Jag kan inte kommentera alla hus och dess innehavare – det finns det inte plats för.
Ut genom Byn
Cykeln är lastad med telefonkataloger och nu åker vi!
Den första gården var Krukens. Det var utförsbacke så man fick bromsa när man
kom i fart genom Krukens kroken. Man gick in genom ”Svalan” . Jag gick förresten dit och hämtade mjölk varje dag i många år. Ibland fick man dela spenvarm
mjölk med katten.
Så kom man till ”Snickarbackan”. I Snickars bodde Linnea och hennes föräldrar,
pappan kallades ”Ringanders”. Linnea fick två pojkar” Snickarstig” och Rune.
Pappa var Fridolf Persson, det var stil över Fridolfs frieri och många ungmör
tittade med avund på när Fridolf friaren anlände i bil. I Snickars fanns ingen
telefon så där byttes inga kataloger. Nästa anhalt var Enanders. Där var kafe och
man kunde köpa godis och där fanns också ett bussgarage. Numera är det hästar
som bor där.
Sen var det Inga, Lennart, Per-Arne och Lena. Jag minns inte om dom hade
telefon. Men där sprang man ändå och lekte med barnen. Per Arne gick i min klass.
Så kom man till Erskes. Och sen till Byskolan där Karlannersa och Ida bodde.
Karlannersa var rektor för Byskolan där jag gick 1-5. Många härliga minnen.
Matbespisningen minns jag bara som ett elände. Tant Augusta från Svedbro var
hård. Man fick inte gå förrän gröten var uppäten. Uh…
Arg på oss ungar
Bylundsmargreta och Smålänningen. Det huset sprang man helst förbi. Hon var
arg på oss ungar för det mesta, vi som var så snälla…….
Så kommer vi till ”spruthuse”. Det var en plats för möten. Ofta när vi följde
Matilda Lake, Ingrid Sjöö, ”te väx”, vände man vid spruthuse. En liten bit till så
kommer vi till Einar och Helga Sjöö med dottern som vi kallade ”Matilda Lake”.
Hennes andra namn var Matilda och efternamnet Sjöö. Einar och Helga byggde
en kiosk med bensintapp när Einars Smedja brunnit upp. Kiosken blev ett tillhåll
för oss ungdomar, ”spruthuse” ersattes av Sjökiosken.
Så cyklar vi vidare upp emot hoppskogen. Förbi ”kattunghave” där jag lärde mig
åka skridskor. Förbi hos Långviktor som heller inte hade telefon. Så till ”Höppa”.
”Pöpens” där bor fortfarande Bernt med sin hustru Inger. Kul att Bernt bor kvar.
Innanför fanns ju ”Höppjohn” och Stina med sina pojkar.
Så till rätta ”Höppskogen”. Alla minnen från fotbollsmatcher….. det kunde vara
hårda tider. Särskilt när Gnarp spelade mot Bergsjö. Vi slog ofta vad om vem som
skulle vinna. Jag höll på Gnarp men en gång vann ju Bergsjö. Då blev mitt straff

att gå runt Gränse klockan 24.00 på natten. Kontrollanter fanns efter vägen så
jag inte genade.
Mjölk och bullar
26 hade Alfons Bolander i telefonnummer, eller var det inte Anna, hans svägerska
som stog för telefonen. Alfons cyklade runt med en resväska på pakethållaren och
sålde diverse, han var gårdfarihandlare. Nu bor familjen Pansare där.
Så kom vi till Simons, nr 37. Där fick man mjölk och stora kanelbullar.
Bäckrans hade heller inte telefon och inte Buskens heller. Men Kållan o Karin hade
telefon och tre barn. Dom hade 118. Där bor i alla fall Keke kvar, ett av barnen.
Nedanför Bogstags bodde ”Olssons jänten.” Ingen telefon.
Nu far vi ner mot Gränsetäkten. Mot ”Lillmobbens” och Ungers som bodde på
hästfarmen och såg till hästarna som var på sommarlov. Där nu Åsa och Björn bor.
Så kommer vi till Egrons och Innigårn. Vi kör mot Gränsfors. Där fanns också en
telefonväxel i ”Skräddars”. Svedbros abonnenter gick till Andrés. Där vänder vi
och kör ner mot Backgår´n, telefonummer 69.
Frelins, Hassels hade nr 20 och Enanders på Villa.
Ungdomsgård
Så kommer vi till Svedbro, ner genom ”Finnbackan”. Först Danels, där konstapeln bodde, så Tant Augusta och så till Ottos.
I Ottos hade man kvarn, och nummer 19 på telefon. Där blev det ungdomsgård
när ”pojkarna” var stora för att Silverpil och en och annan Triumph.
På ”annersia” vägen låg Larssons, där fanns två lägenheter. I den ena bodde Rulle
och Gottfrid, Linnea och en till tant. I den andra bodde Inez och Gunnar med
döttrarna Britta och Anita och så småningom Brittas barn Eva och Åsa.
Så fanns ju smedjan eller ”Smia”. Pelle Enanders fantastiska verkstad. Många var
grabbarna i Byn som jobbade där.
Åsså Emil å Emilsanna, 32.
Boströms – där bodde också många. Nr 29. Maja o Erik och deras tre barn. Och
Majas bröder. Så blir det KalleBergs senaste hus, hans affär och huset mittemot
som var den första affären. Växeln kom till någon gång på 30-talet och stängdes
1965. Minns nog de flesta nummer,
Började såhär; nr 1 Norlin i Bosta, nr 2 Eriksson på Mon, nr 3 Dahlström nere vid
ån, Nr 4 osäker,nr 7 August och Helga Bergman, nr 8 Kalle Berg, nr 10 Enanders i
Byn, nr 11 Belins på Bymogarna. …
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Inget som händer på kapellet så här i Coronatider.
Kom bara ihåg att vara hemma, utsätt inte dig själv och inte någon annan för
smitta!
En hälsning från Sven Erik Nordin till oss alla;
Se till att äta massor av C-vitamin flera gram per dag
Vitamin D3. 5.000 IE per dag.
Tillskott av Omega 3. Minst ett gram per dag.
Ät mindre kolhydrater (socker och stärkelse). Ät kokosolja och avocado.
Vi behöver stärka vårt immunförsvar!

En nostalgitur runt Byn, Svedbro, Gränse å Bymogan

Lucia med tärnor, Grängsjö kapell

Förmodligen 1984 och tioårsjubileum för dom här tjejerna.
Från vänster; Anna Bertilsson, Gölin Östman, Camilla Garefors, Matilda Östman,
Helena Andersson, Lisa Östman, Susanne Walldin, Catrin Garefors, Helena
Bertilsson, Jeanette Lehnberg. Lucia är Maria Andersson.
Grängsjöbladet kommer ut en gång varje månad, oftast i samma form som det här
bladet, det vill säga en vikt A4.
Vi har ett avtal med ABF (Arbetarnas bildningsförbund) som stimulerar vårt arbete.
Studiecirklar, kulturkvällar, föreläsningar och utflykter ryms inom detta samarbete.

När jag minns tillbaka till det glada 50 – 60 talet så hade vi namn på gårdar,
backar stenar och en massa annat. På min nostalgitripp utgår jag från växeln
i Byn. Där lastade jag cykeln full med telefonkataloger för att varje år ut och
byta hos alla abonnenter.
Det blev många turer för jag fick inte med mig flera än 10-12 på varje tur. Dessutom skulle man ju ha katalogen från förra året med sig tillbaka. På växeln, eller
rättare sagt, i lägenheten som hörde till växeln, bodde jag för det mesta alldeles
själv. Där blev ungdomsgård.
Vi hade äktenskapsbyrå, samtalskvällar tex skillnaden mellan kärlek och förälskelse. Vilken korv är godast? Kort och tjock eller lång och smal. Bengt och jag hade
varsin bästa. Jag var jätteglad när jag snabbt cyklade till Lilly och Bertil och fick
dom att skriva på för min korta tjocka.
Många minnen
Innan detta hände så hade min mormor ansvaret för den första telefonstationen.
Och min morfar hade affär i huset. Ivar Burman köpte fastigheten och drev affären.
Numera sedan 40 år huserar Weab i huset.
Granne med växeln fanns logen . Denna fantastiska plats där så många av oss
ungdomar har fostrats. Lärt oss att ta ansvar för oss själva. Organisationsarbete,
mötesformer, dans, handarbete, idrott och att spela teater. Oj oj oj , så många minnen.
Det fanns en lägenhet på ”bötten” där bodde Kalle, Greta och Gun Bydell innan
dom flyttade till Höpperskes.

