däremot var jag
inte helt bortkommen när det gällde att handskas med trä och verktyg. Morfars
stora hyvelbänk och tillhörande verktygsuppsättning fanns också tillgänglig, så
tanken på att själv tillverka någon form av båt låg nära till hands.
Efter att i tolvårsåldern tillsammans med min kompis Börje Carlén ha tillverkat en s.k. ”badbåt” av allra enklaste sort, med två bräder som sidor och en
masonitskiva som botten, fick jag någon gång 1958 eller 1959 idén att försöka
mig på att bygga en kanot. Resultatet av mina ansträngningar syns på bilden här
ovan. Den togs av Lars Erik Gradin vid en gemensam paddlingstur upp längs
ån från Gränsesjön uppåt, mot Gränsfors.
Lars-Erik hade nämligen lyckats få köpa Pelle Wallströms professionellt
byggda kajak av typ ”Åland”, och tillsammans utforskade vi nu vattenvägarna
där hemma med våra flytetyg. Bilden är sannolikt tagen sommaren 1960.
Jag kan ännu minnas känslan, när jag sjösatte underverket första gången, och
jag minns doften av den blå linoljefärgen jag målade kanoten med. Den hade jag
själv blandat till av linolja, terpentin och färgpulver jag hittat i påsar i den lilla
möbelverkstad som hörde till mina föräldrars hus. Och kanoten var för övrigt i
sin helhet min egen skapelse. Jag hade ingen ritning utan jobbade ”på gehör”
med tillgängliga resurser, d.v.s. trä och masonite. En stomme av träribbor och
bordläggning av masonite.
Efter att sommaren 1961 ha besökt mina kusiner i Lysekil och fått pröva på
att segla, så monterade jag mast, fena och roder på min lilla kanot, och under ett
par somrar ägnade jag mig sedan på Gränsesjön åt den avancerade balansakt det
innebar att segla med en ca 60 cm bred kanot - helst förstås när det blåste riktigt
ordentligt. Några år senare skulle jag konstruera och bygga en riktig segeljolle,
med vilken jag företog seglingar till Gran, Jättholmarna, Vitörarna och de små
hamnarna längs kusten - men det är en annan historia...
Knappast anade jag dock, när jag byggde min första kanot, vilken betydelse
båtar och segling sedan skulle komma att få i mitt liv. /SE
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(Kortet skänkt av Karin Sandström i Bergsjö - barnbarn till Axelina Sjölander)
Den 13 maj 1913 skrevs ovanstående kort på Åsvallen till Axelina Sjölander i
Bergsjö, och kortets framsida ser du på motstående sida. Det är som synes ett
ovanligt detaljrikt foto av Grängsjö kapell. Texten ovan är ett gripande vitttnesbörd om denna tid, strax före första världkriget, med utbredd fattigdom och den
ständigt närvarande ”lungsoten”, sjukdomen TBC, som enligt tillgänglig statistik under åren 1906 - 1910 i Sverige tog livet av 45 578 människor - ofta de unga.
Åtta dagar efter att kortet skrevs, alltså den 21 maj 1913, antog Sveriges Riksdag
lagen om Folkpension. Den innebar då konkret, att alla svenska medborgare
över 67 år fick mellan 45 och 195 kronor i månaden i pension (olika summor
beroende bl.a. på om man var man eller kvinna). För män var dock medellivslängden vid den här tiden 55,6 år – och för kvinnor 58,4 år. Med andra ord
fick de flesta aldrig någon folkpension, när lagen trädde i kraft 1914. Trots att
pensionens storlek inte räckte till en pensionärs försörjning, ens på basal nivå, så
var det ändå en sorts grundplåt, och det var ett viktigt trendbrott på det sättet att
den som var gammal och inte längre kunde försörja sig via eget arbete nu inte
längre enbart var hänvisad till ”Fattigvården” efter en kanske förödmjukande
bedömning av behovet. Nu hade alla rätt till sin pension.
Om texten på kortet är svår att läsa, så kommer här ett förtydligande:
Åsvallen den 13/5 1913
Syster Axelina, Guds frid! Får härmed låta dig veta, att jag ej nu kom hem
med Elin. Orsakerna äro många, men du förstår att jag ej kan säga allt på ett
kort. Ett är det att bror bett mig om hjälp. Hans maka, min svägerska, ligger
sjuk i lungsot, och barnen kunna ej hjälpa sig själva. Den minsta har dött
sedan Elin var där i våras. Ja jag hoppas du ändå hittar en snäll piga. Lev väl!
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Potatisupptagning hos Wallströms i Västergrängsjö omkring 1947. Stående
bakom hästen är Erik Jonsson (Môrhôg). Stående till höger om honom, uppifrån och ner: Okänd, Lars Andersson (LarsPetters-Lasse), Yngve Nordlander,
Ingrid Bergström (f. Jonsson - Môrhôg). Därefter från vänster: Anna Andersson (LarsPetters-Anna), Märta Wallström, Anny Nordin, okänd, Bricken
Åström (Mickels Bricken), Sigvard Nordlander och Emma Wallström.
För inte så väldigt många år sedan var höstens potatisupptagning ett evenemang
som åtminstone på de större gårdarna vid varje tillfälle engagerade en stor del av
byns kvinnor och halvvuxna barn. Samtidigt som det var riktigt arbete, så innebar detta med att ”ta ôpp pärer” också en social samvaro, som kanske till och med
var ägnad att stärka gemenskapen i byn. I mitten av 1940-talet, när bilden ovan
togs, hade traktorn ännu inte ersatt hästen som dragare, och mekaniseringen
bestod vanligen av en hästdragen ”pärsprätt”. I dag kan maskinen förefalla tämligen primitiv, men jämfört med att
hacka upp potatisen för hand innebar
den förstås en oerhörd tidsbesparing.
Pärsprätten var en tvåhjulig maskin,
med en vågrät ”spade”, som gick ner i
jorden under potatisbeståndet och lyfte
både jord och potatis litet från underlaget, samtidigt som ett antal styva ”metallkvastar” på en roterande axel bearbetade
den upplyfta jorden. Det innebar att de
Traditionell ”pärsprätt”

6

potatisar som fanns där kastades iväg åt ena sidan, när maskinen rörde sig
framåt, medan själva jorden huvudsakligen rann mellan metallpinnarna och
blev kvar i fåran. Där maskinen gått fram låg nu alltså potatisarna utspridda
över ett vitt område på ”kastsidan”, och de som deltog i potatisplockningen
sprang efter varje bearbetad potatisfåra med varsin hink och plockade de
utkastade rotfrukterna. Hinkarna tömdes sedan oftast i lådor, som fanns
utlagda vid potatislandets ena sida. Ibland kunde man ha en mekanisk
potatissorterare, så att man tömde sina hinkar i denna, som bestod av ett
grovt ”såll”, där potatisarna helt enkelt sorterades efter storlek.
Om det var riktigt många och flinka plockare, så kunde den som körde
”sprätten” få köra nästan kontinuerligt. Annars var kanske det vanliga att han
fick vänta något, innan han körde nästa fåra, för att man skulle hinna plocka
upp potatisarna från den senast körda fåran.
Eftersom den roterande delen drevs av hjulen, när maskinen drogs framåt,
så var den säkert ganska tung att dra, varför man nog ofta hade två hästar
förspända. Så är det t.ex. på bilden från Wallströms på motstående sida, även
om man mest bara ser ett ben på högerhästen.
Den här sortens maskin överlevde för övrigt också långt in i ”traktoråldern”, och på Blocket finns t.ex. en av märket Hercules till salu i Jämtland.
Den är tillverkad så sent som 1984 och med ”traktordrag”...
Ett par andra årstidsbundna aktiviteter med anknytning till mekaniska landvinningar var en gång tröskning och vedkapning. Det stora, hjulförsedda
tröskverket flyttades mellan gårdarna i byn, och man tröskade kanske på ett
par dagar varje gårds behov av egen säd. Detsamma gällde också den stora,
mobila anläggning som både kapade och klöv veden - betydligt större än de
maskiner med samma funktion som finns i dag. Jag antar att såväl tröskverk
som vedkap på något sätt ägdes gemensamt, men trots att jag har tydliga
minnen av båda dessa aktiviteter, så har jag tyvärr bristande kunskaper om
hur det egentligen förhöll sig. Kanske har någon av bladets läsare både kunskaper om detta och till och med bilder från de här aktiviteterna. Redaktionen
skulle bli mycket tacksam över såväl bilder som egna berättelser om just de
här verksamheterna i byn. Trots att det här inte var så förfärligt länge sedan, så
var ju verkligheten en helt annan än i dag. Både socialt och ekonomiskt såg
vårt samhälle ut på ett annat sätt än nu. Med det småskaliga jordbruk som då
fortfarande var det vanliga, så var det knapapst någon som hade råd till en så
stor investering som t.ex. ett tröskverk. Den enda möjligheten var någon
form av kollektivt ägande, vilket förstås också nödvändiggjorde ett samarbete mellan byborna. En fortfarande fungerande form av liknande kollektivt
samarbete är t.ex. de vattenföreningar som finns i vår bygd.
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BYALAGETS FILMKLUBB - PROGRAMÄNDRING
Eftersom filmklubben inte kunde visa filmen: Grabben
i graven bredvid (Svensk komedi), som planerat 201209-05, visar vi den istället 2012-11-07.
Från månadsmötet
Stefan har fixat mörkläggningsgardiner till stora salen, vilka nu finns
färdiga för uppsättning (sattes upp tisdag 2/10).Den elektroniska enheten till filmanläggningen har ersatts av en ny, då den förra blev
vattenskadad. Taket är nu åter lagat (och konstaterat tätt), varför fler
vattenskador förhoppningsvis inte skall bli aktuella. Mer ”skräp” efter
städningen har körts till tippen av Ove Sjödin - men mer finns för den
som vill hjälpa till! Parkeringsplatsen är nu nästan helt klar. De sista
av de gamla långa bänkarna är sålda. Ny prislista för kaffe och
bröd finns anslagen i lilla salen. En komplettering till nya köket med
lämplig microvågsugn skall ske. Carin Walldin åtar sig att representera Byalaget vid möte med Nordanstigs Teaterförening i veckan.
Inga nya medlemmar har tillkommit under dem gångna månaden.
Kommande aktiviteter
Köksinvigningsfest fredag 5/10 kl. 19.00 (som tidigare meddelats).
Traditionellt ”Öppet Hus” på onsdagarna startar den 10/10 - kl. 11.00
som vanligt...
Välkände och efterfrågade Sven Norman har lovat komma och berätta för oss den 15 november. Mer information i novembernumret.
Lucia den 14/12. Julgröt den 20/12. Båda traditionella begivenheter, som det kommer mer information om i nästa nummer.

Ta gärna med lotterivinster till köksinvigningsfesten. Och detsamma gäller förstås till Luciafesten, då mängden lotterier kräver motsvarande mängd vinster!
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