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Omslagsbilden
Måndagen den 3 december 1984 hade Sundsvalls Tidning en artikel om Inger
Norin på Stormyra. Där ingick bilden som nu pryder omslaget på denna upplaga
av Grängsjö-Bladet. Rubriken på ST:s artikel var:
”LJUST TILL FÖRSTA ADVENT - men då blev Inger sjuk.”
Lagom till första advent detta år hade man alltså på Stormyra till sist fått
elektricitet indragen - det som då under åtskilliga decennier varit fullkomligt
självklart för i stort sett alla i vårt land. Men när Inger äntligen skulle få njuta av
den ”moderna bekvämligheten” och bara trycka på en knapp för att få ljust i
huset, i stället för att krångla med fotogenlampan, då blev hon sjuk och fick åka
ambulans till sjukhuset i Hudiksvall.
”Tösen från Stormyrtorpet” var ursprungligen en novell av Selma Lagerlöf, där huvudpersonen var en fattig torpardotter som hette Gerda. Novellen
ingick i hennes bok ”En saga om en saga och andra sagor”, som utkom 1908.
Möjligen var boken en bidragande orsak till att hon följande år, 1909, tilldelades
Nobelpriset i litteratur. Senare gjordes också film av denna historia. Den första
versionen, en stumfilm, regisserades av Victor Sjöström och hade premiär den
10 september 1917. Ljudfilmsversionen kom 1947 med Gustaf Edgren som
regissör. ”Tösen från Stormyrtorpet” har också blivit film i Finland, Danmark,
Tyskland och Turkiet. Och om man läst novellen, så förstår man att den kan
inspirera filmskapare. Det är en mycket gripande berättelse, som har mycket att
berätta om den mänskliga naturen - och som efter en del förvecklingar och
dramatik ändå till sist får ett lyckligt slut.
Eftersom Inger Norin bodde just på torpet Stormyra och precis som huvudpersonen i Selma Lagerlöfs ursprungliga novell hade ett gripande livsöde, så är
det förstås lätt att associera till den litterära förlagan. Det gjorde man också på TV,
då man någon gång på 1960-talet gjorde ett filminslag om Inger med just titeln
”Tösen från Stormyrtorpet”. Vi undersöker möjligheten att få tillgång till detta
TV-inslag.
Tyvärr slutade Ingers historia inte lika lyckligt som för Selma Lagerlöfs Gerda,
och hon gick bort alldeles för tidigt, vid endast 36 års ålder. Efter den akuta
inläggningen på sjukhuset i Hudiksvall vid första advent 1984 fick hon så småningom en lägenhet i centrala Gnarp, men hon tillbringade också en tid på serviceboendet Bergesta. Där var de flesta förstås 40 eller 50 år äldre än Inger, och det kan
inte ha varit en alltför stimulerande situation för en ung kvinna i 35-årsåldern.
Enligt uppgift skall hon också ha haft stora andningsbesvär och varit beroende
av syrgas under den sista tiden. När hon slutligen gick bort 1986 - hade hon än
inte kunnat komma hem och använda den nyindragna elströmmen på Stormyra.
Den moderniseringen kom för sent för henne...
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På västra kyrkogården i Gnarp finns denna minnessten. Här är alltså även Ingers
farmor Anna begravd. Märkligt nog var båda födda den 18 mars, men med 61 år
emellan.
Det var med visst vemod jag som Grängsjö-Bladets fotograf under en regntung himmel i fallande höstmörker tog bilden på Ingers gravsten. Jag kan inte
säga att jag någonsin träffade henne, men vid några tillfällen såg jag henne i
Bergsjö, dit hon tagit sig med sin trehjuliga flakmoped för att handla. Nog hade
man önskat att hon fått ett längre liv - och under de betydligt bekvämare former
det kunde ha blivit, när elektriciteten kom till Stormyra...
Ingers historia är förstås något som berör oss Grängsjöbor, och som också
känns aktuell för den pågående studiecirkeln om Hus och Gårdar i Grängsjö.
Kanske finns det någon som kan ge mer detaljerad information om Inger - och
om andra personligheter som funnits i vår bygd. Skriv i så fall ner vad du vet eller kontakta redaktionen och berätta! Tanken är ju att studiecirkeln skall resultera i någon form av dokument, där det skall finnas utrymme både för husen och
gårdarna och för dem som bott där. Vi saknar också många gamla bilder på våra
hus och gårdar. Det vore roligt om vi kunde få låna era bilder för ”inskannning”
och kanske inslag i kommande bok - eller vilken form nu dokumentet kommer
att få. /SEN
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Den lille grå gubben - igen.
Det hade varit minusgrader på natten, och frosten låg kvar i gräset, när jag
hämtade tidningen. Det blev fuktiga spår på den torra asfalten, när jag gick över
till brevlådan på andra sidan vägen. Det var höst i luften…
När jag med tidningen i handen kom upp från vägen och närmade mig
huset, så kände jag mig plötsligt betraktad. Jag såg mig omkring – och då stod
han där plötsligt bara, strax intill huset på västra sidan. Jag kände omedelbart
igen den lilla grå gestalten, det ganska yviga, grå skägget och de illmarigt plirande
ögonen. Som alla tidigare gånger han visat sig, så kunde jag inte förstå varifrån
han kom och hur han plötsligt bara kunde finnas där, utan att jag märkt när han
kommit…
Jag stannade upp och bara tittade på gubben, lika förundrad som tidigare
över den knappt mer än meterhöga gestalten, med en mycket gammal mans
ansikte. De djupt liggande ögonen glittrade som vanligt, som om han skulle
börja skratta eller just berätta en rolig historia…
- Det var länge sedan, sa jag…
- Ja, ja ha hôlle mä unna, nän’t nå’n ha fråga ätter mä. Ja vill’nt ställ tell nå
besvär i onöa e…
- Jasså, är det någon som har frågat efter dig nu då?, frågade jag.
-J aa, ja ha hört hä… Fast ja undrer förstås ôm hä egentligen ä nån sôm tror
att ja finns ändå…
Jag tittade på den plirande gubben och undrade hur han kunde veta så mycket.
Och märkligt nog erinrade jag ju mig också, att det faktiskt nyligen varit ett par
bybor som frågat om jag inte träffat ”den lille grå gubben” på sistone. Hur
kunde han veta det?
Varje gång jag stött ihop med honom har han gjort mig verkligt förvånad.
Första gången var det en nästan kuslig upplevelse, när han så oförmodat bara
stod där. Men hans godmodiga leende och de okynnigt glittrande ögonen
gjorde snabbt att jag kände ett stort förtroende för gubben och intuitivt förstod
att han inte på något sätt ville mig illa. Samma känsla erfor jag nu också. Nu
undrade jag mest varför han hållit sig undan så länge – och var han hållit till
under tiden. På min direkta fråga hade han ju tidigare någon gång svarat litet
svävande, något om att han hörde hemma ”i skogen”, men innan jag hunnit få
något mer exakt besked hade han alltid bara försvunnit.
- Du ska inte glöm bort fôglan, säger han plötsligt…
- Fåglarna?
- Ja, dôm behöver mat nu. Hä ha vare rektet kallt på nättren ett tag.
-Jo, jag hade faktiskt tänkt sätta ut fågelbordet just i dag.
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Gubben nickade förnumstigt och tycktes nöjd med mitt svar. Och otroligt nog
kom det just då en talgoxe flygande – och gubben räckte ut sin hand. Talgoxen
satte sig som den naturligaste sak i världen i gubbens utsträckta hand. Han
tittade kärleksfullt på den lilla fågeln, och den verkade fullkomligt trygg där den
satt. Visserligen hör ju inte talgoxen till våra skyggaste fåglar, och den är en av
våra allra vanligaste gäster vid fågelborden om vintern – men att den här var så
”tam” att den bara kom och satte sig i gubbens hand, det var ändå litet märkligt.
Fast allt omkring gubben har ju varit märkligt, så det här var kanske inget att
särskilt förvåna sig över.
- Han ska ge dig mat snart, sa gubben till talgoxen och tittade på den.
Talgoxen vred sitt lilla huvud mot mig – och det såg faktiskt ut som om
han blinkade menande åt mig. Som om han ville säga: Ja, låt se att du inte
glömmer bort det nu!
Plötsligt lyfte talgoxen från gubbens hand och kom och satte sig på min högra
axel. Jag blev alldeles häpen och undrade om inte detta ändå kanske kunde vara
en tam talgoxe, som någon tränat och fått så orädd för människor. Jag erinrade
mig de skatungar jag som pojke tagit ur deras bon vid rätt tidpunkt och lyckats
tämja. De hade också, när de blivit flygfärdiga, ofta kommit flygande och satt sig
på min axel. Där brukade de uppfordrande nypa mig i örat med näbben, när de
ville ha mat. Kanske hade den här talgoxen en liknande historia bakom sig?
Jag skulle just vända mig mot gubben för att fråga, om det var han som
lyckats tämja denna lilla fågel. Då upptäckte jag att gubben faktiskt inte längre
stod kvar. Precis som vanligt alltså! Han hade bara försvunnit, utan att jag märkt
något. Fast tidigare hade jag i alla fall brukat se hur han vandrade iväg in i skogen.
Nu var han plötsligt bara som uppslukad av jorden.
Och nu gav sig också talgoxen iväg… Jag stod där plötsligt bara ensam – och
undrade om jag verkligen hade upplevt detta, eller om jag bara drömt. Men
gubbens litet knarriga gammelmansröst klingade fortfarande i mina öron, och
jag tyckte mig än känna fläkten från den lilla fågelns fladdrande vingar, när den
satte sig på min skuldra. Och eftersom jag träffat gubben tidigare på samma
märkliga sätt, så kände jag ändå att detta var verklighet. Men när jag om en stund
satt vid frukostbordet och försökte koncentrera mig på morgontidningen, så var
det ändå ganska svårt. Och jag grämde mig extra mycket denna gång för att jag
inte hunnit ställa fler frågor till gubben. Hela han är ju förstås ett enda stort
mysterium. Men kanske kommer han tillbaka, och kanske kan jag då få veta mer
om honom. Vi får se... /SE
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BASTUHISTORIA
Fredagen den 18 oktober var det fest i bastun i Svedbro.
Byalagsmedlemmen och till Karlstad emigrerade Svedbrosonen Bengt Nordlund kunde då redovisa sitt projekt att
dokumentera Svedbrobastuns snart 70-åriga historia.
Resultatet hade blivit ett häfte med en intressant redogörelse för historien om denna bastus tillkomst
och verksamhet. Ett antal gamla bastubadare och
andra intresserade hade bänkat sig runt bordet i
omklädningsrummet, och man trängdes också
framför de handlingar av olika slag som fanns
till beskådande där utanför. Förfriskningar fanns tillhands, och stämningen var
god. Även engagerade älgjägare kom tillstädes
efter
dagens vistelse i skogen.
Tidigare under dagen hade TV varit här och filmat, och nu kom Carole Tärnudd
från Hudiksvalls Tidning för att
intervjua Bengt och ta en bild på
oss alla inne i den varma bastun
(med kläderna på).
Bengts bok belyser vilken gigantisk samhällsförvandling som
ägt rum sedan ”Svedbro badstuförBengt Nodlund intervjuas av HT:s
Carole Tärnudd.
ening” kom till 1944 - medan
2:a världskriget ännu pågick.
Då var inte badrum och
dusch en självklarhet i varje
hem, och bastun blev nog en
välkommen möjlighet att höja
den hygieniska standarden - liksom den förstås även blev en
samlingsplats och en välkommen möjlighet till socialt umgänge.
Några av gästerna runt bordet i bastun...
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Så småningom kom sedan det
egna badrummet att bli en naturlig del
i varje privatbostad, och den kollektiva badinrättningen i Svedbro blev allt
mindre frekventerad, för att helt avslutas 1961. Glädjande nog kom bastubadandet i Svedbro igång igen år 2000,
efter 8 års renoveringsarbete - och förhoppningsvis har bastun inte spelat ut
sin roll som samlingsplats för badsugna än på många år...
*****
Bengt hade tagit hand om en hel del
material från bastuföreningens historia, och många dokument fanns till beskådande på plats. Så kunde man t.ex.
se tidningen FOLKBAD, ”Meddelanden från Svenska Föreningen för Folkbad”, Nr 1, årgång 18, från januari-mars
1948, vilken alltså finns på bilden här ovan.

Kommande aktivitet
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Från månadsmötet den 4 november
Stefan rapporterar att de tre gångna söndagsmattinéerna inte har haft en enda
besökare, varför intresset hos aktuell åldersgrupp inte tycks vara särskilt stort.
Möjligen kan familjerna också vara upptagna av annat på söndagarna. Hur som
helst så blir beslutet att de två återstående filmerna (17/11 och 1/12) ställs in.
Fastighetsgruppen meddelar, att man har inköpt utrymningsskyltar mm och
ägnar sig åt att fullfölja arbetet med utrymningsplan och alla praktiska detaljer
runt detta. ”Plåtttaksfesten”, som prel. planerats till den 22/11 skjuts upp
och kommer att äga rum vid ett senare tillfälle, bl.a. därför att den skulle kollidera
med andra evenemang just nämnda datum.
Tisdag den 5/11 sker (har skett) tunnbrödsbakning - till försäljning och
förtäring i samband med kommande aktiviteter.
Diskuteras och tillstyrks inköp av mindre frysskåp för kökets räkning,
vilket skulle underlätta tillvaratagande och förvaring bl.a. av överblivet bröd och
annat i samband med aktiviteter på kapellet, där förtäring ingår.
Diskuteras också inköp av luftvärmepumpar för underhållsvärme och
reguljär uppvärmning av kapellets stora sal, vilket sannolikt på sikt skulle innebära en avsevärd besparing via minskade elavgifter. Nuvarande infravärmearmaturer är gamla och drar mycket ström.
Kommande aktiviteter:
Beträffande den aktivitet på kapellet som tidigare aviserats till den 12/11 - så
kommer den också att äga rum detta datum. Se särskild annons på föregående
sida!
Tidigare har informerats om att den traditionella Luciafesten i år blir fredagen den 13/12, Luciadagen. Luciatåg, auktion och lotterier som alltid. Sedvanliga alster och saker till auktionen och till lotterivinster tas förstås tacksamt emot.
Paket behövs både till barnen och till de vuxna. Vi räknar som vanligt med att alla
besökare kommer med stor köplust och välfyllda plånböcker (glöm alltså inte att
ha med kontanter!).
Den s.k. ”julgröten” kommer sannolikt att gå av stapeln torsdagen den
9/12 - vid tillräckligt antal anmälda. Detaljer om de båda nämnda arrangemangen
kommer i nästa utgåva av Grängsjö-Bladet.
Nästa månadsmöte måndag den 2 december kl. 19.00
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