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Greta Forsberg, f. 191222
I ett äldreboende på Hagalid i
Timrå beﬁnner jag mig nu tillsammans med Greta. Tidigare bosatt i
Tuna i Ljustorp, men med ålderns
rätt ﬂyttade hon till Mariedal och
sedermera till nuvarande bostad.
Flicknamnet var Nygren, dotter
till Olga Söderlund och Gottfrid
Nygren. Uppväxt i Lövberg tillsammans med syskonen Arne, Elof
och Martin. Jordbruksbakgrund
med dithörande djurbesättning och
familjeanor långt bakåt i tiden i
Ljustorps regionen, enligt släktforskning.
Sex år i Mellbergs skola och sedan
traditionella fortsättningsskolan.
Vistades hemmavid ett tiotal år
och bistod vid hem och jordbruk.
Tills hon mötte kärleken i form av
Anton Forsberg från Fuske. Som
hon gifte sig med 1943. Makarna
köpte hus (småbruk) i Tuna av
Knut Söderqvist och det ﬁnns fortfarande kvar, nu i sonens ägo. Mor
och övriga barn har tillgång och
kan vistas där närhelst de behagar.

Barnen är Inger född 1943, Jörgen
född 1945, Karin född 1949 och
Lars född 1956. De är bosatta i
Iggesund, Forsmark, Härnösand
och Älandsbro i nämnd ordning.
Tio barnbarn (vuxna) och ett antal
barnbarnsbarn ﬁnns med i bilden.
Vid 56 års ålder tog Greta sitt körkort, och det har kommit väl till
användning. Allra helst i hennes
arbete under många år, som hemsamarit i Ljustorp, där hela socknen blev hennes arbetsfält.
Maken Anton avled 1990. Han var
en hängiven ﬁskare och jägare. Tillsammans har de upplevt naturen,
som har ingått i bådas intresse.
Musik har också fängslat dem.
Anton var ﬁolspelare och ingick i
Ljustorps spelmanslag.

Greta har varit och är fortfarande eldsjäl inom Röda Korset.
Hon belönades 1983 med Västernorrlands Röda Korset medalj i
silver, för sina insatser. Bland
annat mottagande och ombesörjning med ﬂyktingar under kriget.
Där hon ﬁck många vänner för
livet. Årets Timråbo, 1991, belönades hon med för sina insatser för
hembygden.
Mycket av hennes goda minne och
kunskaper ﬁnns dokumenterade i
böckerna Ljustorp förr och nu (1 &
2). Där SPF Höstsols studiecirkel
under 1986-89 nedlagt ett enormt
arbete i skildringar som rör hembygden. Med den numera avlidna
Sven Hedin som projektledare.
Greta är en synnerligen god lyssnare och även berättare. När
minnet är intakt ﬁnns det outtömliga källor att ösa ur. Att studera
yngre dagar var ej så lätt, men hon
har haft förmåga att lagra upplevelser under livets gång och det får
hennes omgivning ta del av nu.
På grund av lårbensbrott har hon
nu sitt boende på Hagalid. Hon
har ﬂyttat in under 2008 och trivs
förträfﬂigt. Inväntar nu sommaren
och att få återbesöka sin kära hembygd i Tuna tillsammans med barn,
barnbarn och barnbarnsbarn.

Greta med maken Anton Forsberg

Torsten Byström
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