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Omslagsbilden
Lördagen den 12 september tog jag bilden av havrekärvarna på fältet närmast vägen
ner mot ”Môrhôgs” och ”Wallströms” i Västergrängsjö. På bilden är det Wall-
ströms byggnader som syns.

Nästan en vecka tidigare, söndagen den 6 september, hade säden skurits och
bundits till kärvar med hjälp av en ”självbindare”, en jordbruksmaskin som väl de
flesta yngre än 40 år knappt sett, eller ens hört talas om. Det var entusiasterna Johan
Norlin och Anders Sjödin som framförde ekipaget, när självbindaren drogs av en
Massey Harris traktor av 1947 års modell. Självbindaren var av märket Viking, tillver-
kad vid Arvika Verkstäder någon gång på 1920-talet.

För en 40-talist med nostalgisk läggning ger omslagsbilden naturligtvis ange-
näma associationer till uppväxtårens relativa bekymmerslöshet. Det är oerhört många
år sedan man kunde se något liknande i Grängsjö. Tyvärr hade entusiasterna sedan
ingen tur med vädret direkt efter skörden. Kärvarna började anta en allt mörkare färg
efter allt regnande. Till sist bättrade sig emellertid vädret något, och söndagen den 4
oktober kunde äntligen tröskningen ske. Liksom vid skörden med självbindaren
samlade också tröskningen ett trettiotal åskådare/SE

Skörden i full gång. Johan på traktorn, och Anders på självbindaren... En kärve
har just kastats ut, och en till är på gång (Foto: Owe Walldin)
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Självbindarhistoria
Vid 1800-talets början bestod jordbrukets maskinella hjälpmedel mest av årder,
plogar och harvar – som mestadels var tillverkade i trä. Järn användes bara i plogarnas
”billar”, medan vändskivan var av trä, ibland klädd med ett slitlager av plåt. Men en
viss teknisk utveckling inom jordbruket skedde under 1800-talet, bl.a. då skotten
Meikle konstruerade en sorts tröskverk med en roterande slagcylinder som arbe-
tade mot en fast slagsko. Till en början kunde dessa maskiner endast tröska ur
kornen, och rensningen fick klaras av efteråt, men efter hand kom tröskverk som
klade av hela proceduren, så den färdiga produkten var ren spannmål.

Något av det tyngsta arbetet var skörden av hö och stråsäd. Att slå med lie var
påfrestande, och det gick åtskilliga mantimmar för att ta hand om varje hektar.
Därför gjordes ansträngningar för att konstruera en maskin som gjorde jobbet.

Ett avgörande steg togs, när man både i England och USA omkring 1830
skapade den första ”skärmaskinen” med knivbalk, där ett antal trekantiga knivar
rörde sig fram och tillbaka och skar av höet eller halmen mot fasta ”fingrar” på
balken (som t.ex. på en modern el- eller bensindriven häcksax). Snart kom ett
antal funktionella, hästdragna, slåtter- och skördemaskiner. Efter omkring 1870
blev de allt vanligare även i Sverige.

Slåttermaskinen, för höskörd, kunde också hjälpligt användas för skörd av
stråsäd, när den efter hand utrustades med en ”haspel” och en reglerbar grind, så
att maskinföraren genom att med jämna mellanrum öppna grinden kunde lägga
av säden i högar. Maskinen kallades då ”självavläggare” och var en föregångare till
självbindaren, som kom hit i slutet av 1870-talet. Den bestod alltså av en skärap-
parat av samma slag som slåttermaskinen, men bakom den fanns ett stort skär-
bord. Den stående säden fördes mot skärapparaten av 4 eller 5 rörliga ”räfs-
kammar”, som också såg till att säden lades av i högar som var lagom stora för
kärvbindning – vilket alltså skedde manuellt efteråt. Högarnas storlek kunde
regleras genom inställning av räfskammarnas rörelse. Framför allt under de allra
första åren på 1900-talet fick dessa självavläggare stor spridning i vårt land, och
man beräknar att det som mest åtminstone fanns över 15 000 sådana i bruk.

Men den utan jämförelse mest effektiva och arbetsbesparande maskinen var
alltså ”självbindaren” – som inte bara skar säden, utan också band den i lagom stora
kärvar. Den här maskinen blev färdigutvecklad i USA 1878, när man lyckades kon-
struera en automatisk knytapparat, som kunde arbeta med då tillgänglig typ av garn.

Vid det allmänna svenska lantbruksmötet i Stockholm år 1886 visades en
fungerande självbindare för första gången i vårt land – och väckte berättigad
uppmärksamhet. Man var emellertid ändå försiktigt avvaktande inför den nya
tekniken, och endast ett litet antal självbindare – till några större gårdar – anskaf-
fades. Det var först några år in på 1900-talet som självbindaren slog igenom på
bred front, och det största antalet beräknas ha funnits vid mitten av 1950-talet,
då det i Sverige fanns omkring 90 000 sådana i drift. Sedan slogs den förstås ut av
den helt revolutionerande ”skördetröskan” – som i ett moment klarar av både
att skära, tröska och rensa säden. Från den växande stråsäden får man alltså direkt
spannmål som är färdig att t.ex. malas till mjöl…

Den första europeiska skördetröskan fanns på godset Zschernitz vid Halle i
tyska Sachsen-Anhalt, där August Claas år 1936 visade en traktordragen maskin,
som han själv konstruerat på sin anläggning i Harsewinkel i Westfalen. Tidigare
fanns liknande maskiner i USA. /SE
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Idrott i Grängsjö - fortsättning
Här kommer ytterligare några resultat från den dokumentation Lasse Andersson
lämnat efter sig. Nu handlar det om en ”skidtävling i Mörhögs” den 15 februari
1948 och ”Logemästerskap på skidor i Byn” en vecka senare samma år. ”Loge-
mästerskap” innebär alltså att det var en tävling i IOGT:s regi. ”Logen” (uttalas
låschen) var alltså den lokala avdelningen av IOGT, som oftast stod för den
organiserade fritidsverksamheten på den här tiden. Och ”Mörhögs” är en av de
två gårdarna nere vid sjön i Västergrängsjö, dit det går en björkalléprydd väg från
stora vägen, strax väster om västra uppfarten till f.d. Grängsjö Skola.
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Den lille gubben - igen...
Det blev en ovanlig sommar detta år. I juni och juli var det kallt, blåsigt och en
massa regn… Det var först i augusti som det äntligen blev riktigt sommarväder
ett par veckor, men då började det förstås redan skymma tidigt på kvällarna, och
på förmiddagarna dröjde det ett bra tag innan solen lyckats få bort daggen ur
gräset. Man kände sig nästan lurad på en sommar… Vi sjösatte båten den 23
maj, men första seglatsen blev inte förrän en vecka efter midsommar! Den
senaste premiärseglingen för vår del under alla år vi har seglat med egen båt
(d.v.s. sedan 1972).

Nu var det redan så sent på säsongen att man börjat tänka på årets båt-
upptagning. Hallonen på tomten var redan plockade, men skogarna var detta år
fyllda av blåbär, som vi än inte hade hunnit med… Lingonskörden såg också ut
att bli bra. Klockan var åtta på kvällen, och jag stod uppe vid skogen, där jag fått
ögonen på en ekorre, som tycktes mer hemmastadd på marken än uppe i trä-
den. Han skuttade omkring i blåbärsriset på ett sätt som jag aldrig tidigare sett.
Om en ekorre tillfälligt befinner sig på marken, så är det ju oftast bara en snabb
transportsträcka från ett träd till ett annat. Och om en människa kommer i
närheten, så brukat det bara rassla till, så är den uppe i närmaste träd. Men den
här lille gynnaren, som nu bara var ett tiotal meter ifrån mig, fortsatte till synes
obekymrad om min närvaro att ta sig fram på marken. Han satt stilla en stund,
tog ett hopp och satt stilla igen.. En mycket ovanlig ekorre!
- Ja den där han trivs på backan han…
En välkänd, knarrig röst kom med den kommentaren, och när jag vände mig
om stod den lille grå figuren där igen… Det var nu flera månader sedan jag sett
eller hört gubben, och jag hade nästan börjat undra om jag verkligen mött
honom, eller om jag bara drömt om alla våra möten. Men här stod han nu
igen, knappt mer än en meter hög, med de varmt glittrande ögonen nästan
dolda bakom det yviga skägget…
- Den där har bott lamä mäg han bra länge, så han ä nästan tam… Han hade

gjort illa bene i vintras, så jag tog hand ôm han ja o gav’en mat sô han klara
säg. Han hade svårt å klättre i träna, å nu är han gärna nere på backan fast
han är bra i bene å kan klättre igen…

Jag erinrade mig ekorren med det skadade benet, som varit på gräsmattan
hemma långt framme i maj förra våren. Kunde det vara möjligt att gubben tagit
hand om den skadade ekorren och sett till att den överlevt med sitt handikapp.
Och vi som hela tiden varit övertygad om att en katt eller något annat djur hade
tagit den…
Som om gubben läst mina tankar kom hans nästa kommentar…
- Jo, han vart sôm e sällskap hemma, å ja hadden’t hjärta å släng uten, när

han vart fresk o färdig igen. Å nu följer han ätter mä nästan sôm en
hunn…
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Som en bekräftelse på gubbens historia kom nu ekorren skuttande genom
blåbärsriset emot oss, och tog plötsligt ett rejält hopp upp på gubbens skuldra..
Där satt han nu och tittade på mig utan att alls verka rädd… Han vred ibland på
huvudet med för ekorrar så typiskt ryckiga rörelser och tittade ömsom upp mot
gubbens ögon och mot mig. På så nära håll hade jag aldrig tidigare kunnat
betrakta en ekorre – annat än via en kikare eller genom en kameras teleoptik. Men
det märkliga i den situationen förbleknade förstås mot upplevelsen av att ha den
lille gubben intill mig. Trots att jag numera visste hans namn, Bligam, och fått
veta litet om hans bakgrund, så var han ju ändå fortfarande en helt igenom
mystisk figur, och det ålderdomliga hus han en gång visat mig på och presenterat
som sin bostad, hade jag sedan aldrig kunnat hitta tillbaka till.

Trots att han även nu var högst verklig och påtaglig, så var det ändå nästan
något spöklikt med honom. Om det inte varit för hans godmodiga utstrålning
och de vänligt glittrande ögonen, så skulle man kanske ha blivit illa till mods,
men det var alldeles omöjligt att uppleva gubben som hotfull eller skrämmande
på något sätt. Man kände instinktivt att han bara ville en väl. Inget ”spöke” skulle
väl heller bry sig om att ta hand om en skadad ekorre…
- Hä vart en kallen sômmar i år, konstaterade nu gubben och strök med han-

den över ekorrens rygg, som om han tänkte att den nog hade behövt den
tjocka pälsen…

- Det var länge sedan jag såg dig nu, sa jag och flyttade blicken från ekorren till
gubbens ansikte.

- Ja, hä ha vare en del å göre på annet hôll…
- Vad har du då gjort, frågade jag.
- Ja hä ha vare både fôlk å fä som fare illa på flere ställa…
- Å du har försökt hjälpa dem då?
Nu tittade gubben litet sorgset på mig och skakade sakta på huvudet.
- Ja, hä ä lättare mä kreatura, för dôm har vett å äte rektet dôm –  ôm dôm får

välje själv. Hä ä varrer mä fôlke. Dôm begripen’t att dôm blir sjuk tå fabriks-
maten dôm e’…

- Fabriksmaten?
- Ja köpmaten. Hä ä myttje tå han sôm man blir sjuk tå… Hä är inge liv i’an…

Hä ä dåligen mat! Man ska lage maten själv...
Innan jag hann be gubben förklara detta mer, hoppade plötsligt ekorren från
gubbens skuldra mot mig - och satte sig i stället på min axel. Jag blev så överras-
kad att jag instinktivt ryggade tillbaka och höll på att falla omkull. Och när jag
samlat mig var gubben plötsligt borta. Mina häftiga rörelser gjorde också att
ekorren hoppat ner från min skuldra och nu satt på marken framför mig - där
gubben just stått. Den tittade ett ögonblick på mig, och sedan skuttade den iväg
mot närmaste gran och försvann upp längs stammen - precis som vilken ekorre
som helst. Själv stod jag som vanligt kvar och kliade mig i huvudet och undrade
vad som egentligen hänt!
/SE
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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 månadsmötet den 5 oktober
Entrétrappan har renoverats, och de tre nedersta trappstegen är numera ”som
nya” inför vintersäsongen.

Offert på förbättrad innebelysning i stora salen har inkommit. Arbetet med
att hitta en billigare lösning med acceptabla egenskaper fortsätter - med förhopp-
ning om att få det hela ordnat till evenemanget den 28/10.

Traditionella ”Öppet hus” på onsdagarna har börjat. De två hittills genom-
förda träffarna besöktes båda av dryga dussinet gäster. Det finns plats för fler!
Gemytlig samvaro med fika, utan några märkvärdigheter, varje helgfri onsdag
från kl. 11.00..

På förekommen anledning  en repris från Grängsjö-Bladet nr 36:

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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Studiecirkeln ”Hus och gårdar i Grängsjö” har åter kommit i gång. Nu
pågår gemensam ”digitalisering” av insamlat material genom att deltagarna skri-
ver ner texterna på datorer. En hel del arbete kvarstår, och den slutliga redige-
ringen ligger nog en bit fram i tiden.

Vår braskamin har blivit reglementsenligt sotad och klar att användas under
inkommande vinter.

Av de två luftvärmeaggregaten är ett sedan en tid i gång (tillräckligt med
nuvarande temperatur). Vid månadsmötet möttes man av en behaglig värme
redan i stora salen.

Tyvärr kommer vår kassör Stefan Kasos
med hustru Berit inom kort att lämna Gräng-
sjö och flytta rätt många mil söderöver. Ste-
fan har på ett professionellt och framgångs-
rikt sätt skött byalagets ekonomi de senaste
åren, och vi bör inte ha förväntningar på hans
efterträdare att nå upp till hans nivå, vilkt
förstås inte heller är nödvändigt. Vi kom-
mer också att sakna Berits fantastiska bak-
verk och övriga insatser i byalaget. Nu blev

det ett litet informellt avsked med en synnerligen välsmakande smörgåstårta till
kvällens kaffe. Stefan finns dock med som kassör året ut.

För delar av redaktionen innebär också  nämnda flytt att pålitliga, hjälp-
samma och trevliga grannar försvinner - och här ute på landet är man förstås
mycket beroende av grannarna för sin trivsel... Men lycka till på er nya bostadsort!
Och era efterträdare kommer vi förstås att hälsa välkomna i annat sammanhang.

Kommande aktiviteter
”ABBA-gänget” hade inte möjligheter att ge någon konsert under hösten. Alter-
nativt arrangemang sökes. Tips mottages...

Fortare än vi anar är det sedan dags för Luciafest. Vi behöver föremål till
lotterivinster och auktion! Hembakade julkakor kan vara ett tips...

Onsdagen den 28 oktober kl. 19.00 blir det
”Trivsel & Flärd”

enligt samma koncept som de två senaste åren. Mannekänguppvisning, försälj-
ning och demonstrationer. Entréavgift 80 kr. Då ingår kaffe och ”höstklämma”
och chanser till vinst på entrébiljetten.
Medverkande bl.a.: Helena Hassel - kläder, Agneta Karlsson - stickat, Gunilla
Schelin - smycken, Birgitta Holmstedt - Mary Kay, JS Design - Manikyr och
lackning, paraffinbehandling, Bergsjö Optik & Present - Kläder, skor och glasö-
gon. Se också annons i ”Nordanstigarn”!

Ordföranden kommer med smörgåstårta

Nästa månadsmöte måndag den 2 november kl. 19.00


