
Nya SIGFRIDSLEDEN genom Gårdsby Socken 

Gårdsby sockens hembygdsförening  2015-10-05 

 Skyltar med beskrivningar med finns uppsatta information längs vägen. 

1. Hoppet   

 Följer ni leden från Växjö kommer ni fram till väg 23. Rakt över finns en trappa som leder upp till 
”HOPPET” Gårdsby Sockens Hembygdsförening. Föreningen bildades 1951 i samband med att 
storkommunen bildades. 
Här finns 4 hitflyttade hus, alla från 1800 till 1860-talet, och på varje hus finns uppgifter nedskrivna på 
Svenska och Engelska.  Husen innehåller samlingar från socknen som möbler, handverktyg och 
jordbruksredskap samt ett arkiv för torpinventering i socknen.  Intresserade som vill se samlingarna kan 
ringa: 0046 70 6361797. www.gardsby.se 
Det finns en torr-toalett bakom lilla stugan upp mot skogen. 
    

2. Yasjön 
Vägen från Hoppet ner mot Yasjön färdigställdes 1849 och var häradsväg från Växjö och norrut. Först 
1963 ersattes den av nya väg 23. En minnessten finns i backkrönet. Ni kommer nu in på den gamla 
kyrkvägen från Vikensved  / Notteryd till Gårdsby kyrka. Här finns en ny bebyggelse av 9 hus. 
Bebyggelsen ”Yasjön” fick år 2008 pris av Växjö stad för dess unika bebyggelse. Ni kan gå längs vägen 
mellan husen och sedan tillbaks 100 m. genom skogen. 
 

3. Dacke-vägen / Gårdsby Smedja 

Nedanför backen går ni till höger en väg uppför. Denna väg var under 16-1700 talet ursprungsvägen 
genom småland ”Dacke vägen”. Följ anvisad väg och ni kommer till Gårdsby Smedja, byggd troligen 
omkring 1880 och tillhör Hembygdsföreningen.  Passa på att ta en kaffepaus eller regnskydd under 

taket. Bakom Smedjan finns en torr- toalett.  Bostadshuset mitt emot blev byggt år 1883 och tillhör 
Gårdsby Säteri.  Nu börjar allén som anlades i början av 1820 talet. I första backen 200 m. till vänster 
finns i beteshagen ett järnåldersgravfält från 11-1200 talet. 
 

4. Gårdsby Säteri 

Nu kommer man fram till Gårdsby Säteri som erkändes 1663 men ägarelängden finns sedan 1380. 
Huvudbyggnaden uppfördes på 1740-talet men byggdes om med en ovanvåning och utökades med 
flyglar 1810-1812. Alla bostadshus liksom stallar och logar är byggda mellan 1812 till 1885. Den stora 
ladugården byggdes 1867. 
 Alla bostadshus reveterades under 1880-talet och renoverades senast år 1990 då alla hus blev 
kulturminnesförklarade. 
 

5. Vendes Kanal 

På väg mot kyrkan finns en bro över Vendes Kanal byggd 1812. Kanalen är delvis invallad, delvis sprängd 
2,5 meter ner i berg och 750 m. lång. Kanal med damm anlades för att gården ville ha en egen kvarn och 
dessutom erhöll man 25 ha åkermark. Vendes Kanal går från Gassjön via Gårdsby Säteri, Yasjön och ner i 
Toftasjön. 
 

 

 

6. Gårdsby Kyrka. 



Under Biskop Esaias Tegnér tid uppfördes  nuvarande kyrkan år 1834. Kyrkan är känd för sina målningar. 
En äldre medeltida kyrka från 1200-talet låg tidigare strax nord väst om nuvarande kyrka men inga spår 
finns kvar av denna i dag.  I det gula församlingshemmet jämte kyrkan var det tidigare en byskola mellan 
1864-1952.  
 

7. Vägen till Gasslanda 

Vägen till Gasslanda liksom flera andra vägar på Gårdsby Säteri är byggda till stora delar på stenmurar 
som anlades under 1880-talet. 75 tunnland fastmark odlades upp och stenarna från dessa åkrar 
utgjorde grunden till många av dessa vägar samtidigt som åkrarna täckdikades. 
 

8. Gasslanda by  

Gasslanda by består av 14 gårdar. Idag finns endast en gård med nötkreatur,  en med får samt ett antal 
hästgårdar.  Åkrarna i övrigt är till stor del utarrenderade.  Gårdarna är numera bostäder åt folk som 
flyttat till landet, ofta beroende av sitt natur- eller hästintresse. Alla bostadshus är i utmärkt skick och 
man ser att många av husen har byggts av samma byggmästare.  På två av gårdarna i Gasslanda finns 

möjlighet till övernattning.  

 

9. Utmärkt utsikt 

När Gasslanda - vägen slutar har man en utmärkt utsikt och kan se 3 kyrktorn. Man går över vägen och 
längs stigen ner till f.d. smalspåret Växjö- Hultsfred.  Efter en kort bit finns det en ”Jätte” asp, en av 
landets största 4,68 i bröstomfång och över 30m. hög.  

 

10. Norrgårda station 

År 1895 invigdes den smalspåriga järnvägen Växjö - Klavreström. Samtidigt tillkom flertalet hus vid den 
nya Järnvägstationen i Norrgårda. Här fanns 2 affärer, stins, postmästare och skräddare. Gårdsby Säteri 
med alla sina anställda var ofta den största kunden. Stationen låg längsmed kyrkvägen från Stojby till 
Gårdsby Kyrka.  
Den sista delen av järnvägen till Hultsfred öppnades så sent som 1922. Det sista persontåget på banan 
rullade till slutet av 1990-talet och numera är banvallen en populär gång- och cykelled. 
 

11. Vägen till Stojby 

Tre km. väg till den långsmala byn Stojby med hela 21 gårdar. En sevärd runsten finns invid vägen mitt i 
byn.  Vägen går norrut och man passerar norra delen av byn.  Gårdarna i Stojby har den bästa 
åkerjorden i socknen men som alla andra byar har gårdarna lagts ner eller sålts. Bostadshusen är i 
utmärkt skick och flera av ägarna har hästar, några har får liksom att några bedriver åkerbruk. När byn 
slutar och ni går under vägen, längs cykelvägen mot Rottne ån där lämnar ni Gårdsby socken.  Innan 

dess finns det en fin badplats vid Helgasjön. Passa på och ta ett dopp om vädret tillåter!  
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