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   Törnsfalls Hembygdsförening

                                           Kårby sett från gamla affären



Hej och välkomna till ett nytt år. Om man ska säga något om vintern så har den 
varit kall och lång. Nu kan vi se fram emot snösmältning och varmare dagar.  Ett 
10-årsjubileum som gick obemärkt förbi förra året var hembygdsbladet som du 
just nu läser i. Det började skrivas och ges ut 2002. Första året med två nummer 
och sedan har det blivit ett nummer per år. Flera av de gångna årens blad finns 
kvar  och  kan  beställas  hos  ordföranden.  Programmet  innehåller  som  vanligt 
många traditionella aktiviteter med en blandning som passar alla medlemmar. 
     Årsmötet genomfördes som vanligt i Averum och gästades av elever från 
visskolan som sjöng några moderna sånger i de vackraste toner man kan tänka 
sig.  
     Kulturvandringen  i  början  av  maj  besöktes  av intresserande 
hembygdsvänner. Platsen var Kårby där mycket har hänt genom århundradena. 
På väggen till affären fanns bilder och kartor uppsatta. Ett föredrag om hur livet 
var  för  flera  hundra  år  sedan  klarades  av  under  vårsolens  sken.  Den  gamla 
byplatsen där fler grunder och stenrester finns kvar är vid den gamla affären. Där 
har funnits både gästgiveri- och posthemman. En av de mest uppmärksammade 
händelserna på 1600-talet kan dagens moderna samhälle använda sig av. Det är 
svenska  postverket  som  grundades  1621  på  initiativ  av  rikskanslern  Axel 
Oxenstierna.  För  att  få  posten  vidare  genom  byarna  använde  man  sig  av 
postdrängar som fick löpa med posten i en hastighet av 1 mil på 2 timmar till 
nästa  postgård  som kunde  ligga  minst  2  mil  bort.  Klarades  inte  det  hotades 
drängen av fängelse på vatten och bröd i en vecka. 1646 ersattes löpandet med 
ridande bud och det måste ha varit en klar förbättring. Samma regler gällde för 
hela Sverige. En annan bra sak med posten var att vägarna rustades och broar 
byggdes och det lade grunden till det vägnät som vi har idag. 
   Gästgiverier har funnits i Sverige sedan medeltiden i olika former. Det är först 
på  1600-talet  som regler  bestämmer  hur  gästgivarna  ska  hantera  de  resandes 
behov.  I  Kårby  finns  några  hus  kvar  från  gästgiveritiden.  Man  kan  se  i 
kyrkböckerna på 1700-och 1800-talet att hela byn kretsar kring gästgiveriet. Fler 
krogar och ölstugor har funnits i närheten utefter vägarna. En tragisk händelse 
som utspelade sig 1877 förevisades denna dag i detalj i backen från Kallåker ner 
mot byn. Det är mordet i Kårby, då en man från Blackstad blev ihjälslagen och 
släpad  efter  sin  egen  häst  hela  vägen  nerför  backen  till  gästgiveriet.   Hela 
händelsen finns beskriven i Blackstad hembygdsbok från 1985. Dagen avslutades 
med kaffe i gröngräset bakom stora huset. 

     Midsommarafton är något av de svenskaste som finns och här i Törnsfall 
lockade dagen mycket publik och spelemännen underhöll med mycket musik 
och dans  kring stången.  Alla  barn fick godispåsar  och lotterna sålde i  vanlig 
ordning slut rekordsnabbt.
     Hemsidan har funnits i några år och fått bra mottagande av medlemmarna. 
Där  hittar  du  mer  information  om föreningen.  Fler  bilder  finns  nu  från  våra 
aktiviteter och det är ett fint minne att se bilderna från platser som man kanske 
inte besöker så ofta. En ny hemsidesansvarig utsågs vid årsmötet och ska ta hand 
om alla inkommande frågor som berör föreningen.   
    Stort tack  riktas  till  alla  som  hjälper  till  vid  olika  arrangemang  som 
hembygdsföreningen ordnar med.  En del  av verksamheten går ut  på att  ordna 
lotterier.  Det  görs  vid  årsmötet  och  sommarens  aktiviteter  och  höstens 
kulturafton. Det kan inte sägas många gånger nog, men tack till alla som genom 
åren har skänkt vinster och Ni vet att behovet kommer alltid att finnas även i 
fortsättningen.  
  Välkommen  till  årets  aktiviteter  som  presenteras  som  förslag  här  nedan. 
Ändringar  kan  förekomma.  Titta  i  Västerviks-Tidningens  annonser  under 
föreningar för utförligare information, eller vår hemsida under arrangemang.    

Anders Johansson

Årets program

  6 juni Hemvändardag vid Blekhem för gamla arbetare och boende.
21 juni Midsommarfirande vid Sjöliden. Majning av stången 

kl. 10.00. Dansen börjar kl. 16.00. Avslutning med
musikgudstjänst i kyrkan kl. 18.00.

  4 augusti Hembygdsdag med friluftsgudstjänst vid Sjöliden.
  1 sept. Sockendag vid Sjöliden/Averum. Föreninglivet i Törnsfall

visar upp sina verksamheter. 
16 nov. Kulturafton i Averum. 
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