
Svedbro växel
Förra numret ägnade vi oss åt att byta kataloger så jag tänkte att vi kan 
fortsätta med växelspåret en stund. Det här är Svea Nordlund som jobbade 
på Svedbro växel i många år. Det var världens snällaste människa.
Växeln har inte så många sett. Det var ett låst rum som var mycket hemligt. Om 
någon ville komma dit och ringa så fanns en så kallad talhytt med en lucka som 
växeltelefonisten öppnade och tog emot beställningen och när samtalet var slut så 
tog man betalt i samma lucka.  Många tanter från Byn jobbade där.  Vi hade nattöp-
pet. Då drog vi sängen som gick på hjul till växelbordet. Man svarade nog i sömn 
ibland. Jag var 12 år när jag fick börja jobba. Men innan dess måste man avlägga eden 
för tystnadsplikt – det var en högtidlig stund. 
Minns ni dom gamla telefonapparaterna. Man vevade och då föll en vit lucka ner och 
vi svarade Svedbro – den som ringde sa vilket nummer han ville komma till. Vi tog 
upp en sladd och kopplade till det nummer som begärts. När samtalet var slut skulle 
den som ringt upp veva en gång till och vi som satt i växeln såg då att samtalet var 
slut och kunde koppla ner. 
Svedbro växelstation automatiserades 1965 - öppnade någon gång på 30-talet.

Här är ungar från Byn, Ö´sjön, Gränse, Åsbackan, Baståsen, 
Bymogan, Bosta å Åsvallen..

Skolklass i Byskolan

Födelsedagsfest på Nybovallen
Det här gänget fyller år i 
Mars. Då skulle hållas fest. 
Det är Harry Åsbäck, Gunilla 
Burman, Ove Sjödin, 
Ann-Sofi Norman och Leif 
Persson. 
Vi hade kul och vi var många. 
Det var den kvällen det small 
ordentligt i boan, ja det var som 
en explosion.  Ingen visste vad 
som hände. Förrän dagen 
efter……
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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.

Cykeltur runt Bymogan och Gränse

Det är lite sorgligt att det som skrivs på den här sidan blir så kort – men vi 
tänkte att den 26 maj skulle städa efter vägarna. Var och en där vi brukar gå, 
dvs utanför vårt eget hus. Stora plastsäckar delar vi ut efter vägen. Ta på 
handskar och låt säcken stå så hämtar vi den efteråt. Sedan går vi och grillar 
korv efteråt på kapellet. Vi tar varsin korv, grillar, äter och håller två meters 
avstånd mellan varandra. Vi kan umgås en stund. Vi får väl skrika till varann, 
om det behövs. Vi kan väl börja vid kl.15.00 och ta korven vid 16.00. 

I Corona-tider har man tid att göra sånt som man ofta tänkt men aldrig 
haft tid till – bland annat att titta i gamla fotoalbum. 
 Som med så mycket annat så har man mormors och farmors och mamma och pappas 
prylar kvar. Så och med album. Många kort vet man inte vem dom föreställer eller vart 
kortet är taget. 
Nu plockade jag ut några som jag tänkte att man kan tycka är kul att analysera. Efter-
som det är mina album blir det flera kort på mina album.

Nostalgitrippen fortsätter...

Vem är vem?

Jag cykler varenda dag, när det inte är för kallt. 

Hemifrån, neröver Erskkors kroken, mot Svebro. Boströms backan och förbi 
Kärringberge. Krukens kroken och öppöver Snickarbackan. Runt Spruthuse. Imilla 
Sellins å kapellet spolas hä för en hocke-bockey-plan, 50 – 60 tale. Nu står hä  en 
röen skrotbil där som man höppes att nån tar bort. Sen köm man te Kattonghave. 
Där lärde jag mig åke skridskor. Inge vatten där nu. Sen blir hä Belins – hä ä nån söm 
gör fint där.
Så fortsätter min cykelfärd och jag vänner bort inmä Åsbrotörpe.  Å hem igen. Minns 
mycke.. Tanten söm varenda onsdaskväll, sydde, sticka, vävde och verka. Döm samla 
in pengar för att få väglyse. Inna dess var hä görmörkt när man skulle följ mä Matilda 
Lake te väx.

Vad som händer
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