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Denna sammanställning är gjord av Sigfrid Samuelsson, renskriven och kompletterad av 

Staffan Sandström. Sammanställningen bygger på skriftliga och muntliga källor, vilka inte 

redovisats här, men J A Göth är en av de viktiga.  

Säkert har många felaktigheter kommit med och andra uppgifter, som borde vara med, saknas. 

Uppgifter som förefaller rimliga, och inte uppenbarligen är felaktiga, har medtagits även om 

de inte gått att kontrollera.  

 

På en del ställen finns frågetecken och frågor instoppade, de skall förhoppningsvis kunna tas 

bort efter kompletteringen. 

 

På några ställen finns antecknat (karta) eller (bild), dessa är inte med i provutskriften.  

 

 

 

 

Denna provutskrift är till för att rätta och komplettera materialet. Varje hushåll i 

Sandreda får en kopia och det är vår önskan att ni läser igenom, rättar och lägger till. 

När ni gjort det kan ni lämna häftet till Sigfrid eller Staffan, så småningom kommer ni 

då att få ett exemplar av det färdiga materialet.  
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FORNMINNEN 
Fynd av fornminnen från Sandreda är få, kanske beroende på odling och ej tillvaratagna fynd. 

Älvkvarnar eller skålgropar finns på norra sidan av gamla vägen (var?) mot Åkvarn. 

Nedknackade och slipade gropar med några centimeters diameter, i hällar och jordfasta stenar. 

De har tillkommet och använts för en primitiv kult under brons- och järnåldern. 

Strax söder om byn, på en tidigare äng till Södergården, finns ett gravfält (från när?) 

bestående av rösen och skeppsättningar. Rösena ligger mot sjön och skeppsättningarna 

närmare byvägen.(karta) 

På Katrinedal fanns en hällkista (dokumenterad?) men på grund av odling har den förstörts. 

Den upphittade stenyxan ha man däremot bevarat. (var?) 

På Lönegårdens hemgärde har man också funnit en stenyxa. (vem? var nu?) På deras övre 

gärde har man funnit en kvarnsten, en mindre modell som användes till hemkvarnar. Detta ger 

bekräftelse på berättelsen att här har legat en stuga.(vilken stuga?) 

Offerkällor finns (fanns?) det två stycken. En offrad slant i en offerkälla skulle föra tur med 

sig på resa och skydda mot ont. Nidingsbrunn är gränspunkt mellan Sandreda, Viås och 

Rödje, Sörängskällan på Lönegårdens mark ligger (låg?) i järnvägsdiket nära rågången mot 

Södergården. 

I Hembygdsgården finns en båt, urholkad trädstam, som lär vara mycket gammal och är 

funnen (när?) i Sandreda göl. 

 

 

FASTIGHETSBOKEN 

 

Sandreda nr 1, Skattegård, 1/4 mantal 

laga skifte 1842, delat i 1:2 och 1:3 á 1/8 mantal 

 

Sandreda nr 2, Rustmästaregård (frälse), 1/4 mantal 

laga skifte 1842 

 

Sandreda nr 3, Lönegård (frälse), 1/4 mantal 

laga skifte 1842 

 

Sandreda nr 4, Södregård (frälse), 1/2 mantal 

laga skifte 1842 

hemmansklyvning 1907 till 4:4 och 4:5, vardera 1/4 mantal 

 

Sandreda nr 5, Norregård (frälse), 1/2 mantal 

laga skifte 1842 

hemmansklyvning 1927 till 5:6 och 5:7 á 1/4 mantal 

sammanslagning 1957 till 5:11 

 

Östenhaga nr 1, skatte, 1/2 mantal 

laga skifte 1842, delat i 1:2 och 1:3 

delning av soldattorpsäng 1906 
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NOTERINGAR UR SANDREDAS ÄLDRE HISTORIA 
 

UTAN UPPGIFT OM GÅRDSNAMN 

1310-1357 Nils Dannes (Turesson?) Bielke var bosatt i Böksholm, hans hustru Ingeborg 

Larsdotter ägde gårdar i Sandreda.  

1485 köps gårdar i bl.a. Sandreda av Ingegerd Magnusdotter, änka efter Nils Larsson i 

Äpplaholm. Gårdarna redovisades på 1540-talet som frälsegods och har uppenbarligen blivit 

återbördade från kyrkan efter Västerås riksdag 1527.  

1534 Sandreda nämns i Kammarkollegie Arkivs jordebok. Där står upptaget skattebönder i 

Soasaas (Sjösås) socken , Bertil i Sandryhd, Per och Johan i Sandryhd.  

1543 blev skattebonden Magnus i Sandreda bötfälld för att han deltagit i, eller stött, Dackes 

uppror.  

 

I jordebok för Sjösås socken 1544 är fyra Sandredagårdar frälse och en är skatte. Östenhaga är 

skatte. (I Heda finns en gård, skatte.) 

I följande jordeböcker angives Östenhaga som utjord (troligen = gammal ödegård) eller torp. 

(Sjösåsboken del 3) 

 

1549 blev fyra gårdar frälse under Ture Trolle, riksråd och ägare till bl.a Bergkvara.  

1550 ägde Carl Holgersson Gera frälsehemman i Sandreda. 

1555 övertog Ture Trolles änka fru Magdalena Gyllenstierna hans frälsehemman.  

1585 inträder en ny ägare till frälsehemman. Det är fru Anna Trolle som ärvde hemmanen av 

sina föräldrar. Anna Trolle var gift med Charles de Monray.  

1595 förtäljer utdrag ur jordebok  att fyra hemman gjordes till halva av baron Johan Sparre till 

Bergkvara (systerson till Anna Trolle). Fortfarande är dock fru Anna Trolle och Jören Gera 

frälseägare av Sandreda hemman.  

1660 blir riksrådet Pär Sparre ägare till 1/2 hemman.  

1669 nämns Clase Banér som ägare till 1/2 hemman, han var bl.a ägare till Lidboholm.  

1675 äger Clase Rålamb 1/2 hemman i Sandreda.  

I slutet av 1600-talet (Karl XI) förbyttes många frälsehemman till krono.  

1683 förbyttes 1/2 mantal i Sandreda till krono.  

 

SKATTEGÅRDEN 

Skattegården var krono till början av 1800-talet.  

1859 flyttades (?) Skattegården 1:2, numera kallat Gärdet, några uppgifter om husen finns ej.  

Skattegården 1:3 flyttades i slutet av 1800-talet och fick nya hus.  

 

MELLANGÅRDEN (RUSTMÄSTAREGÅRDEN) 

1820-talets slut bodde sergeanten Carl Rydstedt (f1800) med hustru Fredrika Gustava Hjelm 

(f1794) samt en son och fyra döttrar. 

1839 bestämde Kalmar regemente (?) att Rustmästaregården, som Mellangården numera 

hette, skulle flyttas. Ny plats blev vid den dåvarande häradsvägen, mellan nuvarande bod och 

jordkällaren. (De hus som skulle flyttas var boningshus: 20 alnar långt, 9,5 alnar brett och 3,5 

alnar högt. Stuga i båda ändarna med panel, kök och förstuga i mitten. Täckt med näver och 

jord. Bod: 23 alnar lång, 9 alnar bred och 4,5 alnar hög. Därutöver bekvämlighetshus och 

badhus).  

Jonas Magnusson, arrendatorson från Bibbetorp, och hans hustru Lisa arrenderade 3/4 mantal 

Sandreda Rustmästaregård. Vid ett nödår på 1840-talet kunde de inte ränta sitt lån och blev 

uppsagda, allt de ägde utom kläderna såldes på auktion av fordringsägarna. Jonas och Lisa 

fick tillstånd att odla upp ett stycke av Sandreda moars yttersta hörn, det var så Björkelund 
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kom till. (Efter J A Göth, I bondehem och backstugor 1923) 

Rustmästargården var krono till 1896 då gården köptes av mjölnare Dacke i Åkvarn som 1897 

sålde till August Pettersson i Åseda. 

När nya vägen byggdes 1891-93 fick den en helt annan sträckning än den gamla. 

Rustmästaregårdens boningshus kom att ligga ganska långt från vägen. Dåvarande ägaren 

Pettersson med söner beslöt att flytta huset närmare vägen, detta skedde 1900.  

 

LÖNEGÅRDEN 

1650 nämns Gabriel Gyllenankar som ägare av hemmanet Lönegården. Gyllenankar köpte 

gården av Kongl.Majt och kronan. 

1684 ägs 3/4 mantal Lönegården av Johan Drake. 

1725 sägs ryttmästare Petter Jonston vara ägare till Lönegården.  

1748 blev fru Maria Elisabeth Drake, hustru till ryttmästare Jonston, ägare till Lönegården, nu 

förmedlat till 1/4 mantal. Hon skänkte gården till sin dotter Dorothea Elisabeth Jonston. 

Denna överlät senare 2/3 av gården till sin man, länsman Fredrik Waldman.  

1771 köpte kapten Alexander Schmiedeberg (son till Johan  Schmiedberg) Lönegården för 

2100 daler silvermynt. 

  

NORRA- OCH SÖDRAGÅRDEN 

1684 blev Gustav Wrangel ägare till ett helt mantal i Sandreda. 

1725-1738 var Gustav Wrangels dotter Agnes Wrangel ägare till Norre- och Södregård, 

vardera 1/2 mantal. 

1738 övergick Norre- och Södregården från Agnes Wrangel till kapten Johan Schmiedeberg.  

1746 uppgjorde änkefru Juliana Schmiedeberg en arvsfördelning med sina barn. Härigenom 

erhöll dottern Fredrika Sophia Schmiedeberg, gift med doktor Törner, de båda gårdarna. 

 

NORRA-, SÖDRA- OCH LÖNEGÅRDEN 

1779 blev doktor Törner ägare även till Lönegården. Han och hustrun hade de tre hemmanen i 

sin ägo till dr Törners död 1808.  

1808 ärvde deras dotter Johanna Sophia Törner, gift med Lars Henrik Norbeck. Efter 

mannens död bosatte sig änkeprostinnan (var var Törner prost?) J S Törner på sin egendom i 

Bäckeby i Kalmar län och hade egendomarna i Sandreda utarrenderade.  

1841 upptogs värdet för Norre- och Södergårdarna, 1 mantal tillsammans,  till 2500 riksdaler 

och Lönegården 1/4 mantal till 1500 riksdaler.  

1842, efter fru Törners död, ärvdes Sandredahemmanen av hennes son, kapten Axel Henrik 

Norbeck. Under hans tid blev arrendet höjt från 50 till 75 riksdaler för varje 1/4 mantal.  

1859, efter kaptens död, delades hemmanen mellan hans båda barn, sonen Löjtnant Axel 

Norbeck och dotter Sophia Augusta, som var gift med löjtnant Emil Viktor Segersteen.  

1864 dog Sophia Augusta och hennes del i hemmanen ärvdes då av den blott två månader 

gamle sonen Emil Henrik. Sandredahemmanen ägdes altså gemensamt av unge Segersteen, 

med fadern som förmyndare, och löjtnant Norbeck.  

1872 försåldes Sandreda Lönegård, Södregård och Norregård för 24 000 riksdaler till 

expeditionssekreteraren i kongl. Majt:s kansli, arkivarien i utrikesdepartementet, Gustav 

Sanndahl. Sanndahls far var arrendator på Lönegården. Efter Sanndahls död 1893 ärvde 

syskonbarn gårdarna, som fortfarande är släktgårdar. Dan Boson har i Sjösåsboken del IV 

skildrat Sanndahl.  

Ägaren till Löne-, Södre-, och Norregårdarna, kanslirådet Gustaf Sanndahl, sålde år 1872 del 

av skogsmark till Åkvarn.  
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ÖSTENHAGA 

1547 var Östenhaga skattejord, 

1565 var det halvt skatte. 

1625 fortfarande i jordeboken noterat som skattejord. 

1652 donerades (av vem?) Östenhaga, tillsammans med Lilla Heda, till major Lieve 

1683 reducerades Östenhaga och Lilla Heda till Calmare Regemente. 

1688 återfick en Lieve gårdarna som livstidsfrälse 

1724 blev de kavalleriregementshemman (?) 

 

 

PLATSER 

 

Kölnan 

Kölnan är inte som många tror vägskälet mot Karryd eller backkrönet. Kölnan är namnet på 

en basta som användes till att torka humle och malt för bryggning av juldricka.Var exakt den 

låg går inte att säga då vägar har byggts och odlingsröse lagts upp, marken har kanske odlats 

upp där den stått. Att den stått vid vägkorsningen torde vara klart då denna sedan gammalt 

kallats för Kölnan. 

 

Själastalpet 
På den ekonomiska kartan är Själastalpet angivet till norra sidan av sundet mellan Lilla och 

Stora Skärsjön. Enligt Göth skulle platsen i stället vara c:a 100 m nordnordväst om 

Tjuvahallaberget. Den senare platsen är mest trolig om Själastalpet skall ha använts som 

ättestupa, men något belägg för detta finns inte. 

 

Djäknaklämman 

Vid Hedavägen, strax norr om bron över bäcken från Skärsjön, finns en plats med namnet 

Djäknaklämman.. Förr gick vägen som en smal passage mellan stenblocken, som låg varandra 

så nära att en hästskjuts nätt och jämt kom igenom. Numera är vägen flyttad så att den går 

väster om Djäknaklämman Namnet Djäknaklämman syftar tydligen på någon händelse, där 

djäknar varit inblandade. En för många år sedan avliden person berättade (för vem?), att han 

hade ett minne från sin barndom, att ett dråp blivit begånget på platsen. Två djäknar, som gått 

omkring i Sjösås och samlat in pengar för sina studier, hade blivit antastade av kriminella 

typer, kanske inte i avsikt att döda, men då djäknarna ej godvilligt lämnade ifrån sig pengarna 

uppstod handgemäng och djäknarna blev ihjälslagna.  

Några meter från Djäknaklämman finns en plats som kallas för Kasen, därför att det ständigt 

låg en rishög där. Sägnen berättar att om en person ljutit en våldsam död, kört ihjäl sig eller 

mördats på vägen, så trodde man att den döde kunde omvandla sig till gast och skada 

(gastkrama ) de vägfarande. För att skydda sig kastade man en sten, riskvist eller pinnar. Detta 

för att binda gasten eller skrämma honom. Sedemera blev det så att man kastade en kvist som 

ett offer eller hedersbevisning åt den döde. När rishögen blev stor tände man eld på den och 

började på en ny hög. Mossen som ligger strax intill kallas Djäknaklämsmossen. 

 

Tjuvahallar 

Tjuvahallar ligger mellan Lilla Skärsjön och  Hedavägen, väster om Djäknaklämman. Innan 

berget började exploateras fanns en grotta i berget. Göth  skriver att han såg trollen komma ut 

ur bergets håla. Säkerligen var det många som var rädda att gå förbi efter mörkrets inbrott. 

Tar man då i betraktande vad som sades ha hänt i Djäknaklämman, förstärkte det nog rädslan. 

I slutet på 1920-talet upptäcktes att berget var utmärkt att kila sönder till sten i husgrunder. 

När kommunalhuset i Åseda byggdes var en som hette Ingsson bas för brytningen. När AK 
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byggde väg mot Åseda togs sten till vägtrummor i berget. Basen där (vid stenbrottet?) hette 

Nilsson. Den mesta stenen kilades i början på 1930-talet. Den stenen gick till Växjö. Vid ett 

sammanträffande (med vem?) på 50-talet med byggmästare Oskar Karlsson, Växjö, berättade 

han hur många hus (hur många?) han satt grunden till med sten från Sandreda. 

Arbetarna som utförde detta arbete med kilning av sten bodde på Järnvägshotellet (Bladvik). 

Att det var mycket yrkeskunnigt folk förstår man vid besök på platsen. Denna stora brottyta 

med endast ett borrhål vittnar om skicklighet. Säkerligen var det tungt arbete att slå dessa 

borrhål för hand. Vid sådana djupa borrhål var det en som höll borret och två som slog. Det 

gällde att inte missa borrnacken! 

Stenen lastades nattetid på järnvägsvagn, som tog den med till Växjö. Det oväsen som 

stenbrytningen förorsakade gjorde att trollen flyttade från Tjuvahallaberget, ingen har 

nämligen sett något sedan dess. 

Det är på flera platser i Sandreda moar man ser spår efter kilning av sten, detta kanske mera 

för privat bruk. En liten historia från den tiden:  

Kyrkvärden (vilken kyrkvärd?) i Viås hade av stenhuggarna beställt en gravsten åt sig 

själv. Stenen blev färdig och kyrkvärden skulle hämta densamma. När han fick höra priset 

130 kr körde han hem utan sten. Efter några dagar fick han meddelande, att om inte stenen 

hämtades inom tre dagar och betalades skulle länsman komma. Dagen efter kom 

kyrkvärden med två hästar och hämtade stenen. Vart stenen kördes fick ingen veta, den 

blev aldrig använd som gravsten. 

 

Domarberget 

Från korsningen Smalspåret - Hedavägen 350 m åt sydost ligger Domarberget, på gamla 

kartor står det Domarbacken. Ett kalberg med stenar, större och mindre, placerade i södra 

delen av berget. När man tänker på namnet och stenarnas placering kan man fråga sig om det 

är en tillfällighet att de ligger där. Har det varit en plats för rådslag eller domplats? Att namnet 

syftar på detta är tydligt, men något muntligt eller skriftligt om detta går ej att finna. 

 

Vägar på 17- och 1800 talen (karta) 

Den gamla häradsvägen mellan Viås och Nottebäck, idag fortfarande väl synlig, gick ganska 

långt från den nya vägen. Men det finns vägar som är nästan helt borta och glömda.  

Lilla Hedas väg till Åkvarn gick förbi Hedaholm över Modala, endast en kort bit är idag 

synlig. 

När backstugan Berkefällorna byggdes gick deras väg över Jonstorp(?) och Modala. 

Berkefällorna heter numer Katrinedal och vägen går förbi Björkelund. 

Hedaholms och Modalas vägar genom Rustmästaregårdens skog syns väl, de är idag 

bruksvägar för skogen. 

En annan väg som delvis är helt borta är Karryds kyrkväg. Den gick förbi Gärdet och Riket 

genom skogen till gamla vägen strax öster om rågången mot Viås. 

 

Allmänningen (gatan) 

Södre- Norre- och Lönegården skulle ha vallgata för sina djur till utskiftena i Sandreda moar. 

(Varför skulle inte Skattegården och Rustmästargården ha vallgata?) Denna kom att sträcka 

sig från Södergården längs sjön till nordöstra hörnet av Madkroken. Denna vallgata fick 

benämningen allmänningen. När järnvägen byggdes drogs den fram huvudsakligen på detta 

område.  

När Skattegården 1:2 (Gärdet) flyttades ut skulle denna gård ha vallgata till Lillsjön för att 

djuren skulle få tillgång till vatten. Ägaren till Viås ville inte gära, dvs inte sätta upp 

gärdsgård, då han inte utnyttjade marken för bete. Ägaren till Gärdet tyckte då att 

stängselskyldigheten blev för betungande, varför vallgatan så småningom ej utnyttjades. 
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Motaget 

Ett för Sandreda by tidigare samfällt område beläget på Skattegårdens mark vid 

Karrydsvägen. Där kunde byborna hämta material men, enligt uppgifter har det aldrig 

utnyttjats. 

 

"Synaplatt" 

I Sandreda fanns förr  en "synnaplatta". Gräsplanen var belägen på Lunnagården, där träffades 

ungdomarna vackra sommarkvällar för att dansa och leka. Där tändes också 

valborgsmässobålet. Då bars kvistar som kastades på elden. Det var nödvändigt att det blev 

aska, den hämtades senare för att strös ut på åkrarna, det skulle bidraga till god skörd. 

 

 

SANDREDA BY EFTER 1770 

Sandreda by låg tidigare samlat längs sjön. Från söder räknat: Södergården, Lönegården, 

Mellangården, Skattegården och Norregården. (karta) Östenhaga ligger lite för sig själv öster 

om bykärnan. 

Storskifte förrättades av lantmätare Björkman, som upprättade kartor över byns inägor samt 

Östenhagas och Lilla Hedas utägor år 1770.  

Enskiftes(?)delning förrättades av lantmätare Lekander år 1835 till 1842, då skiftena 

fastställdes. 

Efter enskiftet, när varje gård fått sina gränser fastställda och ägorna mer samlade, blev det 

fart på nyodlingen. Många stenmurar vittnar om att marken varit mycket stenbunden. En mur 

som bör framhållas är den som ligger på Lönegården söder om Rustmästaregården, en vackert 

upplagd stenmur som vittnar om idogt arbete. Visserligen var det gott om folk på gårdarna 

och man kanske gjorde arbetsbyte, men det var ändå handkraften som gällde. All sten blev 

inte upplagd i stenmurar utan en del blev tyvärr körd till sjön.  

Från 1910 berättas att Rustmästaregärden hade inbjudit till stenkörning, från ett stenrör 

mellan boningshuset och Kölnan, till sjön. Varje körare skulle ha en sup för varje lass han 

körde. I stenröret var en hjälplastare som skulle sköta flaskan och skåla. För lastarens del 

blev dagen ej lång då han vid middagstid var ganska full.  

Många ungdommar hade utvandrat och efter kriget sög industrin upp folk och på gårdarna 

blev det mindre med folk. Maskinerna började komma och de stenar som var kvar ställde till 

förtret. Nu kom de stora maskinerna som lätt plockade bort stenarna. På stenmurar eller i stora 

högar lastades stenarna av och minner om olika stenbrytningsepoker. 

 

Norregårdarna flyttades och fick nya hus omkring 1895.  

 

På Södregården 4:4 fick boningshuset sin nuvarande placering i slutet av 1800-talet. 

Ladugården flyttades till sin nuvarande plats 1911.  

Södergården 4:5 och Lönegården har sluppit flyttning, men husen har byggts om. Enligt 1839 

års karta låg Lönegårdens ladugård vid vägen. En stor byggnad med vinkelhus i båda ändar 

plus ett litet hus framför båda vinklarna. Troligen flyttades ladugården sedermera till den plats 

där Mellangården stått. Ladugården brann ner år 1953.  

Efter utflyttningen av Norregården tog den i norr liggande gården det inofficiella namnet 

Lunnagården. Den andra Norregården försåldes på auktion hösten 1943. Köparen hette 

Hedskog, vilken efter några år sålde till bryggeriägare Berglund i Växjö. Norregården 

inköptes år 1955 av ägarna till Lönegården och Lunnagården. Dessa skiftade sins emellan 

gården, husen kom att tillhöra Lönegården. Övriga gårdar har också bytt ägare, men anhöriga 

har tagit över. 
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Byklubban 

SANDREDA BY`S Å.L.M.K. 

År 18  13/4  35 iis (Jonas Jonasson?) 

Så står det på byklubban för Sandreda. Klubban förvarades hos åldermannen. Vid kallelse till 

sammanträde gick klubban i viss ordning från gård till gård. Varje gård var skyldig att föra 

den till nästa gård, den fick absolut inte stanna. Hos åldermannen hölls alla sammankomster 

och det var hans skyldighet att hysa alla vandringsmän. Val till ålderman skedde på hösten. 

Detta var förenat med ett stort kalas, vilket började redan kl 13.00. Vid detta möte valdes 

tjurhållare för byn, vägunderhåll och stängsel diskuterades.  

Fisket var en fråga som föranledde många sammankomster. Fram till 1918 hölls två 

sammankomster varje år. På det första mötet hölls auktion på styckena för kräftfisket. Detta 

förfaringssätt berodde på att styckena närmast byn var värdefullare än utåt Rödje och 

Åkvarn.Det andra mötet delades pengarna och ny ålderman valdes.  

När kriget utbröt 1939 infördes ransonering på livsmedel.Det bestämdes då att kalasen skulle 

upphöra och endast kaffe med dopp skulle serveras. Det var säkert många husmödrar som 

kände lättnad med detta beslut. 

När byordningen började och ålderman valdes var det han som bestämde. Det gällde nästan 

allt. När vårbruket skulle börja, sådd, korna fick släppas på bete, när slåtter och skörd fick 

påbörjas. Alltid var det åldermannen som började. 

Byarna svarade också för vägunderhållet. Varje by hade viss sträcka att underhålla. Det var 

inget ovanligt att efter ett svårt snöoväder två par hästar spändes framför snöplogen. Sedan 

gällde det för byborna att styra den stora träplogen. I slutet av 1930-talet kom motorplogarna 

och några år senare fick även de enskilda vägarna traktordriven snöplog. 

Den sista kallelsen med klubban var skriven den 1 augusti 1935, således var den i bruk i 100 

år. Om det funnits en tidigare klubba är obekant. 

 

ÖSTANHAGA 

Östanhaga är från början en gård med egna marker som ändock ingått i Sandreda 

bygemenskap. I början av 1800-talet fanns i praktiken två Östenhagagårdar och 1827 

skiftades de.(karta) Den ena gårdens byggnader flyttades till där Jacobssons Östenhaga nu 

ligger.  

 

Den 21 juli 1948 kl 08.50 inträffade en tragisk händelse i Sandreda. Ett bombplan typ 

B 18 från Halmstad störtade. Planet kom ner för lågt över Skärsjön, det hann ej stiga utan 

slog mot en trädtopp. Där gick vindrutan sönder. Planet fortsatte och tog mark på åkern 

bakom Jakobssons hus. Planet splittrades och delar spreds över hela gården. Båda 

motorerna flög över huset och hamnade vid vägen. Det ena landningsstället blev liggande 

på tredje våningen och antände huset. Båda flygarna dog, men som genom ett under 

skadades ingen av de som bodde i huset. 

 

HEDA LILLEGÅRD 

Lilla Heda hade gemensam skog med Sandreda och Östenhaga fram till skiftet xxxx.  

 

 

TORP OCH BACKSTUGOR (karta) 

Liksom andra byar har Sandreda haft torp och backstugor. Några finns kvar som fritidshus, på 

andra ställen ser man endast någon sten eller stenhög efter murstocken, en del har inte lämnat 

några spår.  
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SKATTEGÅRDEN 

 

Riket eller Norrelund, backstuga väster om Gärdet. Sista boende var Maja-Lisa. Stugan revs 

och användes som tillbygge på Gärdet. 

 

Hedaholm var en gammal backstuga som på 1850-talet förvandlades till torp av Skräddar-

Masse. Mågen Amos Johansson fick senare överta torpet. Siste innehavaren var skräddaren 

och kraftverksskötaren Frans Widerström. (Hans hustru Lovisa dog 1918(?), Frans flyttade till 

Rödje och slutade sina dagar på fattigstugan. Alma Lindblad fick huset av Carl-August och 

Clara i Skattegården (Alma var deras fosterdotter?) Almas tvillingsyster Edla bodde på Gärdet 

hos Gustav och Jenni.  

Stugan revs på 1920-talet och flyttades till Klavreström. 

 

Sjöholmen var en backstuga vid Skärsjön. Johan och Karolina Magnusson byggde nuvarande 

hus 1890 och odlade upp marken. Efter deras död övertogs torpet av dottern Lovisa, kallad 

Surran eller Surra-Lovisa. Hon ansågs vara ett original. Nu är Sjöholmen fritidshus. 

 

Gatustuga på Skattegård bebodd 1800 av Ingjer (f1715) med pigan Stina Andersdotter 

(f1750). Var stugan låg vet vi inte. 

 

RUSTMÄSTAREGÅRDEN (MELLANGÅRDEN) 

 

Modala var en gammal backstuga som blev torp i mitten av 1800-talet, då Masse med 

barnens hjälp odlade upp. (Masse var farfar till Lovisa på Sjöholmen) Torpet fick namnet 

Träskotorpet därför att när Masse dränkte sig i brunnen ställde han träskorna bredvid. Masse 

hittades av Carl Johansson Hederos då han skulle hämta vatten åt sin far, som kolade i skogen 

strax intill. 1903 friköpte banvakt Karl August Danielsson Modala tillsammans med ett 

skogsskifte. 1930 sålde han till Frans Nilsson, som också köpt Österlund. Nu finns endast en 

lada kvar. 

 

Björkelund (Klumpen) ligger vid järnvägen Sandreda - Klavreström längst ut på Sandreda 

marker. Byggdes på 1840-talet av Jonas Magnusson (Furuholm skriver Månsson), med 

öknamnet Klumpen, och hans hustru Lisa , efter att de utfattiga fått lämna ett arrende av 

Rustmästaregården.  

J A Göth berättar (ur I bondehem och backstugor 1923): 

"Hade det varit ett annat sorts manfolk, så hade han väl givit tappt nu, men Jonas tog en 

lånad yxa och dito hacka på ena armen, en av småflickorna på den andra. Lisa bar en 

bråpanna (stekpanna utan fötter) och en trefotaklamp, den största av flickorna några nät 

och en av de yngre katten. Så ställdes färden genom hela Sanners moar till det allra 

yttersta hörnet vid Norrsjön. Där på sjöfällan hade de fått tillstånd att bygga sig ett hem 

och att odla till två kor och beta dem i mon. Där bodde de till en början i en kolhytta, och 

på de gamla kolbottnarna sattes den första potatisen och såddes den första höstrågen. 

Flickorna band nät, och i Norrsjön som då var fiskrikare än nu, togs den mesta av maten 

till familjen. Andra året fanns där en stuga och ladugård. Jonas bytte till sig dagsverken, 

och själv arbetade han som en slav. Han tog bort ljung och träd. Han gjorde äng och 

odlade nära tre tunnland åker. /--/ Stället fick heta Björkelund på grund av den massa 

björk, som växte där och som Jonas fick gräva upp och ta bort." 

Åren 1888-1895 beboddes och brukades Björkelund av Frans August Josuasson. 

1897 avstyckades Björkelund och den nye ägaren till Rustmästaregården, Petter August 

Nilsson, sålde till pigan Ida Kristina Johansdotter, Heda Lillegård, för 1300 kr "jemte en årlig 



SANDREDA FÖRR 

sid 10 (17) 

avgäld till Stamhemmanet af 30 liter Spannemål hälften Råg och hälften Korn att lösas efter 

årets marknadspris". 

1904 köptes stället av Otto Wilhelm Wahlman, 1915 sålde O W Wahlman och hans hustru Ida 

Kristina ( f Johansdotter) till August Wiberg i Åkvarn. Följande ägare var: 1916-1918 Emil 

och Anna Elisabet Mörk, 1918 Gustaf Andersson i Norrhult, 1918-1919 J A Göth, 1919-1946 

Carl Petter Emanuel Johansson och hans hustru Hanna Elfrida Elisabet (f Nilsson) från 

Dädesjö Västregård. Sistnämnda är författaren Helmer Furuholms föräldrar, han växte upp på 

Björkelund. 

Användes nu som fritidshus. 

 

Gatestuga belägen på Rustmästaregården. Där bodde 1800 (?) Ingeborg Andersdotter 

(f1709), Lisbeth Svensdotter (f1741) med 7 barn. Vi vet inte var stugan låg. 

 

LÖNEGÅRDEN 

 

Östratorp I mitten av 1800-talet var Jonas Carlsson och hans hustru Stina arrendatorer. 1926 

tillträdde Ernst Johansson arrendet och sedermera friköpte han det tillsammans med ett stycke 

av allmänningen mellan järnvägen och sjön. Nu är det fritidshus. 

 

Backstuga På Lönegårdens ängar, vid järnvägen, fanns vid skiftet 1770 en liten backstuga 

med kåltäppa.  

 

SÖDERGÅRDEN 

 

Holmen, backstuga mellan missionshuset och järnvägen. Stugan revs och flyttades till 

Klavreström. De sista som bodde på Holmen var Johan och Maria. (bild) 

 

Kvarntorpet (Norrevik) beboddes av mjölnare som skötte kvarnen i Åkvarn. Det ingick i 

skogsköpet 1904 men avstyckades 19xx och ägs nu av Per Karlsson. 

 

Sudrestuga, en stuga på Södregårdens ängar, nästan vid järnvägen. Man kan se denna på 

skifteskartan från 1770. 

 

NORREGÅRDEN 

 

Katrinedal (Berkefällorna) en liten backstuga som på 1870-talet blev torp. Det förföll 

kraftigt men rustades upp av familjen Göth, som friköpte det 1913, tillsammans med ett 

skogsskifte vid Valmansvik, från Rustmästaregården. 1929 blev Rosberg ägare och nu är det 

fritidshus. 

  

Norragärde (Bokefällan) var förr en liten backstuga som på 1800-talet blev torp. En tid 

fritidshus, numera permanentbostad. 

 

Mogropen (Skärvet) En backstuga vid Lilla Skärsjön som byggdes av bageriarbetaren Johan 

August Pettersson. Han gick under namnet Bagaren. Båda föräldrarna dog i tbc och barnen 

auktionerades ut i bygden. Det gängse namnet på stugan var Bagarns, därför kallas viken 

Bagarviken. 

 

Ökahagen På midsommarafton samlades, så länge Sven levde, ungdomarna i Ökahagen för 

att klä midsommarstång, leka och dansa. Fortfarande blommar pärlhyacinter och gullvivor 
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som Sven satte. (bild) En syrenbuske påminner också om att Sven tyckte om blommor. Heder 

åt markägaren som ej planterat skog på, som Sven uttryckte det, mina domäner Ökahajen.  

J A Göth beskriver Ökahagen så här (I bondehem och backstugor, 1923): 

"  Ökahagen var beläget på en kulle i en mycket vacker äng i Sandreda i Sjösås socken, i 

utkanten av byn, vid västra stranden av den utomordentligt vackra Skärsjön. Till stället 

hörde en liten täppa som var uppodlad, en mycket liten ladugård med fårhus, loge och 

lada, där alla tre dörrarna var skrädda bräder med grova gångjärn av trä. Logdörren, som 

var fyra fot bred och två och en halv fot hög, hade förut varit stugudörr och var försedd 

med en alnslång stocklås, som var dyrkfri. Vedboden var av rundtimmer med springor 

mellan varje stock. Å såväl vedbod som ladugård var vedtak, hopsjunket, mossigt, 

hundraårigt. 

Stugan var ryggåsstuga, mycket gammal, ytterväggarna inte fullt fem fot höga, av gammal 

kärnfur utom 'fotträt', som var av ek och alnsbrett. Ytterdörren hade Sven skurit både upp 

och ned. När han kom dit, var tröskeln alnshög, väggarna hade han klätt utvändigt med 

bräder skurna vid 'neckesågen' i Sjöabro, på taket hade han lagt 'bakana', d.v.s. ytorna efter 

bräderna. 

  När Sven kom dit, var där ett spjäll på taket att stänga skorstenen med, men vid en ostlig 

storm blåste det ned och blev aldrig ersatt. På norra gaveln var ett 'sneskyl' tillbyggt, avsett 

för redskap. Å stugan fanns ett litet fönster å västra långväggen invid själva taket och å 

södra gaveln ett stort, två och en halv fot i fyrkant, med mycket små gröna rutor. 

  Invändigt var stugan delad i tre delar: 'fastan', 'kamman' och 'stuvan'. Förstugan var sex 

fot i fyrkant , kammaren sex och åtta och stugan fjorton i fyrkant, varav den öppna spisen 

med ugnen och 'gruvan' upptog nästan en fjärdedel. Framför spisen var en stol med 

självväxt, krokigt ryggstöd, i hörnet en säng med den då vanliga fällen, ett bänkatäcke, en 

dyna och halm under, över sängen ett rep att räta upp sig med och vid stammen 

'sängahästen' 
,1
) mellan fönstret och sängen en gammal ekstol, under fönstret ett stort 

slagbord med lådor under, till höger om det en stol samt en gammal byrå, dålig men med 

fina beslag. Under det lilla fönstret å sidoväggen var en liten soffa av uråldrig modell åt 

dörren till, en pall med vattenspannen och en träskopa, i hörnet vid dörren ett 'hyrneskåp' 

med en liten 'karahölla' över och i den några träfat, trätallrikar, grytsked och grötaträ, i 

skåpet några horn- och träskedar, 'liaknivar' och träfat. I gruvan var 'täppen' 
2
) och staken, 

när de inte var i skorstenen. På muren stod en gammal 'snuskvarn' och en 'skördosa', 
3
) 

eldstål, flinta och 'svagelspeteburken'. 

  Alla de där sakerna sålde fader Sven till en samlare. I min barndom fanns de kvar. Taket 

inne i stugan bestod av skrädda bräder, som uppbars av tre grova åsar. Taket var vitmenat, 

väggarna var klädda med tapeter, men där de var sönder, syntes väggen, diktad med 

kogödsel, vitkalkad och stänkt med 'surmos'. Vid sängen hängde på ett par kråkor ett 

mycket gammalt väggur med träverk och en sten till lod, men gick gjorde det. I kammaren 

förvarades kläderna m.m. I förstugan bakom dörren var 'öxahänget'. 

  I 'sneskylet' fanns bykesåen, gjord av en grov, ihålig gran, 'bykerännan', uthuggen av ett 

stort träd, nära tre fot i diameter. Där var 'rosten' 
4
) och 'rostarännan' 

5
), 'jordpärekvarna', 

'täljemärra' 
6
) och 'skrubbebänken' 

7
), 'nätaklynnan' 

8
), 'spelterocken' 9) med svephjul, en 

slaktetavla av ena halvan av en ihålig granstam, fem fot lång och två och en halv bred i ett 

stycke, varenda sak väl värd att ta vara på. 

  Stuga, uthus och allt som fanns därinne hade, ordnat och underhållet, givit en fullständig 

bild av småfolkets förhållanden i forna tider. Men nu är allt borta, sålt på auktion för några 

kronor. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1) Ett slags ställning att hindra sängklädernas nedfallande.  2) Bräda, som i stället för 

spjäll uppstöttes i spisen.  3) Dosa med bränt linne.  4) Kar, som användes vid ölbrygd.  5) 
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Ett stort fat med pip eller ränna, vari rosten sättes, när mäsken lakas ur.  6) Även 

'skenemärr', bänk med en inrättning att hålla fast enestickor med, när man täljer virke till 

korgar.  7) Bänk, på vilken en mycket stor karda, 'skrubba' , är fastsatt.  8) En klynnig gren 

med fot vid, som användes att sno upp nät på.  9) En gammal spinnrock, som man speltar 

(spolar) tutor på." (Fotnotsnumren ändrade) 

 

Carlshem på Norregård. 1800 var Carl Josefsson (f1757) boende, hade 6 barn. Blev obebott 

1841. 

 

Granstugan belägen på Norregård, boende var 1800 Sjögren (f1743).  

 

Var Carlshem och Granstugan låg vet vi inte. 

 

Sandreda Norregård hade gemensam soldat i Äskås med Äskås rote. Det ålåg Norregården att 

hägna 907 2/3 alnar (c:a 544 m) gärdesgård. 

 

ÖSTENHAGA 

 

Soldattorpet nr 16 blev knektboställe i slutet av 1600-talet och beboddes av soldater fram till 

1880-talet. 1881 arrenderade skomakare Bäckström torpet, 1886 arrenderade Carl Jonsson 

torpet som då fått namnet Österlund. Från 4/11 1897 till 6/2 1899 bodde Göth på torpet. I 

början av 1900-talet arrenderade Carl Johansson, som var snickare på byggen i Sandreda. 

Lägenheten Österlund avsöndrades 1902 från Östenhaga. Frans Nilsson köpte Österlund och 

Modala i maj 1930, Österlund är numera fritidshus. 

 

SALPETERSJUDERI 

Föreståndaren för salpetersjuderiet, vilket låg i Braås där hembygdsparken ligger nu, bodde i 

Sandreda. Den 11 maj 1830 upplyste salpeterföreståndaren Jonas Svensson, Sandreda, att 

salpeterbolagets kassa utgjorde 16 riksdaler, 35 skilling och 8 rundstycken banco. 

 

 

SANDREDA STATION OCH SAMHÄLLE 

 

Järnvägsstationen och banvaktsstugan 

När järnvägen mellan Växjö och Klavreström invigdes 1 december 1895 fick Sandreda ett 

rejält uppsving. Det var mycket virke från Nottebäck, Marhult och Granhult som lastades ut i 

Sandreda. Andra varor gick åt motsatt håll. Även för byarna i norra Sjösås fick post och 

järnvägsstationen stor betydelse. Här träffades ungdomar på helgdagsaftnar och söndagar för 

att se på tågen. Föreståndare för post- och järnvägsstationen i Sandreda var: 

John Larsson 1895-1906 

Stins Sjöholm 1906-1920 

Gunbring Gustavsson 1920-1938 

Sandreda station blev 1938 Sandreda hållplats, 1941 övertog SJ järnvägen  

Aina Kjellberg 1938-1945 

Platsvakt Märta Björn 1945-1947 

G. Skog  1947-1958 

Stationen var även poststation där Sandreda by fick själva hämta sin post. 1948 fick man 

posten utdelad genom lantbrevbärare Karl Johansson i Viås som med cykel delade ut post i 

byar runt omkring. Han efterträddes av Filip Schultz som postbärare tills poststationen 

flyttades till Braås när stationen (hållplatsen) lades ned 31 augusti 1958. Banvaktsstugan revs 
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1956, siste banvakten hette Johan Peter Johansson, han hade anställts 21 januari 1924. Trots 

kraftiga protester från byborna lät SJ riva stationshuset år 1977.  

 

Affären  
I vägskälet mot Heda byggde Wickelgren huset där Fröjd och Bengtsson 1896 öppnade affär. 

Dessa överlät år 1900 till Jakob Svensson som tidigare ägt Östenhaga 1:2. Agnes och Carl 

Fransson övertog affären 1927, då affärsverksamheten tog mera fart. Carl  sålde och 

reparerade cyklar och var stor uppköpare av kräftor som såldes vidare i Sverige. Till hjälp 

med kräftorna hade Fransson fru Alm. Deras kräftsump låg ett par meter ut i sjön. 

En gång hade fru Alm räknat in kräftor från leverantör och bad honom bära ut lådan till 

sumpen. Plankan han fick gå på låg lös och halvvägs ut vickar plankan med påföljd att 

bäraren stod på huvudet i sjön. Bäraren hann kasta kräftlådan på sumpen, när han sedan 

återvänder upp ur vattnet hör han Alm ropa. "Hur gick det med kräftorna?" 

Fransson körde också ut varor till dem som önskade. 1967, när högertrafiken infördes slutade 

Fransson med sin verksamhet. Därmed var det slut med affärsverksamheten i Sandreda.  

 

Fredsborg 
Fredsborg 12:1 avsöndrades 1896 och förste ägare blev fanjunkare V.A. Ekwall och hans 

maka Thilda Sofia. Enligt Sixten Alm har det ursprunliga huset, ett 1700-tals hus flyttats från 

Harshult till Sandreda. 1909 blev Sven Aug. Svensson Engqvist ägare som redan ett år senare 

sålde till J.W. Sjöholm.  

Sjösås, Drevs och Hornaryds socknar förenade sig för att köpa Fredsborg till 

epidemisjukstuga för 25 patienter, en filial till epidemisjukhuset i Växjö. Sängplatserna hade 

sin placering i en avlång sal mot vägen på nedervåningen, där för övrigt fanns kök och rum 

för personal. Övre våning beboddes av föreståndaren Hanna Ljung. Så småningom upphörde 

behovet och epidemisjukstugan såldes på auktion 28 febr. 1933. Fanjunkare G Alm i Viås 

hade lagt högsta budet, 4000 kr och blev ägare. Nuvarande ägare är Carl Gösta Alm. 

 

Pensionatet 
Marielund Pensionat, som fastigheten hette, byggdes år 1900 av sågverksägare Bryngelsson 

strax efter järnvägens tillkomst. Huset köptes år 1917 av prosten Brendenberg vars dotter 

Hildur drev pensionatrörelse. Detta gick tydligen bra för tomt tillköptes och ett anex byggdes 

som fick namnet Solbacken. 

 

Bladvik 
Bladvik Järnvägshotel (?), byggt 1895 och var café fram till c:a 1929, liten omfattning på 

slutet. När stenhuggeriet pågick var arbetarna inneboende och en kocka svarade för skötseln. 

Ida från Mellangården, gift med Rickard Fagerlund. Sonen Gösta blev sedermera 

stationschef.(?) Ida dog -32, Rickard flyttade c:a -35. (vem hade det sedan?) 1933-45 bodde 

Linds på övervåningen. Hanna Johansson och hennes bror Karl Hederos, syskon till Arvid 

Johansson i Lilla Heda, hade Bladvik till 1959. 1960 köpte Johan Gummesson & Co och 1963 

köpte Ingegerd Nilsson stället, vilket hon hade till 1973. 

  

Skogslund 
Skogslund byggdes omkr. 1898 av Josef Fransson. Omkring 1920 övertog  banmästare Karl 

Andersson och hans hustru Klara (och åtta barn) 1944  kom fiskhandlare Axel Lind med fru 

Elsa och deras barn Yngve. Lind byggde garaget på Trekanten. 

 

Rosenholm 
Rosenholm är byggt av sågmästare Johansson, fastigheten avsöndrades 1903. Efter Johansson 
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var det två fanjunkare (bröder) och sedan "Amerika-Pettersson". Han hade enligt uppgift 

Sandredas första bil och byggde garaget bredvid uthuset. Från mitten av 20-talet var det 

barnhem för upp till 18 barn. Detta skötte Linea Lindros fram till mitten 1930-talet. 1949-53 

bodde här Rune Jarl och 1953 köptes stället av banvakt Johan Johansson från Hultanäs och 

hans hustru Anna. Johan dog -55 och efter Annas död -58 köptes Bladvik av Erik Larup. 

 

Björkvik 
Innan han sålde affären i slutet av 20-talet byggde Jacob Svensson, tillsammans med dottern 

Edith, ett hus på sin mark mellan vägen och sjön. Mycket sten fick köras ner för att fylla ut så 

att det blev en tomt. 1943 köpte Frans Kockum i Malmö huset, sannolikt för att ha som 

tillflyktsort vid ett tyskt anfall. När det sedan blev till salu igen köptes det 1964 av Jacob 

Svenssons sonson Leif Sandström. Numera är stället fritidshus. 

 

Mårtenskog 
Mårtenskog är tomten för Wickelgrens såg som brann ner 1902. Lägenheten avsöndrades 

1897. Den del som ligger mellan vägen och sjön köptes xxxx av fiskhandlare Lind. Han 

började bygga ett hus, men när grannen Kockum hörde att Lind planerade att öppna café i det 

nya huset så köpte han tomten med den grund Lind hade byggt. Lind, och hans hustru Elsa 

Emelia,  köpte då (1944) Skogslund och flyttade in där. Numera används denna del av 

Mårtenskog som tomt ihop med Björkvik. 

På den del av Mårtenskog som ligger mellan nya och gamla vägarna syns fortfarande 

grunderna efter de hus som låg där på sågens tid. Denna fastighet ägs av Karl-Erik Isaksson i 

Östenhaga. 

  

Alphyddan 
Avsöndrades 1915. Köptes 1929 av Anders Gustafsson, hans dödsbo sålde 1963 till Karl Erik 

Heyman.  

 

Skogshyddan 
 

Svensborg 
Svensborg och Svensborgs Annex avsöndrade från Östenhaga 1910 av Hans Jakob Svensson, 

som behållit dem tillsammans med halva bäckamaden när han sålde Östenhaga 1:2 till Oscar 

Isaksson. 

 

Östrabo 
 

Österlund 

 

Kvarnar 

I slutet av 1600-talet byggdes det ett antal kvarnar i Sandreda. I utloppet från Skärsjön har 

funnits tre skvaltkvarna. Östenhaga hade en kvarn norr om Hedavägen gemensamt med Lilla 

Heda. Skattegårdens kvarn låg söder om vägen. Södergårdens kvarn låg vid klövjestigen mot 

Åkvarn, den fick rivas när bro byggdes över kanalen. De båda andra kvarnarna revs när 

Sandahl byggde nickesåg vid Hedavägen. Av gamla handlingar framgår att Skattegården 

skulle erlägga skatt. Ägaren överklagade till Kungl. Majt. med motiveringen: det var så lite 

vatten att det bara gick att mala höst och vår med en skäppa (25 lit) om dygnet. Hur utslaget 

blev framgår ej. 
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Sågar 

Brukarna av Sandredahemmanen byggde i slutet av 1600-talet nickesåg vid Åkvarn. 1840 

sålde Sandredagårdarna rättigheterna i fallet till Åkvarn, som installerade en cirkelsåg. Som 

förbehåll skulle Sandreda få såga en tolfts kubbar och Östanhaga en halv tolfts kubbar om 

året. 

Under senare delen av 1800-talet byggde Sandahl nickesåg i utloppet från Skärsjön. Efter 

Sandahls död lät arvingarna, som kallade sig sågbolaget, byta ut nickesågen mot en cirkelsåg. 

Vattenhjulet var drivkraften för sågarna.  

När nya vägen byggdes 1891 - 1893, och järnvägen planerades att gå fram genom Sandreda, 

blev det fart på byggandet av sågar. Några danskar byggde en såg mellan vägen och sjön 

väster om utloppet från Skärsjön. Dessa sålde efter något år sågen till Wickelgren, som vid 

andra sidan vägen lät uppföra ett boningshus, kontor och stall. Sågen och husen brann 1902.  

På nuvarande Gummessons sågtomt byggde Bryngelsson en såg som fanns mellan 1894 - 

1898, då den troligen brann. 1900 byggde Oskar Gummesson upp en ny såg på samma plats 

som var i bruk till 1907. Mellan åren 1945 - 1960 drev Johan Gummesson o Co sågrörelse på 

denna tomt.  

Under första världskriget drevs en flistugg vid Modala där J. A. Göth var bas och G. H. 

Schelin maskinist. Enligt vad Göth berättat eldades maskinen med flis, så några mängder till 

avsalu blev det knappast.  

I Sandreda  fanns mellan åren 1933-34 en transportabel såg som ägdes av Franzen i Hultanäs. 

Ägarna till Östenhaga 1:3, Karlsson (kallad Svärjargösse) och Gustavsson hyrde sågen och 

avverkade all den grova skogen.  

 

Sandreda Belysningsförening 

År 1917 började innevånare i Sandreda diskutera byggandet av eget kraftverk i utloppet från 

Skärsjön. Där hade tidigare varit kvarnar och nu låg ett sågverk där. Sågbolaget, ägarna till 

fallet, erbjöd fritt arrende i 49 år på villkor att "Föreningen inrättar och underhåller en turbin 

som ägarne till fallet äga rätt att begagna för sågning  då vattentillgången så tillåter 

huvudsakligen vårtiden och tillfaller turbinen efter arendetidens utgång ägarna till fallet". 

Det första protokollförda sammanträdet hölls 23 juli 1918. Ordförande blev G W Sjöholm, 

kassör G Wickström och övriga ledamöter John Johansson, Isak Jonsson och Carl Jonsson. 

Åseda Mek. verkstad skulle svara för anläggning och framdragandet av ledningar för en 

kostnad av 19000 kronor. 

Till förste skötare av kraftstationen antogs Frans Widerström. Lönen var 30 kr per månad 

samt 25 öre per timme för körning, tröskning e.d. Det blev många turer till kraftverket, på 

morgonen skulle lyset kunna tändas klockan 6 och efter dagningen skulle turbinen åter 

stannas. På kvällen skulle den åter startas för att sedan stannas klockan  23, med varning 5 

minuter före.  

Växjö Tjäroljefabrik hade startat fabrik på nuvarande Gummessons sågtomt. Kyrkvärden 

Johannes Johansson i Södregården ingick som kompanjon. Företaget tycks ha gått dåligt 

då belysningsföreningen inte fick betalt för tecknade lampor. Enligt belysningsföreningens 

protokoll framgick att krav ställdes på kyrkvärden som försvarade sig med att ni pratar 

bara dumheter, varefter han lämnade mötet. Det blev osämja inom byn och advokat fick 

anlitas. Kyrkvärden klarade sig från betalning, men tjäroljefabriken skulle betala. Fabriken 

upphörde och belysningsföreningen fick vidkännas förlust. 

Den 7 feb. 1933 gick föreningen i likvidation. Kostnaden till föreningen hade varit ett i förväg 

fastställt pris per 25 w lampa. Nu när föreningen upphörde var behållningen 356:34 kr vilket 

gav en utdelning av 3:60 per lampa. Åkvarns kraftverk hade dragit ledningar till andra byar 

varför Sandreda beslöt att ansluta, då lyse blev tillgängligt dygnet runt.  
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Missionshuset 

Sandreda hade ingen egen missionsförsamlingen utan tillhörde Hagreda. Ändå ville Sandreda 

ha eget missionshus och 1919 beslöts det bygga ett. Oskar Isaksson blev föreståndare och med 

hjälp av Frans Nilsson i Broaryd blev huset uppfört. Hagreda sålde sedan huset år 1975 till 

Leif Sandström. 

 

 

ANDRA AKTIVITETER 

 

Fisket i Madkroken 

Fisket inom Sandreda är oskiftat och gemensamt för Sandreda, Östenhaga och Lilla Heda. Det 

enda fiske som varit av ekonomiskt intresse är kräftfisket, detta har inför varje säsong indelats 

i lotter. 

I protokoll från 2 augusti 1935 finner man följande indelning av Madkroken: 

  1 Åkvarnsstycket 

  2 Banmästarstycket 

  3 Stationsviken 

  4 Inget namn 

  5 Holmaviken 

  6 Södra udde 

  7 Rödjestycket 

Från 1938 gjordes en ny indelning där Madkroken indelades i tio lotter och fiskelagets delar 

av Lillsjön, Skärsjön och Norrsjön utgjorde en lott vardera: 

  1 Från Rödje gräns till Blomlandet mot Hjältingsö norra udde. 

  2 Från Blomlandet till tallen vid stenen mot Nottebäcks kyrka. 

  3 Från tallen vid stenen till björken vid Södre udde mot Bredenbergs badhus. 

  4 Från björken vid Södre udde till Lönegårds kogata mot högra kanten på gröna fältet i 

Galtabäcks ägor. 

  5 Från Lönegårds kogata till Ekbergs klappbrygga mot Yxnanäs båtlada. 

  6 Från Ekbergs klappbrygga till yttersta stenen i stationsviken mot Yxnanäs båtlada. 

  7 Från yttersta stenen i stationsviken till tallen vid grytan mot Schantz i Sandskog tak. 

  8 Från tallen vid grytan till stenen i viken i Östenhaga oxhage mot metersten. 

  9 Från stenen i viken i Östenhaga oxhage till björken och stenen i Östenhaga hage mot 

västra sidan av Hjältingsö. 

10 Från björken och stenen i Östenhaga hage till Åkvarns gräns. 

Det var högtidligt att första kvällen den 7 augusti se båtarna lägga ut för att komma till sina 

stycken och börja utsättningen av burarna klockan 18.00 

I början av 1980 drabbade kräftpesten våra sjöar. 1985 påbörjades utsättning av signalkräftor i 

Madkroken, de växer fort och förefaller trivas. 

 

Sandreda Fiskevårdsförening 

Den 6 jan. 1932 bildades Sandredas fiskevårdsförening. Föreningen skulle omfatta Skärsjön 

och Gölen. Första styrelsen fick följande uppsättning; Carl Fransson, J.P. Johansson, C.E. 

Andersson, Oskar Isaksson och Karl Svensson, Sjöabro. I Skärsjön inplanterades 20000 st 

tvåsomrig sutare, i Gölen 500 st samt i den senare 1000 st ålyngel. Föreningen arbetar ännu 

men numera för fiske i Madkroken och Norrsjön. 

 

Logen Såningsmannen 

1916 bildades logen Såningsmannen, det var Göth som var den drivande kraften. Från det 

sista protokollet 1922 kan läsas: Logen har upphört på grund av epidemi. Det var så att 
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missionsförsamlingen hade byggt missionshus i Sandreda och värvat medlemmar. 12 

medlemmar begärde utträde ur logen för att gå med i missionsförsamlingen. Detta kallade 

Göth för en epidemi. 

 

Husförhör 

Om åldermannens sammankomster cirkulerade åt ett håll i byn så gick turordningen för 

läsmöten i motsatt riktning. Således kunde en gård drabbas av de båda obligatoriska mötena. 

Husförhören tillhörde gårdarna, men alla inom roten var inbjudna. Husförhören låg tillgrund 

för mantalskrivningen. Alla fastigheter räknades upp och vilka som bodde där. Framförallt de 

som flyttade till eller från byn. Noggran anteckning gjordes på personer som utvandrat. I 

husförhörslängden fördes anteckningar över folks leverne och förseelser, kunskaper i 

kristendom och deltagande i HH Nattvard. 

Det kanske inte alltid var så lätt för prästen. I en by var det förhör och prästen frågade en 

dräng vad som menas  med dagligt bröd. " sell o potäter " svarade drängen. Det nöjer jag 

mig inte med tyckte prästen. Ja, men det får jag göra, svarade drängen. Detta var lite 

pinsamt enär läsmötet hölls hos kyrkvärden. Drängen blev genast godkänd. 

Numera är husförhören borta men en symbolisk sammankomst hålles varje höst. 

Sammankomsterna som de var utformade förr var bra och fyllde en viktig funktion. Bönderna 

träffades och och dryftade olika spörsmål, löste tvister och konflikter och kunde med ett 

försonande handslag skiljas. Idag med fortsatt utveckling är bonden snart ensling i sin egen 

by. 

 

 

Banvakten Peter Johansson 

I Sandreda kallades han enbart för Peter banvakt. Hade någon frågat efter Peter Johansson 

kunde ingen på direkten svarat. I Norrhult och Klavreström kallades han för Peter Prate. 

På den tiden användes ånglok och det var väl inget ovanligt att tåget förorsakade skogsbrand. 

Men för Peter banvakt var detta uteslutet. När det brann vid Gölen och polis, brandkår och 

släckningsmanskapet betygade att det varit tåget som tänt, förnekade Peter bestämt att så var 

fallet. Enligt hans utsago var det en luarackare som tänt. 

Peter var jägare och vad han själv påstod var han en god sådan. Ingen hörde talas om något 

skjutet vilt. När Peter åkte på sina inspektionsresor hade han en dressin. Denna framfördes 

med en dragstång som sattes i en hylsa vid axeln. När han drog i stången gick dressinen 

frammåt.På den tiden var det gott om skogsfågel. Dessa slog sig ofta ner på järnvägsbanken 

för att plocka sand. Detta hade Peter upptäckt, och att han kunde komma rätt nära innan 

fågeln lyfte, så ofta var en fågelstudsare med på färden genom Sandreda moar. När Peter fick 

se en fågel ökade han farten något, tog bort dragstången och lät dressinen rulla. Tog upp 

studsaren och inom lagom håll sköt han. 

Vid ett tillfälle var oturen framme, han fick dålig träff och fågeln flaxade iväg längs 

järnvägen. I hastigheten glömde Peter vad han hade i händerna och satte gevärspipan i 

hylsan där dragstången skulle sitta och började dra. Geväret blev säkert obrukbart och 

fågeln blev nog rävmat. 

Peter blev änkeman och skaffade sig hushållerska, han städslade en som hade en liten pojk. 

Hon saknade kurage nog att hålla Peter på sin kant. När hon inte ställde upp på hans villkor 

hotade han med att han skulle hänga sig. Han gick då ut men återkom efter någon timma. 

En gång blev han rysligt arg och skrek att han skulle hänga sig när han rusade ut. Pigan 

blev rädd och sprang ner till handlarfrun och berättade vad som hänt. Det är ingen fara, 

tyckte Agnes, han sitter i vedbon, men jag skall följa med dig. När de öppnade 

vedbodörren så satt Peter på huggkubben. Efter den händelsen flyttade pigan. 

 


