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Nu är det jul igen
Så fort tiden rinner iväg. Förra numret hade vi
värmebölja och sol och nu är det snart jul. Det
är knappt jag hänger med i svängarna, men
skam den som ger sej. Jag ska lägga på en extra
växel och göra vad en liten gumma väntas göra.
Skura golv, tvätta, damma, stryka kläder, laga
köttbullar, baka lussebullar och pepparkakor.
Pynta med tomtar och juleljus, lyssna på julmusik, handla mat och handla julklappar mm
mm PUST.

Nu överdrev jag

Jag tycker det är roligt med julen och allt runt
omkring. Älskar mina tomtar och sitter gärna och njuter av julmusik vid vår julgran. Så är det idag men jag tänker tillbaka hur det var förr i tiden. Då var det mycket tungt arbete. Ingen dammsugare,
ingen diskmaskin (det har inte jag heller). Vedspisar och ibland inget vatten inne. Spisar i rummen
som eldades med kol eller ved som skulle hämtas. Svinkallt på morgnarna. Usch ja, det var andra
och hårdare tider.

Nu stundar årets höjdpunkt: JULEN

Förväntansfulla rusar vi genom julklappsrallyt. Sms-lån och kreditkort understödjer inköpen. Det
shoppas av det som vi egentligen inte behöver eller har råd med. Men vad gör man inte för att göra
familjen till lags. Ständigt nya anspråk dyker upp-och inte minst när familjen splittras. Då infinner
sej frågetecken. Nya släktingar kommer med annorlunda julfirande. Lutfisk och gröt, skinka så söt
byts ut mot andra traditioner. Den stora familjehögtiden har förändrats. Dåtidens relativa lugn har
ersatts med dagens tokjäkt och prylstress. Vi slår nya fantastiska rekord.
Det handlas för
miljarder som om ordet kris hade trollats bort från agendan.
Låt oss hoppas att snö och julefrid infinner sig, att julstjärnan lyser vackert i fönstret liksom julgranen och ljusstakarna. Skaka av er stressen och njut och koppla av. Snart kommer det vanliga
vardagstäcket över oss igen.

God Jul och ett Gott Nytt År
tryck

Grafiska punkten
upplaga

1900 ex
Nästa nummer av GårdsbyBladet kommer i mitten
av december 2018.
Stoppdatum för bilder
och artiklar i början av
november 2018.
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Annonsera i GårdsbyBladet?
Här är några viktiga punkter att tänka på.
• Gällande annonsformat är:
1/4 A4 – 185x65 mm
1/6 A4 – 130x65 mm
1/8 A4 – 92x65 mm
• bildformatet ska vara tiff, jpg eller pdf
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evenemangskalender

• bildens upplösning ska vara 300 dpi
(har bilden lägre upplösning kommer den bli
otydlig i tryck)
• annonsen bör vara i färg
Annonsstopp för nästa nummer av Gårdsbybladet är februari 2019. Annonser och eventuella tekniska frågor mailas till Ulla-Britt Schill:
schill.ub@gmail.com. För prisuppgift
kontakta Bertil Sandberg tfn 0470-612 55
eller 070-550 13 16.

VÄLKOMNA TILL TOFTASTRAND KONDITORI & HOTELL & VILLA VIKS MATSALAR
Vi har nybakat veckans alla dagar.
Sconesbuffé serveras Lör och Sön 11‐15.
Se hemsida www.villavik.se
I de stilfulla och vackra matsalarna på Villa vik ordnar vi gärna
fest, bröllop, konferenser eller minnesstunder efter dina önskemål.

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK O
INSTAGRAM!
TELNR 0470‐65290
KONTAKT@VILLAVIK.SE

Er lokala elinstallatör

samt konsthantverk
Ring oss gärna på telefon
Ante och Marita Midenius
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På jakt efter våra
”rötter” i Småland
Text: Lena och Gunnar Dahl

Vi, Gunnar och Lena hade länge letat efter Gunnars farfars farfars far Johan Dahl, som huvuddelen
av sitt liv var verksam på Öland men som enligt kyrkböckerna kom från Dädesjö. Då vi inte kunde
hitta honom i födelseboken för Dädesjö förstod vi att han var född någon annanstans. Men var? Vi
hade kört fast i släktforskningen!

Det gick ett par år och vi besökte släktforskarmässan i Växjö
i september i år. Där nämnde vi vårt sökande efter släktingen.
Med hjälp av några knapptryck i Kronobergs genealogiska
förenings databas och det födelsedatum 1778, som vi kände
till, dök han upp i databasen som Jaen Ericsson, född i Sjösås
församling. Helt fantastiskt! Vi hade nästan gett upp hoppet
om att hitta honom. Det var uppenbarligen han som vi letade
efter men med ett annat namn. Samtidigt hittades hans föräldrar Eric Johansson född 1741 i Norretorp Åreda och Britta
Jonasdotter född 1747 i Sjöatorp Dädesjö. Föräldrarna gifte sig
1776 i Dädesjö kyrka och flyttade sedan till Sjösås.
Nu kunde vi komma vidare i släktforskningen. Hur Jaen Eric4

sson kunde bli Johan Dahl var dock fortfarande en gåta!
I Ramnåsa Västanåkra får sedan föräldrarna till Jaen Ericsson
1781 nästa barn, sonen Jonas och vi hittar familjen några år
senare då de bor i Lilla Björnamo, Gårdsby, där fadern avlider
i hetsig feber 1786. Änkan Britta Jonasdotter flyttar med
sönerna under 1789 till Dädesjö.
I den utmärkta boken Ramnåsa skogelag kunde vi läsa att
Britta senare samma år gifte om sig och flyttade med sönerna
till torpet Dalen i Dädesjö. Sonen Johan hittade vi ett antal år
senare i ett husförhör som betjänt på Ramnåsa säteri och då
som Johan Dahl. Brodern Jonas lärde skräddaryrket i Dädesjö
och under den perioden bytte även han till efternamnet Dahl.

Vi började ana hur Johan och hans bror Jonas, båda födda
som Ericsson och senare boende på torpet Dalen, bytt till
efternamnet Dahl. Johan på torpet Dalen blev Johan Dahl
och anfader till vår gren av släkten Dahls familjenamn. Det
var stort och vi bestämde oss för att åka till Dädesjö/Gårdsby
ännu en gång under hösten för att besöka platsen för torpet
Dalen, där idag endast husgrunden och jordkällaren återstår
samt Norra Åreda och Lilla Björnamo. Som förberedelse inför
besöket köpte och läste vi de tre väldigt intressanta Gårdsbyböckerna, som hembygdsföreningen ställt samman och gett ut,
samt detaljstuderade en karta över området. Tänk om vi kunde
hitta platsen som gav upphov till vårt efternamn!

Så lämnade vi för denna gång den vackra bygden Gårdsby/
Ramnåsa med Dalen, torpnamnet som blev vår släkts efternamn, och kände att vi nu kommit mycket närmare våra
anfäder i Småland.

Med hjälp av Gårdsby hembygdsförening och Tore Sandrell,
som visade oss var vi kunde starta vandringen, började vi gå
mot torpet Dalen, en solig och vacker höstdag i oktober. Det
kändes spännande och samtidigt lite egendomligt att gå på
gamla vägar där förfäderna vandrat för över tvåhundra år
sedan. Det var alldeles tyst i skogen och sjöarna vi passerade
låg alldeles spegelblanka. Efter knapp en timme närmade vi
oss platsen belägen i området mellan Stora och Lilla Vret. Vi
hittade först andra husgrunder, de efter torpen Lindholmen
och Grönadal och… till slut nådde vi Dalen. Tack Dädesjö
hembygdsförening för de fina namnskyltarna vid torpgrunderna! De underlättade verkligen för oss att hitta rätt! I uppvuxen
skog, övervuxen med grönmossa hittade vi grunden av boningshuset, resterna av jordkällaren och vägen till ladugården.
Tysta stod vi en stund på platsen och det kändes nästan som vi
kunde höra ljuden från förr. Efter en paus vände vi så tillbaka.
Turen gick vidare till gamla Dädesjö kyrka, förbi Norra Åreda
och den ringlande grusvägen förbi Lilla Björnamo.
Idag har vi kommit ytterliga ett antal steg bakåt i släktforskningen och Gunnar har hittat ända tillbaka till sin farfars
farfars farfars far som kan ha varit född i slutet på 1600-talet.
Här har vi ytterligare lite forskning att göra för att få fram
exakt var han var född.

Missväxt sommaren 2018
Även i Gårdsby socken blev det en torr sommar. Jag åkte till
Gårdsby Säteri och träffade Masiza och Pule Gowenius. Där
finns 45 dikor, 120 -130 ungdjur och det går åt en hel del
foder. Första skörden var bra (enselage) men andra skörden
blev urdålig, värdelös, ingenting. Nu var det dags att handla
snabbt, de lade in om tillstånd att få slå av ett par fält som
låg i träda, ok det gick bra och de fick in en del halvbra foder.
Sen slog man av en tredjedel av sina sädesfält till grönfoder
(enselage).

Tredje skörden blev dålig men inte värdelös. Så var det halmen, den är viktigt kosttillskott för kossorna och man använder halm för att strö under djuren, Pule har kontakter i Skåne
så djuren får ligga skånskt.
Det ser ut att ordna sig för Gårdsby säteri tack vare duktigt
folk som Masiza och Pule och inte att förglömma Ulf och
Mariosz. LYCKA TILL!

Masiza och Pule.

Text: Sven Schill (och tack för ölen)
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Vad är egentligen
Gårdsby sockenråd?
Text: Poul Kongstad

Några undrar kanske vad sockenrådet är och hur det skiljer sig från Gårdsby hembygdförening.
Vi ska ge några exempel och titta lite vad sockenrådet har gjort under sina hittills 23 år. Tänk dig
Gårdsby sockenråd som en samhällsförening och remissinstans som Växjö kommun kan höra i
lokala frågor.
Sockenrådet har alltid ägnat sig åt lokal utveckling, särskilt
på landsbygden, och trivselfrågor. Några minns kanske de
byavandringar som sockenrådet ordnade i samarbete med
LRF eller kulturrundorna i Gårdsby med många utställande
konstnärer och hantverkare?
Denna tidning, Gårdsbybladet, ges ut av sockenrådet, och
finns även på internet, www.gardsby.se under "Publicerat".
På senare år har sockenrådet särskilt ägnat sig åt trivselaktiviteter såsom pub Smedjan i Gårdsby på somrarna och firande
av Valborgsmässoafton, numera på hembygdsgården Hoppet i
samarbete med hembygdsföreningen.

Samordningsgruppen har under åren arbetat med bl.a landsbygdsfrågor, vägar och kommunikationer, gårdsbywebben och
information, bredband från 2001, kultur och musikaftnar.
Redan från starten bildades 5 arbetsgrupper där mycket av
sockenrådets verksamhet skett:
• Fest- och fritid med trivsel-, musik- och kulturarrangemang
• Ungdomsverksamhet med både högstadiegrupp, mellanstadiegrupp och mediagrupp 1995-1999

Sockenrådet håller minst två öppna sockenmöten per år.

Startade 1995

Gårdsby sockenråd bildades 30 maj 1995 i Gårdsby församlingshem efter förberedelser bland annat av vår Margareta
Moqvist i Gasslanda, Växjö kommun m.fl. Sockenrådet ska
enligt stadgarna främja en levande, fungerande bygd samt
trivsel och samhörighet mellan boende i Gårdsby socken.
Sockenrådet vill samverka med andra föreningar i socknen.
Samordningsgruppen var styrelse och första styrelsen bestod av:
Sven Schill, ordförande
Laila Berg		
Monica Frejfors		
Arne Karlsson		
Poul Kongstad, sekr.
Fredrik Oskarsson
Carina Reifeldt, kassör
Pia Steinbach		
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Kyrkeryd
Helgaryd
Hultäng
Stojby
Gårdsby
Tofta
Gårdsby
Tveta

Affisch från Gårdsbydagen 2011 i Hultäng.

• Företagsgruppen, bl.a för nyföretagande och "Gårdsbydagen" med visning och aktiviteter i olika byar år från år
(se gårdsbywebben)

jagat musik till pubaftnarna och andra har antingen stått
bakom disken i Smedjan, eller städat och underhållit Smedjan.
Alla dessa har jobbat ideellt genom alla år - stort tack.

• Naturvård- och miljögruppen som restaurerat ängar vid
Sporryd, röjt vid Vikensvedsvägen och ordnat gökotta flera
gånger

Webbplatsen www.gardsby.se startades av sockenrådet genom
Poul Kongstad 1997, tidigare med namnet www.gardsby.nu.
Gårdsbywebben är fortfarande aktiv och nyttjas även av andra
föreningar.

• Samlingsställegruppen sökte en tid en samlingslokal i bygden. En turismgrupp och en trafikgrupp har också funnits.

Aktiviteter och evenemang

Från 1997 började sockenrådet och Gårdsby Säteri att ordna
populära pubkvällar i den gamla Smedjan i Gårdsby. Denna
trevliga tradition sockenrådet har fortsatt varje sommar sen
dess, ofta med levande musik. Ordförande Sven Schill har

En föregångare till Gårdsbybladet var föreningsbladet Gårdsby-Sandsbro som utkom 2004-2008 i samverkan med SAIK.
Från 2009 ger sockenrådet ut Gårdsbybladet, delvis i samverkan med Svenska kyrkan. Upplagorna har varit ca 2000 per
nr och delas ut 4 gånger per år till alla boende i socknen utan
kostnad, dvs byarna och Sandsbro. En varierande redaktionsgrupp har bistått Ulla-Britt Schill som varit redaktör. Du kan
läsa alla dessa blad på www.gardsby.se.
Ett mycket populärt inslag har varit Gårdsby kultur- och
hantverksrundor som pågick några år från 2005. Då öppnade
olika hantverkare och konstnärer sina verkstäder för besök
under en helg.
Under 2003-2004 drev sockenrådet tillsammans med hembygdsföreningen och idrottsföreningen SAIK projektet
SamGår för utveckling av trakten och en anställd resursperson
till stöd för ideella föreningar. Man gav också ut samhällskatalogen Gårdsby Lila Gröna till alla boende, med information,
företag och service i trakten. Projektet fick stöd av Växjö kommun, Länsstyrelsen och ESF-rådet.
Under senare år har fokus i sockenrådet varit mest på pubkvällarna och andra trivselarrangemang samt Gårdsbybladet.
Natur- och miljögruppen m.fl har vid många tillfället målat
och gjort fint för puben i den gamla Smedjan, som ägs av
hembygdsföreningen.

Tack

I stort sett allt arbete i sockenrådet har skett med ideella
krafter, vilket styrelsen är mycket tacksam för. Detta gäller
både föreningen och Gårdsbybladet.
Några som särskilt ska tackas är paret Schill i Kyrkeryd, där
Sven bl.a har varit ordförande under alla år.

Välkomna att beställa er nötköttslåda
av Ingrid och Lars
Telefon 070-833 08 76
Internet sevedstorpsgard.se

7

Det gäller att t sig ut i tid

Får vi en varjavinter eller blir det en vanlig vinter. SMHI har skrivit något om detta i tidningarna.
Frågan är väl aktuell eftersom vi hade en sådan exrem värme i somras. Vi får vänta och se.

När Skåne försvann
Text: Ulla-Britt Schill

1979 var den värsta vintern i mannaminne. Skåne förvandlades över en natt till sibirisk tundra. Julen hade varit grön
som vanligt i Skåne, men man hade varnat att det kunde bli
en hård vinter. Några dagar före nyår började det. En kall
nordostlig snöstorm drog in över det öppna skånska landskapet. Stormen kulminerade på nyårsafton. Vindhastigheten
uppmättes till 38 m/sek, det är orkan. Malmöhus län förklarades som katastrofområde. Landshövdingen kallade samman
en ledningsgrupp för att centralt dirigera uppröjningsarbetet.
På vägarna stod hundratals bilar fast i snön. På landsbygden
bröts strömmen och telefonnätet säckade ihop.
Bandvagnar och terränggående fordon sattes in för att klara
sjuktransporterna. På nyårsdagen öppnades de första större
vägarna. Stora meterhöga drivor låg kvar längs vägkanterna. I
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mitten av februari svepte ett av skånes värsta oväder in på nytt.
Med vindar kring 30m/sek drog snön blandad med jord och
sand fram över slätterna. Snöstormen slog till mitt på dagen,
mitt i veckan. Tågpendlare blev stående mitt ute på spåren och
skolbarnen fick bo kvar i lektionssalarna.
För att undsätta sjuka och isolerade människor satte man in
marinens helikoptrar.
Helikoptrarna kom som räddande änglar till de stormdrabbade områdena.
Stormen blev värre än nyårshelgen. Trots katastrofernas
omfattning krävde stormarnsa bara ett människoliv – en
äldre man avled när<z han skulle skotta på sin tomt i en by på
Österlen..

Marinens helikoptrar utförde också
mattransporter till isolerade byar och gårdar.

Utgrävning av konvojbilar. Utgrävningen tog två dagar.
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Bättre cykelvägar
längs väg 23
Text och foto: Poul Kongstad

Växjö har bra cykelmöjligheter och en fin cykelväg längs väg 23 utanför Växjö-Sandsbro ut till
avfarten till Vikensved. Det är vi glada för.

När väg 23 utanför Sandsbro gjordes om till 1+2-väg "löstes"
cykelsträckan mellan avfarterna till Vikensved och Södra
Åreda delvis genom att anlägga "cykelstig" på intilliggande
småvägar, bitvis av låg standard. Detta försvårar för oss boende
och turister att cykla till och från Sandsbro, Norremark och
Växjö.
Gårdsby hembygdsförening vill i samverkan Gårdsby sockenråd försöka få en förbättring av cykelstigarna till säkra och
skyltade cykelvägar.
Utanför Vikensvedsavfarten finns ingen riktig cykelväg och
inga anvisningar eller skyltar för cyklister. Det är mycket farligt - men inte förbjudet - att cykla på väg 23 som är 1+2-väg,
men det förekommer, och olyckor och tillbud har inträffat på
stora vägen.
Gårdsby hembygdsförening har samverkat med Växjö kommuns Trafikenhet och Trafikverket för ett projekt i vår 2019
med mig som projektledare. Markägare är positiva till projektet. Just nu arbetar projektet med att få in anbud på jobbet att
bereda cykelstigarna, så att bidrag kan sökas från både Växjö
kommun och Länsstyrelsen/EU. Tidigare har även sockenrådets ordförande Sven Schill verkat i frågan med stort tålamod
gentemot kommun och Trafikverket, och "krattat vägen" för
detta projekt.
10

Projektet påverkar traktens attraktivitet, "folkhälsa" och miljö.
Sandsbro/Växjö blir definitivt mer tillgängliga per cykel för
boende och andra om projektet genomförs, och bidrar till
Växjö kommuns image kring cykling och miljö. Men säkerheten för cyklister är viktigast.
Projektet har potential inom cykelturism; cykelvägen passerar
Sigfridsleden och hembygdsgården Hoppet med rastplats och
dricksvatten nära väg 23.
Längre ut längs väg 23 är cykelmöjligheterna goda mestadels
men skyltning saknas även där.
Turister och ganska många byar i Gårdsby socken och nordöst
därom kommer att få bättre möjligheter att cykla på ett säkert
sätt till och från Norremark/Växjö om denna cykelväg kan
förverkligas.

VÄTTARNA

Vättarna var i motsats till tomten kollektiva väsen. Benämndes
också för de underjordisk och jordbyggarna.
De var i regel osynliga men kunde också visa sig som små
gråklädda varelser med grå eller röd luva. De levde många tillsammans under marken, i stenar, träd och ofta även under eller
tätt intill människornas boningar och uthus. De lade sig inte
i vad människorna hade för sig , utom när de kände sig störda
eller hotade. Vättarna kunde göra människor sjuka, särskilt
barnen och ibland brände de ner hela gårdar.
De forntida alferna var också ett slags vättar. När kristendomen infördes förbjöd man all kontakt med vättarna av alla de
slag. Det finns både landvättar och sjövättar.

ÄLVOR

Älvor var enligt folktron mycket farliga väsen. Ännu i början
av 1900-talet omtalas en del fall
där unga män har råkat hamna i deras dans på ängarna och
därefter blivit galna eller tagit någon annan allvarlig skada.
Älvornas dans var fruktad redan på medeltiden. I senare tid
har det ofta omtalats att det uppstår runda cirklar i gräset efter
deras dans. Benämningen på sådan cirkel älvring eller häxring.
Om någon somnar på en sådan plats blir den yr i huvudet och
om man kissar på en sådan cirkel efter älvdans har kissat för
sista gången i sitt liv, för all vätska samlades i kroppen eller
får de älvablåst, hudutslag som kliar förfärligt och inte vill
läkas. För att förebygga skadorna spottar man innan man gör
sina behov i skogen eller ropar ”tvi”. Älvorna ser ibland ut som
dockliknande gestalter men också som mindre djur så som
skalbaggar, myggor, grodor, till och med råttor. Färgen på
kläderna varierar, men ofta vitt.

Älvorna lever kollektivt i jordhögar, på ängen, myren, i vattenkällor och andra vattensamlingar. De förflyttar sig på små
älvvägar som kunde gå både över och under marken. De vita
dimslöjorna som man ser ibland kan vara dansande älvor.
Alv är den manliga motsvarigheten till älvorna.

TROLL

Troll har varit vanliga folktroväsen i södra och mellersta
Sverige. De bor flera tillsammans i familjer under marken, i
berg, skogen, under stenblock, gravhögar. De liknar ofta människorna men kan vara större mindre. Men det var något som
avslöjade att de inte till- hörde människorna. Ofta stack en
svans fram under byxbenet eller kjolen. Ibland beskrevs de som
fula med stora öron och en enorm näsa, de kunde vara vackra
och förtjusande framför allt trollkvinnorna. De förvandlades
sig ibland till djur, timmerstockar, garnnystan, de tålde inte
solljuset så de var inte så ofta ute på dagen. Ofta syntes de inte
alls men man hörde att de ropade och kände att det luktade
stekt fläsk och pannkakor från deras bostäder. Trollen kunde
bli väldigt gamla och mätte sin ålder efter hur många ekskogar
de hade sett växa upp och ruttnat ner. Levnadssättet liknade
människornas. De hade boskap men mest kor och getter.
Trollen beskrevs som tjuvaktiga och på magisk väg stjäla mat
och allt som glimmade av guld och silver. De lockade till sig
människor och höll dem bergtagna för längre eller kortare tid.
Likaså försökte de byta bort sina egna barn mot människorbarn.
Sådana bortbytingar åt och drack glupskt men växte inte och
lärde sig aldrig tala.
Trollen kunde även uppträda som goda grannar och byta tjänster med människorna i bygderna.
Text: Christer Lindqvist
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EVENEMANGSKALENDER GÅRDSBY 2018/2019
Datum

Tid

Plats

Aktivitet

Arrangör

Tors 31 jan

18.00

Kulturarvscentrum
Småland, Sandvägen 15,
Växjö. Buss 5

Visning av unik glassamling från över 100 svenska
glasbruk

H

Tors 28 feb

18.30

Om att resa långt iväg. En Tvetakille berättar till
Gårdsby församlingshem bilder från Tveta till Ulan Bator och världshaven.
Varför det? Fika

H

Tors 14 mars

18.00

Kulturarvscentrum
Småland, Sandvägen 15,
Växjö. Buss 5

Visning av kommunarkivet Gårdsby kommun och
Kronobergsarkivet

H

Sön 14 april

?16.00

? Café Toftastrand
2:a vån

Årsmöte i sockenrådet. Fika

S

Sön 28 april

17.30

Gårdsby församlingshem

Årsmöte i hembygdsföreningen med föredrag om
kulturmiljö. Fika

H

Mån 29 april

17.30

Samling för samåkning:
rastplatsen Innaren vid
”Cafiket” Norra Åreda

”Att läsa landskap”. Rundvandring om att upptäcka
kulturspår i landskapet (kolla tidpunkt på
www..gardsby.se

H

Välkommen på
våra aktivitieter!

Telefon 073-526 37 97

VI ÖNSKAR ALLA EN RIKTIGT
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

