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Omslagsbilden
Bilden på första sidan visar småskollärare Maja Stenberg. Fotot togs 1938, då
hon var 45 år gammal. Många av oss äldre grängsjöbor har lärt oss läsa med hjälp
av Maja Stenberg. Hon var lärare vid Grängsjö Skola under flera decennier - fram
till sin pension 1956.  Maria (Maja) Stenberg, föddes i Lycksele 1893 i en präst-
familj. Hon hade fyra systrar och en bror. Åtminstone tre av systrarna blev
småskollärarinnor. Hennes äldre syster, Karin Stenberg, undervisade i Grängsjö,
redan före 1906, då skolan hölls hos Sjös (nuvarande Jonsälls). Karin dog ung i
tuberkulos, och Maja blev alltså den i familjen som sedan kom att fullfölja
lärarkallet i Grängsjö. Efter pensioneringen 1956 flyttade Maja Stenberg till
Hudiksvall, där hon avled 1973.
(Uppgifterna lämnade av Ulrika Backman, dotter till förre överläraren i Gnarp, Olof
Backman, verksam som lärare vid Grängsjö Skola 1918 - 1949)

Köksrenoveringen fortsätter
Arbetet med köket fortsätter. Flera la-
ger golv har rivits ut, de underliggande
åsarna har tagits fram, och nya, något
klenare sådana, har fästs vid de gamla
på ett sådant sätt att det nya golvet kom-
mer att vara vågrätt och plant - och inte
som tidigare luta 6 cm in mot spisen. I
stället kommer det att på ena sidan bli
en mindre lutning mot den så små-
ningom installerade golvbrunnen. På

bilden syns nordvästra hörnet av  köket. Den gamla fyllningen i golvet är av en
typ som gör att det uppstår ett dammoln bara man tittar på den! Den ständigt
flitige Rolf Mattsson har den självklara rollen som arbetsledare, Ulf Carlén an-
svarar för VVS-delen, Daniel Wallin är sakkunnig på byggsidan, och vi andra
hjälper till efter förmåga. Fastighetsgruppens Mona Lundin har koll på läget.
Men åtskilliga arbetstimmar återstår förstås, innan projektet är i hamn...

Kraftsamling de två första veckorna i juli
Nu gör vi en extra ansträngning de närmaste två veckorna för att få köket
klart i tid. Tisdagar och torsdagar 18.00 - 20.00, samt onsdagen den 4/7

redan från morgonen. Därefter förstås tisdagskvällar som vanligt. Även andra
dagar och tider för den som har möjlighet. Alla insatser välkomna - om

så bara någon timme. Information och överenskommelse om tider - ring
Rolf Mattsson på 070-3118552
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80-årig timmerkörare  (”Back-Jonke”)

Ptro… Ptro… Det stora vedlasset stannar med
ett ryck. Bakändan rutschar iväg tvärs över den
isbelagda skogsvägen och slänger mot en
björk, som står vid vägkanten, så att ett form-
ligt störtregn av snö- och iskristaller rasar ner
över både lass och körkarl.
- Va hôjter du e, gôsse?
- Jo, kan farbror upplysa om var jag kan få
träffa Jonas Walldin, som fyller åttio år i dag?
- Joerå, hä kan ja nog hä. Hä ska nå jussôm
vare jag hä. Ska han träffe mäg, så hôppe på
hänne, så ska han få åke mä hem!

Kan det verkligen vara en åttioåring, som
sitter här ovanpå vedlasset och håller i töm-
marna lika stadigt och säkert som en tjugoårig
yngling? Och vilken spänst och hållning i krop-
pen sedan! Ingen kan väl tro, att åttioåringen,

som tillbringar sin högtidsdag i skogen med att köra ved, kan vara mer än på sin
höjd sextio år!
- Joe, ska han skriva ôm mäg, så skriv att ja la på dyngsläan, när ja var åtte år å
körde timmer när ja var tie…

Och så börjar den gamle kärngubben berätta litet om sin strävsamma lev-
nad i de stora skogarna bland timmerlassen, vaknätterna vid kolmilorna, om
flottningen i de ljusa vårnätterna och mycket annat.

Den åttioårige timmerköraren är född på Åsvallen i Gnarp, där föräldrarna
innehade ett jordbruk. Vid åtta års ålder fick han börja arbeta som full karl, och
vid tio års ålder följde han med sin fader för första gången i timmerskog. När
han var tolv år var han fullt utbildad kolare och låg då ute i skogarna och kolade
tillsammans med sin tre år äldre broder. Det var ett arbete som krävde ett
vaksamt öga, och milan måste skötas både dag och natt, så det blev dåligt med
sömnen många gånger. Under tiden man passade milan, hade man emellertid
många lediga stunder, och då brukade Walldin tälja läster, och Pelle Bro, som
också var en kolarekompanjon, stickade strumpor.

Det kunde ibland vara svårt att erhålla körningar i hemtrakten. Då måste
man begiva sig iväg till andra trakter, och då ställdes färden alltid norrut, uppe-
mot Medelpad och Härjedalen, ja ända upp till Jämtland. Man rustade sig då
med nödig proviant för både häst och körkarl och körde först till Sundsvall. Där
stuvade man in kamparna, provianten och sig själva på tåget och åkte upp till
Östavall i östra Medelpad för att därifrån fortsätta med häst igen fram till arbets-
platsen. Men det var dyrt att åka tåg, och en del vintrar föredrog man att köra
med häst ända till destinationsorten. Bland de många norrländska platser Wall-
din arbetat på minns han särskilt Ytterhogdal, Söderhögen, Handsjön, Vit
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vattnet, Alby och Stöde. På dessa färder, som givetvis tog många dagar i anspråk,
brukade de följas åt ett lag om tio á tolv karlar och fem á sex hästar. Särskilt
minns den gamle en kväll när de kommo fram till Ytterhogdal. De hade kört
flera mil på dagen och kommo fram först klockan tio på kvällen till kojan där de
skulle inkvartera sig. Denna var då till större delen igensnöad, både utan och
innan, och härden var totalt täckt av snö och is. Trötta som de voro av den långa
dagsresan, fingo de ett drygt och ytterst mödosamt arbete, innan de hade gjort
kojan beboelig.

På morgonen dagen efter skulle man naturligtvis upp i vanlig tid ändå,
klockan fyra, och fodra hästarna, koka kaffe och äta ”pôrsa”, innan man klockan
halv sex gav sig ut till arbetet. De numera för skogsmannen obligatoriska kol-
bullarna voro då en lyxrätt, som nyttjades endast på söndagarna. Den stående
vardagskosten var då ”pôrsa, gröt o perer”. Arbetet fortgick sedan hela dagen, så
länge det var ljust, och fram på vårsidan höll man alltid på till framåt niotiden på
kvällen.

Om man skulle lägga samman alla timmerstockar, som Walldin kört i sina
dar, skulle det nog bli ett helt berg. Han har i medeltal sedan sitt tionde år kört
800 - 1000 stockar varje vinter efter milslånga vägar. Ännu vid 78 års ålder körde
han 900 st, och han ämnar sig nog iväg i vinter också och köra några hundra ”bare
ja får sälje skogsbiten nu sô”.

När våren kom blev det slut på körslorna i skogen. Då började flottningen
utefter Annån och samtidigt också vårkörslorna. Men ingetdera arbetet fick för-
summas. Man flottade på nätterna och arbetade med vårbruket på dagarna. Och
Walldin var inte den som detta bekom det minsta. Fick han bara sova en timme
på natten, så klarade han sig fint med båda uppgifterna. Så småningom avance-
rade han också till förman för flottningarna.

Man skulle kunna tro, att Walldin, som besatt en sådan styrka och seghet –
han lyfte också en gång på Nyvallsskogen en furustock som mätte tio alnar och
elva tum – skulle ha lust att ägna sina krafter åt ”krigiska” värv också och deltaga
i de små byafejder, som ibland kommo till stånd vid dansbanor eller auktioner.
Men Walldin har aldrig varit någon slagskämpe. ”En dask har jag fått, men ingen
har jag gett”, säger han. Detta hände en gång i hans ungdom, när han var på en
auktion i Svens i Gamsäter. Som vanligt var vid alla auktioner kom brännvinet
fram, och därmed följde också slagsmål. Utan dessa båda faktorer hade det
naturligtvis inte blivit någon ”riktig” auktion. Rätt som det var fick Walldin
plötsligt en stjärnsmäll i planeten, åstadkommen av en större sten, inlinad i en
näsduk, som med svung och säkerhet hanterades av en baståspojke. Walldin var
som sagt ingen slagskämpe, men han hade i Bergsjö en hel del goda vänner, bl.a.
Ysters Pelle, Hernnings Manne, Sval-Petter med flera, vilka ögonblickligen tog
den förfördelade Gnarps-pojkens parti och ganska snart gjorde baståspojkarna
tämligen oigenkännliga.

Men även om Walldin inte var någon slagskämpe, så tog han gärna ett ”tag”
ibland, och när han var vid Mohed och exercerade, hände det mer än en gång att
det kom en grov bjässe och ville ”brôtas” med den lille Gnarps-pojken. Detta
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resulterade alltid i att antagonisten snart låg under. ”Å ja har för resten aldrig
tappe en enda gång, hä kan han fråge Pelle Schenell ôm, ôm en’t han tror mä”,
säger den gamle gråhårsmannen med en aning välförtjänt stolthet i rösten.

Walldin har för övrigt en del beväringsminnen av intresse att berätta. Han
exercerade år 1877 vid Mohed och marscherade då hela vägen både fram och åter.
De flesta av mannarna ledo svårt av trötthet och ömhet i ben och fötter, men
Walldin kände aldrig något obehag av den färden.

Bland övriga gnarpsbor som befunno sig i kolonnen var också den välkände
bygdespelmannen Pelle Schenell. Han marscherade från början bland eftertrupperna,
där han höll takten och stämningen uppe med sina hälsingegånglåtar och mar-
scher. Snart nog kom emellertid befälet underfund med vilken mästare på fiol
som befann sig där bak i kolonnen, och Schenell blev flyttad längst fram i täten
bland befälet. Och han spelade så att händerna voro skinnflådda vid framkom-
sten till Mohed, och vid passerandet av Hudiksvall vid återtåget, efter 15 dagars
exercis vid Mohed, följde stadsbefolkningen truppen genom gatorna för att få
höra gnarpsbeväringen och hans fullödiga spel...

Detta om beväringslivet. Vi återvända till Walldins fredligare verksamhets-
områden och finna honom nu bakom ett skomakarbord i någon bondgård i
Gnarp på 1870-talet. Klockan är redan två på natten, men ännu sitter Walldin vid
lästen och pliggar och syr. Det gäller ju att få de beställda storstövlarna, krök-
stövlarna och fruntimmersskorna färdiga i tid. Walldin är nämligen skomakare
också, och på höstarna, från Mickelsmäss till framåt jultiden, har han fullt arbete
som ambulerande skomakare, d.v.s. han färdas från gård till gård och gör skor åt
hela familjen. Husbonden skall ju ha ett par nya storstövlar till auktionen på
Sörigårn, sönerna skola ha var sitt par nya krökstövlar till husförhöret, och dot-
tern skall också ha något nytt. Det tar 2 á 3 dagars tid att förfärdiga ett par
storstövlar eller krökstövlar, och fruntimmersskorna behöver nog en tid av en
dag för att bli färdiga. Och i nästa gård väntar lika mycket arbete – så det gäller att
ligga i, från bittida till sent.

Detta var, som sagt, under senare delen av 1800-talet. Numera nöjer han sig
med att sitta hemma och arbeta vid lästen. Dessutom har han gjort en sele ”på
lediga stunder”, när han inte är i skogen och kör ved.

Men Walldin har också hunnit med en hel del annat under sin 80-åriga lev-
nad. År 1880 köpte hans fader ett hemman i Grängsjö, som sonen tre år senare
köpte ena halvan av. Walldin rev då ner det gamla boningshuset och byggde själv
upp den gård, vilken han fortfarande äger och bebor. Dessutom har han odlat
upp 5 tunnland jord. År 1895 gifte han sig, och de båda makarna ha fostrat tre
barn tillsammans.

- Jae, säger den 80-årige arbetsveteranen på oförfalskad gnarpsdialekt vid en
animerad kaffetår vid köksbordet senare, nu har han hindre mä, sô nu får ja lätte
nä vare mä de andre velasse. Men ja får fäll köre ett täll i môra i ställe!

(Ur Hudiksvalls-Tidningen den 26 mars 1935. Text och bild: Belund)
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Den lille gubben igen…

Det var juni, någon vecka före midsommar, den där tiden då skymningen nästan
blir gryning utan något nattmörker däremellan. Jag hade varit ute i skogen och
blivit kvar alldeles för länge, kanske därtill förledd av detta nästan magiska ljus
som gör de norrländska bygderna så speciella den här tiden på året. De skön-
sjungande trastarna hade nästan slutat sjunga, och inte ens deras kraxande kusin
björktrasten hördes längre lika ofta. Snart skulle fågelsångstiden vara slut för året
och naturen bli så mycket tystare…

Just som jag kommit in bland de välkända träden hemmavid och kunde se
vårt hus skymta längre fram, så kände jag mig plötsligt iakttagen. Jag stannade
och såg mig omkring. Men där fanns ingen, och jag fortsatte… Dock hann jag
inte ta många steg förrän en välkänd figur plötsligt bara stod där framför mig, på
endast några meters avstånd, utan att jag förstod hur han kommit dit. Jag hade
tidigare enbart förknippat honom med vinter, snö och kyla – och definitivt inte
med detta magiska försommarljus. Märkligt nog hade han trots årstiden samma
kläder på sig nu som senast jag såg honom, den vadmalsgrå dräkten och luvan
och ett par högskaftade kängor…

Tidigare hade jag på något sätt alltid associerat honom med begreppet ”jul-
tomten”, men nu var det så långt ifrån jultiden man kunde komma. Möjligen
var det just detta som gjorde upplevelsen ännu mer overklig denna gång. Den
här lille grå gubben, knappt en meter hög, men med en gammal mans gestalt,
hade ju visat sig för mig några gånger – och alltid försvunnit utan att ge någon
förklaring. Nu stod han framför mig igen, mer oväntat än någonsin, och jag
kände igen hans underfundiga leende och glimten i ögat…
-  Vart du stöss nu igen?
Jo, nog måste jag erkänna att jag blev förvånad. Att stöta på gubben i den
hälsingska försommarkvällens blida ljus kändes lika overkligt som att plötsligt
stöta ihop med Snövit eller någon annan sagofigur. Och ändå på något sätt
alldeles naturligt. Jag hann inte ens börja fundera på vilka frågor jag skulle ställa,
innan gubben själv tog ordet.
- Äre nån sôm ha fråga ätter mä?
- Nja, inte precis…
- Ja ja vätt fôl att du skriv ôm mä i bla´ dän – å att hä är dôm sôm’ent tror på
mä… Hä ä kônstet, för hä ä ju dôm sôm ha sitt mä å, å dôm tro’nt på mä ändå!
Nu rynkade han pannan och såg verkligt bekymrad ut. Han kliade sig på näsan
och skakade sedan långsamt på huvudet. Och så kom det där lilla leendet igen…
- Man ska fôl va mä i den där TV:n, om fôlk ska tro att man finns… Tôcke tok!
Sette å titte i e tôckedän låda å tro att hä ä verklighet!
- Vet du vad TV är? frågade jag… Det kändes märkligt att den här lille gubben,
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som verkade höra hemma i en alldeles annan tidsålder, skulle ha någon aning om
vad TV är…
- Jo, nog vet ja va TV är… Å de vaschte ä nästan de där sprakane… Hä än’t nå bra
mä de där elektriske dän… Hä skulle stänges å… Allting!
- Skulle man stänga av allt elektriskt? Då skulle ju nästan allt i hela samhället
stanna av…

- Ja, skullen’t hä behöve stanne å lite grann då? Hä hôll väl på går alldeles för
fort nu… Fôlk hinn jun’t prate mä varann snart.

- Jo, men visst träffas väl folk fortfarande och pratar med varandra. Det tycker
jag nog ändå.

Men gubben skakade långsamt på sitt huvud igen och såg missnöjd ut,
märkligt nog utan att det där godmodiga uttrycket försvann. Trots rynkorna i
pannan såg han fortfarande genuint snäll ut, möjligen milt förebrående, som
om han undrade hur vi människor kunde vara dumma nog att använda oss av
något så skadligt som elektricitet.

Jag blev med ens förvånad över mig själv. Nu stod denna märkliga uppenba-
relse åter livs levande framför mig, och i stället för att försöka få reda på vem han
var och varifrån han kom, så var jag plötsligt inbegripen i ett samtal om elektrici-
tet!

Jag försökte snabbt komma på vilka frågor jag borde ställa – och samtidigt
slog det mig att jag aldrig kunnat ta ett foto av gubben. Det skulle ju annars
naturligtvis vara det slutgiltiga beviset för att han fanns i verkligheten och inte
bara var något jag fantiserat ihop. Nu kom jag också på, att jag för ovanlighetens
skulle faktiskt inte hade någon kamera med mig. Och i samma stund slog det
mig, att jag inte haft det de gånger jag träffat gubben tidigare heller. Jag som
annars nästan alltid har en kamera med… Kunde det vara så, att han faktiskt
kände på sig, när jag inte hade möjligheter att fotografera honom, och att han
valde att komma fram just då?

Men han hade ju en gång lånat ut en bok till mig, som jag kunnat fotografera,
så han tycktes ju bekant med fotokonsten och inte negativt inställd till den – som
han uppenbarligen var till TV och elektricitet. Hade han för resten inte en gång
sagt något om att han ”inte fastnade på bild”. Då borde han ju inte bry sig om
ifall jag hade en kamera med eller inte… Gubben blev på något sätt mer och mer
gåtfull – trots att han för varje gång jag träffade honom också kändes alltmer
verklig och bekant.

Som om han kunnat läsa mina tankar (vilket jag ju också misstänkt tidigare)
sa han så plötsligt:

- Skan’t du fråge na’n ôm va ja kôm ifrån den här gången e’?
Han plirade så där finurligt mot mig igen, litet retfullt denna gång, som om

han bara ville visa att han var medveten om mina funderingar.
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Jag kände mig litet överrumplad och kom inte alls på några intelligenta frågor
att ställa. Och jag hade ju också tidigare alltid upplevt hur gubben lyckats slingra
sig ur mina frågor och till sist bara varit försvunnen, utan att jag fått några bra
svar. Visserligen hade jag väl fått veta, att han ”funnits länge” och att han ”bodde
i skogen” och att han månade om djuren – men det var väl också allt. Det enda
jag kunde känna mig riktigt säker på, var att det hela tiden rörde sig om samma
person, även om han dök upp på olika ställen. Och nog skulle jag bra gärna vilja
veta mer om honom…
- Nu han’t ja tid nå länger.  Han såg plötsligt ut som om han lyssnade efter
något…
- Näste gång ska ja vise dä na’n som du nog blir intressera å… Och innan jag
hann samla tankarna vände han mig ryggen och började gå.

Precis som tidigare rörde han sig väldigt obehindrat i skogsterrängen och tog
sig fram nästan overkligt fort – och nästan ljudlöst. Plötsligt var han bara borta,
och jag stod där och kände mig lika förvirrad som förut.

Denna gång hade dock hans slutreplik inneburit ett löfte om att jag skulle få
träffa honom igen. Och då skulle han tydligen visa mig något. Undrar just vad
det kan vara…

*********************

Genomförda aktiviteter mm
Den gångna månaden har kapellet sanerats
från bin. En avslutande behandling plane-
ras innevarande vecka. Röjning vid ”baptist-
monumentet” har genomförts, och en del
träd har tagits ner bakom kapellet. Nyplante-
rad pion och blomkrukor med innehåll pry-
der numera den yttre miljön vid kapellet. Den
dagliga cyklingen med start vid Innigårn
kl. 07.30 på morgnarna har pågått en tid -
och fortsätter... Renoveringen av köket
pågår (se sid. 2). Den gamla järnspisen är
såld och avhämtas inom kort av köparen (hos Thomas Lundin).

Kommande aktiviteter
PREMIÄR för onsdagscyklingarna den 4 juli - med start vid Innigårn kl.
18.00. Målet är då Môrhôgsvallen. Medtag fika! Mottagning i fäbodstuga på
vallen...
Arbetet med köket fortsätter. Se notis sid. 2! Städning under kapellet och
bortforsling av diverse bråte kommer att ske. Cyklingen på morgnarna fortsät-
ter som nämnts under sommaren. Skyltar till parkeringen på nersidan vägen
kommer att anbringas 3/7.

Det nu frilagda monumentet


