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Omslagsbilden
Måndagen den 22 mars 2010 togs bilden på milstenen vid ”Locka” - som väl kan
sägas vara den allra västligaste gården i Grängsjö. För trots att både ”Nystuga”
och ytterligare ett par gårdar nere vid ån formellt hör till vår by, så räknas de ju mer
till ”Gränsfors”.

Det fanns en gång mer än 350 milstolpar i Gävleborgs län. Med början 1649
organiserades ett skjutsväsende i Sverige. Följden av detta blev att landshövdingarna
i länen fick en kunglig befallning att mäta längden på vägarna och sätta upp stolpar
som angav en kvarts, en halv eller en hel mil, så att rätt skjutsavgift kunde räknas ut.

Innan metersystemet infördes 1878 motsvarade en mil 6000 famnar, eller
10688 meter. En kvarts mil blev således 2 672 meter, vilket då blev avståndet
mellan stolparna. Därför kallades en del av stolparna för fjärdingstolpar. Stolparna
var från början av trä men ersattes 1785 av milstolpar i gjutjärn. Vid varje hel mil
restes en större stolpe eller sten - ibland en på varje sida av vägen. Märket vid
Locka torde vara en sådan ”helmilssten”, eftersom det just står ”1 mil” på den.

Majoriteten av de cirka 200 milstenar som nu finns kvar i Hälsingland sattes
upp av Fredrik Adolf Ulrik Cronstedt, som var landshövding i Gävleborg mel-
lan 1781 och 1812. Milstolparna bär, förutom Cronstedts namn, Gustav III:s
namnskiffer och anger enbart förhållandet till närmaste fulla mil.

Alla milstolpar i Hälsingland efter 1780 är tillverkade i Hällbo masugn, som
tillhörde järnbruket i Kilafors i Hälsingland. På omslagsbildens milsten kan man
också se, att det står F A U Cronstedt och årtalet 1785. Cronstedt arbetade mycket
för att få till förbättrade landsvägar inom sitt län, och detta blev en börda för
bönderna längs vägen, eftersom de fick bekosta det hela. Landshövdingen fick
rätt av konungen att sätta sitt namn på alla milstolpar efter de vägar som kom till
på hans initiativ. Han lät alltså gjuta stolpar av järn, av vilka en finns på bilden.

Det berättas att landshövdingen en dag var ute och åkte i en del av länet, där
han väl trodde att ingen kände honom. Då fick han se en bonde stå och läsa på en
milstolpe. Han stannade hästen och frågade bonden, om han kunde läsa det
som stod på stolpen. "Ja för all del!" svarade bonden. "Huru står det då?" frågade
Cronstedt. "Fan anamma uslingen Cronstedt!" svarade bonden. Landshövdingen
förstod piken och körde genast vidare. Vem vet, kanske var det en anfader till
”Lock-Per” han hade träffat?

Några ord från redaktionen
Fortfarande är bidrag och idéer från läsekretsen en bristvara. Redaktionen är väldigt
lyhörd för önskemål och synpunkter från läsarna. Om du har en bra historia eller en
intressant bild, så är chansen att materialet blir publicerat väldigt god! Även gene-
rella önskemål om innehållet tas tacksamt emot... Alltså: Hör av dig!

En påminnelse också om årsavgiften. Några har än inte betalat för 2013. Men
vi har en viss marginal för glömska och distribuerar därför denna upplaga till
samtliga som var medlemmar föregående år. Vi hoppas förstås också att tidigare
byalagsmedlemmar vill fortsätta sitt medlemskap.  Glädjande är i alla fall att flera
nya medlemmar tillkommit. Välkomna!

Medlemsavgiften sätts in på bankgironumret  396-7221
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Söndagen den 17 november 1968 tog jag denna bild. Min mormor, Margreta
Berglin fyllde 80 år, och prästen - Gösta Frisk - var hemma och gratulerade med
blommor. Gratulanter var också Per och Lena från ”Locka”, som båda syns på
bild. För många är kanske ”Lock-Pär” och ”Lock-Lena” bara namn. Men så här
såg de alltså ut... /SE
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Skoterkafé

Sista lördagen i januari och första i feb-
ruari anordnades ”skoterkafé” på kapel-
let. Bilderna är från den 2 februari. Då
kom, liksom lördagen innan, ungefär ett
tiotal vanliga skotrar med besättningar,
samt några med den miljövänliga formen (vänstra bilden), några gående och
några med fyrhjuliga fordon av olika slag. Alla var förstås lika välkomna och
trakterades med varm korv, smörgår, våfflor och varm dryck. Trivseln var inte att
ta miste på, och denna form av opretentiös samvaro måste nog sägas vara ett
alldeles utmärkt sätt att använda Byalagets lokaler på. I vår ganska stressade och
i vissa avseenden kanske alltför fyrkantigt genomorganiserade tillvaro kan detta
sätt att umgås och prata med varandra utan andra motiv än att just träffas och
umgås kännas väldigt befriande. Som så ofta var det den kvinnliga kärntruppen,
Ann-Kristin, Ellen och Inga-Greta som skötte kökssysslorna och ordnade den
välsmakande förtäringen. Det tackar vi för!

Ett antal skotrar har parkerat på den uppskottade planen nedanför vägen...

Några använde en mer miljövänlig va-
riant av ”skoter”...

Ann-Kristin gör i ordning en våffla med
sylt och grädde på...
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De senaste två träffarna i studiecirkeln om
”Hus och gårdar i Grängsjö” har till stor
del ägnats åt att studera Albert Carléns
efterlämnade foton. Där finns bilder på
många kända och okända människor från
våra trakter - tyvärr utan information om
namn och datum när bilderna tagits...

Själv började jag fotografera och fram-
kalla redan i tidiga tonåren, och av någon
anledning antecknade jag redan från bör-
jan både bildernas datum och fakta om
varje motiv. Det är jag i dag förstås väl-
digt glad för, och mina negativalbum har
numera blivit en stor tillgång, när det
gäller att rekonstruera den egna histo-
rien!  Naturligtvis hände det också att jag
använde mina närmaste anhöriga som
fotomodeller. Då tänkte jag nog på dem
mest just som fotomodeller, och det
handlade inte så mycket om medveten

dokumentation, även om jag som sagt alltid noterade datum och exponerings-
data. Men ju längre tiden går, desto viktigare ter sig just den dokumentära aspek-
ten. Bilden här ovan är t.ex. sannolikt det sista porträttet av min morfar, Hans
Rickard Berglin. Tyvärr är inte tekniken perfekt och bilden därför av av mindre god
kvalitet, med affektionsvärdet är s.a.s. överordnat kvalitet i detta fall.

Bilden togs i vardagsrummet hemma i Grängsjö söndagen den 25 augusti
1963. För den fotointresserade kan berättas, att kameran var en enögd spegelreflex
av typen Practica IV, med objektivet Primotar 3,5/50 mm. Belysningen var två 75
watts fotolampor från vänster och en 250 watts lampa från höger. Exponerings-
data: bländare 5,6 och slutartid 1/100 sek.

Trots bristande teknisk kvalitet ser man förstås ändå att det är morfar, och jag
ångrar förstås inte att bilden togs. Min gamla Practica hade ju inte inbyggd expone-
ringsmätare eller någon form av automatik, utan man fick mäta ljuset med en
separat liten exponeringsmätare och sedan ställa in kameran manuellt. På så sätt var
det fortfarande vid den här tiden litet mera ”hantverk” över fotograferingen. Nu-
mera har ju automatiken i princip tagit över hela processen. Med en modern
kamera är det egentligen bara att sikta och trycka av, och mörkrumsarbetet med
framkallning och förstoring har helt försvunnit för den vanlige amatören. Bil-
derna blir kanske mer opersonliga, men antalet felexponerade och därmed miss-
lyckade bilder borde vara minimalt.

Morfar var bl.a. biodlare, och när han och mormor flyttade från sin gård i
Gränsfors hem till oss i Grängsjö, så tog han bina med sig. När han gick bort den
11 maj 1964, så övertog mina föräldrar biodlingen - och fortsatte med den till och
med sommaren 2005.  Märkligt nog gick morfar bort exakt på dagen femton år
innan vår son Pär föddes... /SE

Hans Rickard Berglin (1885 - 1964)
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Innigårn på 1950-talet

När flygmaskinen kom, innebar den inte bara en möjlighet att färdas snabbt över
jordens yta. Det gav oss även möjligheter att se våra hus, byar och samhällen på
ett helt nytt sätt, som tidigare bara varit förbehållet fåglarna.  Flygfotot var kanske
från början något som man knappt förstod eller kände igen, eftersom man var så
van att endast se sin hembygd och sin egen gård ur ett helt annat perspektiv, från
sidan. I dag är vi däremot  vana vid ”fågelperspektivet” och kan ju till och med via
program som ”Google Earth” se vilken plats som helt på jorden uppifrån via
satellitfoton hemma på vår egen dator.

Bilden här ovan skulle vi möjligen ha svårt att direkt känna igen, om det inte
vore för rubriken. Men när vi sett den, kan vi orientera oss i bilden, se Ortsjö-
vägen som försvinner bortåt i bildens övre högra hörn, känna igen ”Målars” och
”Egrons” längst till höger, ”Magasinet” i bildens centrum - och förstås själva
”Innigårn”. De flesta av oss är naturligtvis vana att se Innigårn från vägen, ”fram-
sidan”. Här ser vi gården från andra sidan, från söder. Som byggnaderna är
placerade kan man nästan säga, att vi ser ”Innigårns innegård”, om uttrycket
tillåtes. Med hjälp av flygfoton kan man också på ett överskådligt sätt se hur hus
har rivits eller byggts om, och hur nya byggnader tillkommit.

Under åren har också olika företag tjänat pengar på vårt intresse av att se den
egna gården i det här perspektivet. Ganska nyligen åkte en representant för ett
finskt företag omkring och erbjöd sna bilder. Priserna föreföll närmast hutlösa,
men det är förstås mest alla flygtimmar man får betala för...
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Redan omkring 1786 uppfanns ”tröskverket” av skotten Andrew Meikle. I trösk-
verket kunde man mata in säden, och där skildes sedan sädeskornen från halmen. I
våra dagar sker som bekant alla moment - från skärningen av säden till avskiljandet av
sädeskornen - med hjälp av skördetröskor, direkt ute på fältet (den första självgående
skördetröskan kom 1953). Men innan skördetröskornas tid användes de fasta trösk-
verken, av den typ som syns på bilden ovan. De innebar en så pass stor ekonomisk
investering att gemensamt ägande i s.k. ”tröskföreningar” ofta var lösningen.

Före tröskverkens tid spred man ut kärvarna på logens golv och bearbetade dem
med slagor för att skilja kornen från halmen, vilket naturligtvis var ett mycket slitsamt
arbete. Tröskverket innebar en revolution arbetsmässigt...

I en annons från tröskverkets tillverkare kan man till bilden ovan läsa följande
text: ”Grängsjö Tröskförening bildades år 1916, då vi tillsammans inköpte
ett Reform-tröskverk. Från början var vi 12 delägare. Nu är det bara 6
stycken kvar, men tröskverket går lika bra i dag som för 27 år sedan, och
ändå har det varit i gång minst en månad om året. Några reparationer har
vi inte haft på hela tiden”.
Grängsjö, Gnarp den 4 juni 1943.
GRÄNGSJÖ TRÖSKFÖRENING

Från vänster : Andre Eriksson (Andrés), John Walldin (Backgårn), Nils-Erik Engström
(Engströms/Åkerlunds) och Anna Erika Nordin (Erskors) vid det 1916 införskaffade
tröskverket, som tillverkats vid ”AB Svenska Tröskverksfabriken” i Bergsjö. Bilden tagen
vid O-Nils i  juni 1943.
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Kommande aktiviteter i övrigt

Fettisdag firar vi med fläsk och bruna bönor (alt. potatis) och semlor
den 12/2, kl. 16.30-19.00. Kostnad: 60 kr för vuxen och 30 kr för barn.

Anmälan senast den 10/2 till:
Inga-Greta  0652-21042 - Ellen 0652-21155 - Ann-Kristin  0652-14139

Studiecirkeln om hus och gårdar i Grängsjö fortsätter varannan onsdag från
den 23 januari, kl. 18.30.  Dock utgår cirkeln onsdag den 6/3, då i stället
filmen ”Tiden som finns kvar” visas (den som inte kunde visas i höstas p.g.a.
tekniska problem).
”Öppet hus” pågår som vanligt varje onsdag kl. 11.00 och ett par timmar framåt.

Nästa ordinarie månadsmöte blir den 4 mars - kl 19.00 som alltid.
Och ÅRSMÖTE blir måndagen den 8 april, samma tid.

Filmklubben visar den 13/2 En geishas memoarer.   Ett
gripande drama. En Geishas memoarer berättar historien
om den firade geishan Sayuri. Man får följa hennes fascine-
rande och stundtals skrämmande berättelse, som tar sin
början 1929. Som nioårig flicka, dotter i en fattig fiskar-
familj, säljs hon av sin pappa till ett berömt geishahus. I
Kyotos dekadenta geishadistrikt får hon sedan den träning
i musik och dans som ska lära henne konsten att behaga rika
män för att vinna deras gunst och rikedom.

 Från månadsmötet den 4/2
Den 13 januari genomfördes traditionell julgransplundring med 49 deltagande
barn och vuxna. Ingemo Jonsäll spelade till sångerna. Det bjöds på fika och korv,
och tomten kom med godispåsar till barnen. Skoterkafé ordnades den 26/1 och
2/2. Vi hade 30 resp. 40 deltagare - med eller utan skoter (se också sid. 4).

Skidspår har anlagts, och vår licens för fortsatt filmvisning i Filmklubbens
regi har förlängts. Byalaget har fått ett flertal nya medlemmar - som hälsas
särskilt välkomna! Inga-Greta tar någon med sig och representerar Byalaget vid
Nordanstigs Teaterförenings årsmöte den 21/2.

Fastighetsgruppen är som vanligt aktiv och har börjat planeringen för nästa
stora projekt - nytt plåttak på kapellet. Genomförandetiden beräknas till två år.
Närmare detaljer kommer att presenteras vid nästa månadsmöte.

I övrigt meddelar man, att parkeringen skall bli helt klar under våren. En
”försäljningsdisk” i dörren till köket skall ordnas, förstärkning under muren
och under golvet i stora salen skall genomföras, och elkabel till vedboden
skall grävas ner. Under sommaren planeras arbetskvällar på tisdagarna som
tidigare år.


