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Tor 13 Kl 16:30 Herrbastu, sedan varje torsdag fram till 

och med maj   
 

Sön 9 Kl 17  Dambastu, sedan varje söndag i ojämna 

veckor. Varmt välkomna. 

Ons 12 PRO Öja-Gemla. Grötfest/medlemsmöte i 
Gemla Församlingshem. Anmälan senast 9 januari till 
May Johansson tel 070-2028 896 eller Annika Franzén 
tel 076-1043 159. Kostnad 80 kr/person. Underhållning 
av Harald Gustafsson i samverkan med  ABF.      
  
 

Lör 15  Kl 10 och framåt. Klass sex samlar in pant till sin 
skolresa. Ställ ut vid vägen.    

 

Tis 18 Kl 16. Korpens seniorgympa startar i Gemla 
Sporthall. Alla hälsas välkomna, kom och prova på 
Mona 073 0559655.   

 
Tor 27 Kl 17:30  Geologi i Sverige och runt  Gemla, An-
ders Rapp—naturpedagog, författare, fotograf—
berättar om den nya boken Nyfiken på geologi. Först 
allmänt om vår fascinerande geologi som alla kan ta till 
sig. Sedan lite om lokal geologi och därefter en Sverige-
resa i ord och bild där Du får möta några av de 150 
platser som beskrivs i boken. 
Intresseanmälan till 0470 734640  eller 
gemla.bibliotek@vaxjo.se. Gratis inträde (begränsade 
platser). 

 

 

 

 

    Torsdagslunch på Gemla Pizzeria!  

Tor 13 Strömming, potatismos o sallad 

Tor 20 Pannbiff m champinjonsås 

Tor 27 Kycklingfilé m potatis, paprika o salad 

            Kaffe o kakor ingår, Välkomna in 

 

 

 

Tor 6 Kl 18 Musikgudstjänst. Guld, Rökelse och 

Myrra. Lennart Johnsson, Dorothea Knust  och  

personalkören medverkar. 

Sön 9 Kl 10  Mässa. Lennart Johnsson och Magnus  

Jakopsohn.     

Tor 13 Kl 17 Gudstjänst med Stora o Små. Lennart 

Johnsson, Magnus Jakopsohn och Caroline Crona.   

Efter gudstjänsten Knutsdans utomhus. 

Sön 16 Kl 10 Gudstjänst. Marita Magnusson Selinder, 

Dorothea Knust. 

Sön 23 Kl 10 Gudstjänst. Susanne Gustavsson,  

Dorothea Knust. 

Sön 30 Kl 18 Mässa, Lennart Johnsson o Magnus  

Jakopsohn. 

 

Varje år utkommer Gemlabladet med 12 nummer, ett inför varje ny månad! Du vet väl att Du också kan bidra 

med material och information till Gemlabladet! Skicka gärna bidrag till e-post gemlabladet@gemla.se.  

Manusstopp 15:de i varje månad. Annonsera? Kontakta Ola Aronsson  telefon 0470 67397. 

mobil 070 2032 246 eller ola.aronsson@outlook.com 

 

 

Meta Frisör  
Välkommen att boka Din tid. 

Tel 073 621 4158 

 GRANSHOLMS IF I  SPORTHALLEN 

Fre 7 Kl 19:30 Herrar Div. 3 Södra GIF A—Vetlanda IBF B  

Fre 21 Kl 19:30 Herrar Div. 3 Södra GIF A—Väckelsång IK 

Sön 23 Kl 13 Herrar Div 4 Sydvä. GIF B—Ingelstads IBK B 

 

 

 

 

Ge mig en såg, ett spett och en spade  

Ge mig en spik och en skruv för en planka 

Ack vad vore livet utan arbetets glädje ärlig och ren 

Husen ska lagas, husen ska byggas 

Hammaren och släggan ska dåna i taktfasta slag 

Så ska Du hälsas av viljan och handen 

Strålande morgondag! 

Arne Sunesson 
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Trots att yrket som 
folkskollärare förde 
Gustav Bjerdahl till 
olika platser i södra  
Sverige tappade han 
inte kontakten med 
sin hembygd. 

I det lilla torpet Trädan födde August 
och Kristina Petersson tre pojkar och 
tre flickor, Gustav var äldst av dem.  
Efter avslutad skolgång i Öja genom-
gick han kommunala realskolan i Al-
vesta. Därefter avlade han 1930 folk-
skollärarexamen i Växjö. Sin första 
lärartjänst hade Gustav Bjerdahl i Tra-
ryd. Redan året efter tillträdde han en 
ordinarie tjänst i Kvarnamåla. Föröv-
rigt samma år som han ingick äkten-
skap med Birgit född Olsson från 
Uråsa. Gustav var nu 24 år. I Uråsa 
stannade paret kvar fram till 1939 då 
flytten gick till Forserum och en ny 
lärartjänst. Här blev Gustav kommu-
nalt anlitad bl. a. som ledamot av 
kommun– och municipalfullmäktige 
samt ordförande i val– och familjebi-
dragsnämnderna.  
Efter elva år i Forserum var det åter 
dags att flytta, denna gång till Troll-
hättan. Här tjänstgjorde han fram till 
1973, då han avgick med pension. I 
Trollhättan var han även verksam 
inom civilförsvaret bl. a. som handle-
dare, lärare och skolchef vid regionala 
utbildningskurser. 
Hans intresse för gymnastik och idrott 
var stort. Fritiden tillbringade makarna 
ofta på resa genom många av Europas 
länder, bl. a. till Ryssland. På ålderns 
höst. I maj 1991 avled Gustav och lig-
ger begravd på Skogslyckans kyrko-
gård i Växjö. 
Hur var det då med hans stora in-
tresse för hembygden? 
Det var under sin tid i Kvarnamåla 

med besök i hembygden som Gustav 
gjorde en omfattande och mångfa-
setterad  beskrivning av hembygden.  
1995 skänktes den av Gustavs släkt 
genom Kurt Bjerdahl  till hembygds-
föreningen. Evert Gunnarsson, Stig 
Gustavsson, Helmer Lindström och 
Gunnar Lindström har kopierat från 
originalet och bundit in det 326 sidor 
handskrivna och omfattande materi-
alet. 
Man blir hänförd över att enbart läsa 
innehållsförteckningen som beskriver 
kapitelindelningen: 

Så här beskriver Bjerdahl om Gransholms 

Pappersbruk: Inte fullt femtio år efter det 

Gemla pappersbruk anlagts, startades ett 

dylikt också i Gransholm omkr. år 1790. Av 

vilken omfattning denna anläggning var, 

vet man emellertid inte. År 1803 anhöll 

dåvarande ägaren av Gransholm kammar-

rättsrådet Petter Adam Bergius hos kom-

merskollegium om tillstånd att anlägga ett 

pappersbruk vid Gransholm. Ärendet gick 

den vanliga vägen till landshövdingämbete 

och häradsynerätt. Det utslag som syner-

ätten avkunnade innehöll bl.a. följande: 

”Af denna hållna undersökningen kan in-

rättas, och detsamma tillika finnes le-

dande såwäl till Kongl. Majestäts och Kro-

nans händer beroende inkomst såsom ock 

allmänhetens fördel i ett tidewarf, därun-

der wida mer skrifwande och tryckande 

än till förne är blifwit öfligt, äfwen som at 

wid denna inrättning hwarken närmaste 

Pappersbruks Innehafware gjort ringast 

påminnelser eller öfwriga hemmands 

åloar och egare ändamålet deraf bestritt.  

 

Hembygdsbeskrivningen innehåller 

många fotografier och framförallt 

färglagda, vackra kartbilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela hembygdsbeskrivning finns att 

läsa på: https://www.hembygd.se/

admin/gemla/edit/(ny-sida-10)   
Text: Ola Aronsson 

Född 1907 på torpet Trädan under Gransholms Gård, längst 

upp på Djuratorpalien, växte Gustav Bjerdahl upp. Han hade 

ett genuint intresse för sin hembygd. 

Läge och gränser 
Topografi 
Geologi 
Hydrografi 
Klimat 
Växtvärld 
Djurvärld 
Befolkning 
Arkeologi 
Bebyggelse 
Herrgårdar 
Arkitektur 
Åkerbruk 
Boskapsskötsel 

Jakt och fiske 

Skogsbruk 

Bergsbruk 

Hemslöjd 

Industri 

Kvarnar och sågar 

Os kraftverk 

Samfärdsel 

Handel 

Kyrkan 

Skolan 

Föreningsliv 

Kommunalliv 

Plan över Gransholms Pappersbruk 1861. 
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Önskar  Roger, Mats,  Jörgen, Stina, Madde, 

Naemi, Gunilla, Emma och Inge6  

Gäller från 27/12 

till och med 31/12. 
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Gott Nytt år! 

 

Badföreningen  Meta 

Frisör 


