
GEMLA BLADET 
Årgång 14 Oktober 2021, Ges ut av Gemla Samhållsråd!  

————————————————————————

 
Varje år utkommer Gemlabladet med 12 nummer, ett 

inför varje ny månad!  Annonsera? Kontakta Ola Arons-

son tel. 070 2032 246 eller ola.aronsson@outlook.com. 

Manusstopp den 15:de i varje månad. 

  

 Sön 10 Kl 9. Städdag i Gemla Folkpark, Välkomna.   

 

Lör 16 kl  15. Gemla Folkpark, Dumma teckningar, fa-

miljeföreställning. Entré vuxna 100kr, barn 50 kr.  

 

Tis 26 Kl 18. Samhällsrådet sammanträder i leksaksmu-

seet. Alla välkomna. 
 

Ons 27 Kl 14:00 Höstmöte för alla medlemmar i Öja 

Gemla PRO i församlingshemmet. Sedvanliga Mötes-

förhandlingar, underhållning och lotteri. Kostnad 50 

kr. Anmälan om deltagande senast 22 okt. till Annika 

Franzen 076 1043 159 eller May Johansson 070 2028 

896.  

 

Tor 28  Kl 19 Gemla Hembygdsgård. Kura skymning. 

Marianne Krook Ljungdahl sjunger, spelar och be-

rättar.  

 

 

 

  Meta Frisör  
Välkommen att boka Din 

tid. Tel 073 621 4158 

                                       Gemla Pizzeria!  

Tor 7 Porterstek, potatis, sallad 

Tor 14 Fläsk, löksås, potatis, sallad 

Tor 21 Lax, potatis och sallad 

Tor 28 Lasange och sallad. 

Kaffe och 

kaka in-

går!  

 

 
  

 

 

Lör 2 Kl 17 Musikgudstjänst, Växjö stads symfonior-

kester. Se annons i Trovärdigt. 

Sön 3 Kl 10 Gudstjänst med små och stora. 

Lör 9 Kl 17 Kvällshymn, en gudstjänst i lugn och ro. 

Sön 10 Kl 14 Tacksägelsedagen med konfirmand-

inskrivning. 

Sön 17 Kl 10 Mässa. 

Tor 21 Kl 17 Gudstjänst med små och stora. Sångfåg-

larna, Korv och bröd serveras. 

Sön 24 Kl 10 Orgelmässa Dorothea spelar världens 

musik i FN:s anda. Efter gudstjänsten nominerings-

möte till Gemla Församlingsråd. 
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Jägaren Swen dödades av ett vådaskott och 

har sedan dess spökat på Gransholms gård 
I Öja församlings kyrkböcker framgår 

att Swen Johan Andersson bodde på 

Skyttebo under Öpestorp Skåninga-

gård vilken då låg under Gransholm. 

Han var född i Korsberga.  Jägaren 

Swen blev närmast en legend på 

Gransholm. Född 1840 och tidigt för-

äldralös och utan anhöriga kom han 

att ägna hela sitt liv åt familjen 

Aschan och Gransholm. Ständigt var 

han med och det var åtskilliga hundra 

jakter som denne erfarne, duktige 

jägare  och hedersman lade upp och 

genomförde åt Gransholmsfolket. 

Det var kanske också en ödets skick-

else att han fick sluta sin dagar där 

han bäst trivdes—i skogen.  

Gransholms marker gränsar till Hu-

seby och det var naturligt att  han 

tycks ha varit god vän med fröknarna 

Stephens och han lär ha fått en hund 

av Mary Stephens.  

Gransholms gård hade vid denna tid 

rykte om sig att vara en jaktgård. Hit 

välkomnades stora sällskap på jakt 

och man tog väl tillvara på de troféer 

man tog. 

Flera av rummen på Gransholms gård 

bar jaktprägel.  

På väggen jaktvapen, en jaktväska av 

samma typ som jägaren Swen hade, 

rävskinn och jakthorn. 

Jägaren dödas av ett 

vådaskott!  

Dödboken 1897 berättar om jakt-

olyckan: Den 25 augusti avled skog-

vaktaren och torparen Swen Johan 

Andersson från Skyttebo under 

Gransholm, född 24 februari 1840 

och gift. ”Omkommen genom olycks-

händelse vid jakt.” Efter Swens död 

flyttar familjen från Skyttebo. Det 

hålls auktion där den 14 februari 

1898. 

Swen spökar på Gransholms gård.  

Vilken hemlighet ruvar den gamla  

huvudbyggnaden på Gransholms 

gård på? 

Flera medlemmar av familjen Aschan 

har både sett och hört honom gå om-

kring i huset. Kristallkronor klirrar 

och takkronor gungar och vinddraget 

från dörren som öppnas och stängs 

känns tydligt.   

Chatrine Aschan som tidigare bott i 

herrgården har gått på upptäcktsfär-

der upplevt att stegen stannade 

framför en vägg som blivit uppsatt på 

senare tid än när huset byggdes och 

var gjord av en tunn skiva. Bakom 

väggen var ett utrymme på någon 

kvadratmeter där det doldes en ka-

kelugn.  

Chatrine är säker  - kakelugnen har 

byggts in efter den tid då jägaren 

fanns på Gransholm. Men varför jä-

garen hörs gå genom huset, varför 

han stannar vid dörren eller varför 

han går till kakelugnen har ingen 

hittills kunnat förklara.  

Men även Gemlabor har sett det 

svaga ljusskenet i ett av rummen i 

den stora byggnaden som numera är 

bostad för Maria och Jan-Åke af 

Trampe. 

Eftersom Maria och Jan-Åke inte till-

hör familjen  Aschan  tycker kanske 

spöket att det numera inte finns an-

ledning att vandra runt i huset.  

 

Text: Ola Aronsson. 

Källa: Smålandsposten och Per Aschan. 
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