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Nedanför granbybacken, längre bort ut efter vägen bortom kvarnen, ligger det lilla Gustavslund.  
Grå enkelstuga i timmer med små mått och spån på såväl vägg som tak och dörr med liten trapp till 
höger. Dessutom ett mindre hus bredvid mot vägen förutom  uthus intill ån. Under 30-talet - min tid - 
bor här sjukpensionären  Anton Öhman, född 1869 med hustru Axelina Öhman,  född1879. 

Anton kommer som ung från Arnö i Uppsala län till Granby och gifter sig där med Axelina, som 
kommer från Norrsunda i Skånela och bildar så småningom ett dagsverkspar på torpet Gustavslund. 

Det första barnet Edit föds 1901. Det andra barnet Eva kommer sedan 1904 och sonen Erik några år 
därefter.  Anton drabbas snart av sjukdom och Axelina kommer att bli den som under många år på 
olika sätt främst bidrar till den knappa ekonomin. Paret flyttar 1934 till Hagalund, som är en stor villa  
längre fram utefter vägen där Axelina för en tid hushållar  för Frans Lindström, som blivit 
ensamstående. 1942 flyttar de tillbaka till Gustavslund. Anton dog 1947. Axelinas 85-åsdagen kan 
firas av många med kaffe och tårta i trädgården den 30 juli 1964. 

Sedan även sonen Erik gått bort lever Axelina ensam kvar i den lilla stuga hon hamnade i mot slutet 
av förra seklet, men som nu genom sonen Eriks hjälp är upprustad och fin med panel på väggarna 
och rödfärgad med tegel på taket. Det lilla huset rivs. Axelina  går så småningom bort vid 92 års ålder 
efter ett strävsamt och arbetsfyllt liv. (Läs mer om undantagsstugan här!) 

Som morföräldrar har Anton och Axelina under många år även fungerat som fosterföräldrar till första 
barnbarnet Alice, som föds 1931 och i dag kärleksfullt vårdar graven på Orkesta kyrkogård. 
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