
Påverka förutsätt-
ningar för bygdens 
utveckling 
 
Sockenråden i Ramkvilla och Bäckaby 
samt Hembygdsföreningen i Fröderyd 
bjuder tillsammans med Bäckaby 
kommundelsråd in till allmänt möte 
om underlag till översiktsplan. Vet-
landa kommun har påbörjat arbetet 
med att ta fram en ny översiktsplan, 
som underlag vill man ha in underlag 
från de olika kommundelarna om hur 
behoven av att reglera mark och vat-
tenanvändning ser ut. Översiktspla-
nen är styrande för ev. kommande 
detaljplaner som skall stämma över-
ens med utpekad markanvändning i 
översiktsplan. Respektive sockenråd 
lämnar underlag till kommundelsrå-
det som sätter samman det underlag 
som kommer att behandlas på mötet.  
 
Välkommen till Bäckabygården  
4/3 klockan 18.30.  
 
Ramkvilla Sockenråd, Klas Håkanson 

 
"Fössta tossdan i 
mass" 
 
Välkomna att fira "Fössta tossdan i 
mass" - Smålands egen nationaldag - i 
Skärbäcksgården. Förutom kaffe och 
tårta får vi lyssna till Ola Korsfeldt be-
rätta om "Kalle i Dillen".  
 
"Kalle i Dillen", eller Carl Andersson 
som han egentligen hette, föddes i Il-
linois, USA, men hade föräldrar från 
trakten. Som 21-åring återvände fa-
miljen till Sverige och till gården i 
Skogsdill. Vid den tiden ansågs Kalle 
vara en flott och något exotisk karl. 
Mamman trivdes inte och flyttade till-
baka till Amerika och Karl och hans 
något tjurige far, Johan Isak, fick ta 

hand om gården. Gården förföll och 
historier om Karls levnadssätt spreds i 
bygden.    
 
Torsdag 5 mars kl 15.00 i Skärbäcks-
gården  
Avgift 20 kr swishas eller betalas på 
plats  
 
/SKTF 
 

Barnjympa/Idrottslek 
 
Nu är det dags att köra igång barn-
jympan igen! Ojämna söndagar kl 15 i 
idrottshallen. För barn från 4 år. Vi fo-
kuserar på rörelseglädje, lekar, hin-
derbanor och mycket annat kul! 
Föräldrar är välkomna att vara med 
och hjälpa till. Annars är det bra om 
man lämnar barnen och hämtar när vi 
är klara. Vi kör ca 45 min. Ta med 
mjuka kläder och vattenflaska. Skor 
behövs inte. Kostnad: Medlemskap i 
Örjansklubben och 50 kr för aktivite-
ten, för hela terminen. Start söndag 
vecka 9. 
 
Välkomna! 
Karin Bernhardson 
 

Ekonomiska förening-
ens årsstämma 
 
Alla medlemmar är välkomna till eko-
nomiska föreningens årsstämma på 
hotellet, Ramkvilla, 15/3 kl 13.00. 
 
 

Ramkvilla Hembygds-
förening – Årsmöte 
15/3 
 
Välkommen på årsmöte 15/3 kl 14.00 
på hotellet, Ramkvilla. Inge Bengts-
son, Bengtssons cykel och service 
medverkar och berättar om sig själv 

och sin verksamhet. På mötet kom-
mer årets Ramkvillabo presenteras, 
avsiktsförklaring avseende utveckling 
av Ramkvilla aktivitetsområde kom-
mer diskuteras och årsmöte kommer 
hållas. Hembygdsföreningen bjuder 
på landgång och kaffe. Självklart skall 
du vara medlem i Hembygdsför-
eningen och stödja föreningens verk-
samhet, bland annat utveckling av 
Ramkvilla socken. Medlemsavgiften 
är 100 kr per person, ungdomar un-
der 18 år 20 kr. Betalas till Bankgiro 
5622-3811 eller Swish: 1235532981. 
Skriv ditt namn, ange att det gäller 
medlemskap. 
 
Välkommen! 
 
Magnus Färjhage 
Ordförande 
 

Information till er som 
vill bilda grannsamver-
kansområden 

Grannsamverkan är en metod som 
gör ditt bostadsområde mindre at-
traktivt för brottslig verksamhet ge-
nom ökad uppmärksamhet. 

Syftet är att minska brottsligheten 
och öka tryggheten. Tillsammans med 
dina grannar lära dig hur du bäst 
skyddar dig mot brott för att både av-
skräcka och försvåra för tjuvar.  

Skärbäck och Dragsnäs området bil-
dade ett grannsamverkansområde för 
något år sedan, Nygård/Tossegärde 
har detsamma sedan länge. 

Sockerådet bjuder in till information 
om möjligheten att bilda nya områ-
den ex, Torp/Urås/Lövås, Viaskog/Hö-
garör/Hörjesås och Hörda. Naturligt-
vis bör ju även Ramkvilla by vara 
med.    
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Den 18 mars kl 19.00 på Ramkvilla ho-
tell. 

Medverkanden: Polisen och Ramkvilla 
sockenråd.  

Ramkvilla Sockenråd, Klas Håkanson 

070-597 23 00    
   
Centrumhuset –  
ombyggnad 
 
Ja, alla ni som handlar regelbundet 
hos Puttes har säkert noterat att nu 
har byggnationen startat – i alla fall 
utomhus. Det blir lite stökigt, olika 
maskiner som kör utanför och dess- 
utom störande ljud ibland. Men vi är 
övertygade om att det blir riktigt fint 
framöver. 
 
Vi har halverat anslagstavlan och flyt-
tat den en bra bit till vänster om in-
gången till Puttes. Alla ni företag, för-
eningar, kyrkor, privatpersoner mm 
som hade anslag uppe på den delen 
som inte sattes upp – det var inte lätt 
att flytta över dem. Många gick sön-
der och en del var oläsliga. Så kika på 
nuvarande anslagstavla och se om ni 
önskar komplettera den.  
 
Cykelstället är även det flyttat till 
vänster om ingången. 
 
Maria Lamme 
 

 

Golfklubben 

Efter en ovanligt mild vinter tror vi att 
golfsäsongen börjar redan i mars men 
som vanligt är det officiella öppnan-
det i Påskveckan. Då är även icke-gol-
faren välkommen att fika och prova 
vår nya boule-bana. 

Innan dess har vi emellertid års-
möte/vårmöte sammanslaget med ett 
medlemsmöte med fika söndagen 
den 8 mars kl. 15.00 på Wärdshuset. 
Varmt välkommen! 

Nyheter i golfvärlden 

Nu gör man det lätt för den som vill 
lära sig spela golf snabbt att lära in 
stora delar av teorin online i datorn – 
helt utan kostnad - så att man bättre 
kan tillgodogöra sig grönakortet kur-
sen med tränare som huvudsakligen 

fokuserar på golfslagen och spel på 
banan. Onlineutbildningen kan natur-
ligtvis också vara en introduktion för 
dig som inte vet något alls om golf-
spelet att testa om detta är något för 
dig. Eller för dig som inte spelat på 
många år men som nu vill börja igen 
och behöver fräscha upp kunskap-
erna. Låter det intressant? Kontakta 
oss så hjälper vi dig hitta den digitala 
plattformen och registrera dig. Vår 
första nybörjarkurs är den 3-5 april 
och den andra är någon gång sista 
hälften av maj, som vanligt en helg-
kurs fredag-söndag. Du är varmt väl-
kommen till vår lilla golfklubb i Ram-
kvilla! 

Förutom denna nyhet införs ett helt 
nytt handicapsystem över hela värl-
den, ett mer rättvist system där ditt 
handicap baseras på genomsnittet av 
de 8 bästa av dina 20 senast registre-
rade rundor och ditt officiella handi-
cap börjar på 54, inte som tidigare vid 
36.  Nu är det också drygt ett år sedan 
de nya förenklade golfreglerna trädde 
i kraft. Putta med flaggstången i hål, 
grunda klubban i pliktområden, 
plocka bort lösa naturföremål över-
allt, droppa i knähöjd och leta boll i 
max tre minuter var några av nyhet-
erna som alla går ut på att snabba på 
spelet. En moderniserad regelbok 
med bilder och filmer finns tillgänglig 
kostnadsfritt både på webben och 
som mobilapp.  

Sammanfattningsvis kan man nog 
säga att den traditionsbundna golfen 
med ursprung i Skottland äntligen har 
anpassat sig till det moderna sam-
hället.  

Träningar och kurser  

I år flyttar vi våra gruppträningar och 
privatträningar för Björn Kellander 
från torsdagar till måndagar och hop-
pas detta ska passa bättre. Prelimi-
nära tider är kl. 16-20 och vi börjar 
troligtvis någon gång i slutet av mars 
om vädret tillåter. Vår första Gröna 
Kortet kurs är alltså 3-5 april med 
start kl. 13.00 den 3 april. 

Hemsidan 

Övriga aktuella nyheter hittar du på 
vår hemsida www.ramkvillagolf.com 
och på Facebook. Där hittar du datum 
för alla årets tävlingar och övriga ar-
rangemang. Du är också välkommen 
att mejla till info@ramkvillagolf.com 
om du har några frågor.  

Vi hoppas på många nya medlemmar 
i år, helt nya golfare eller tillbakakom-
mande och att du som var medlem 
förra året stannar kvar hos oss!  

Styrelsen 

"Det händer i          
Ramkvilla" 

Ny fototävling utlyses av hembygds-
föreningen i Ramkvilla. Visa i bild vad 
som händer i Ramkvillabygden under 
året. Det enkla, ett arrangemang, 
ögonblicksbilder och vardagssysslor. 
Det ska finnas någon form av aktivitet 
i bilden. Vad bestämmer du. Personer 
som finns på bilden måste ge sitt 
medgivande till dig att de vill vara 
med. Max tre bilder per person, gärna 
storlek 2000-3000 kb, från telefon el-
ler kamera. Maila digitala bilder 
till ramkvillabild@gmail.com. Ange 
namn och telnr. Senast den 31 okto-
ber 2020 vill vi ha bilderna. 

Förhoppningsvis kan vi göra en kalen-
der av bilderna och då kommer över-
skottet att gå till aktiviteter i hem-
bygdsföreningens regi. 

Jury: Karin Gustafsson, Vetlanda foto-
klubb och Magnus Färjhage, ordfö-
rande. 

 
Skönsång vid Valborg 
 
Någon som gillar att sjunga och tycker 
det vore kul att vara med och fram-
föra några Valborgssånger vid elden 
den 30/4? 
 
Välkomna till Ladhalla i Höreda sön-
dagen den 26/4 kl 15.00 för vårt enda 
rep inför Valborg. Elisabet Stoltz Ni-
klasson leder oss, precis som föregå-
ende år. 
 
Häng på, fokus på att ha kul! 
 
Maria Lamme 
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Amandas taffel 
eller  
Varför det står ett pia-
noliknande instrument 
på tunet på Hembygds-
gården Sofielund 
 

 

 
 

 
Amanda Svärd, dotter till Johan och 
Sophia Carolina Svärd i Vetlanda var 
småskolelärarinna i bygden.  Att spela 
orgel ingick som en del av undervis-
ningen. Amanda höll även pianolekt-
ioner. Kyrkan och skolrådet fastställde 
vilka psalmer och andra stycken som 
skulle läras ut. Ibland hände det på 
att Amanda, på fritiden spelade lite 
glada – och i vissa fall nästan lite vå-
gade - stycken. Vid något tillfälle gick 
en ämbetsperson förbi familjen 
Svärds hus med sina öppna fönster 
och hörde en trudelutt som ansågs 
vara på gränsen till omoralisk (hur 
han kunde känna till stycket som 
handlade om ett improviserat bad i 
midsommarnatten är oklart). Lärarin-
nan belades med spelförbud av annat 
än för att öva de stycken som ingick i 
skolarbetet och som spelades i hen-
nes volontärarbete inom försam-
lingen. Amanda träffade sedermera 
läraren Gustaf Ek och då han fick en 
tjänst som rektor i Stockholm flyttade 
paret dit, där deras tre barn växte 
upp. 
 

Tiden gick och synen på musik och 
texter med profana innehåll blev mer 
liberal. Att man endast skall spela 
kyrkliga och ”seriösa” stycken var nå-
got som Amanda tog med sig i vuxen 
ålder. 
 

När boet efter Amandas föräldrar Jo-
han och Sophia Carolina Svärd löstes 
upp slängdes en del husgeråd men 
bl.a. den gamla taffeln, ett pianolik-
nande instrument, kördes till Aman-

das och Gustafs sommarställe, Hem-
bygdsgården Sofielund. Där hamnade 
taffeln i finrummet. Eftersom stället 
bara beboddes på somrarna och 
ibland någon vecka kring Jul och Nyår 
- och i övrigt stor tomt - blev taffeln 
fuktskadad och bortom möjligheten 
att kunna stämmas. Ändå hade det 
sin givna plats i finrummet, dekorerad 
med familjeporträtt och andra pryd-
nader. Taffeln där flera generationer 
som barn hade övat skalor och så 
småningom små stycken stod nu 
obrukbar och oanvänd. 
En decembernatt 1972, när familjen 
firade Jul på hembygdsgården hördes 
pianospel från vardagsrummet. Med 
ett ljus i handen gick ett av barnen i 
huset ner. Musiken tystnade – och 
ingen var där. Alla i familjen låg i sina 
sängar i övervåningen och sov. Famil-
jen var säker på att det rörde sig om 
en dröm. 
 

Några nätter senare hörde alla barn i 
familjen någon som spelade på något 
som lät som ett piano. Samma sak 
igen. Man gick ner men rummet stod 
mörkt och kallt. Och tyst. 
Att man hör spel ibland strax efter 
midnatt har sedan sammanlagt tre 
generationer av familjen upplevt och 
det är något som man lärt sig att det 
är en del av livet på gården. En mor-
gon kring Julen 2016  låg ett doku-
ment vid taffeln. Med gammaldags 
handstil kunde man läsa:  ”1.704 ner-
laddningar på Spotify – men hallå!” 
Det visade sig att låten om nakenba-
det under midsommarnatten 1899 
hade hittat en ny publik i ett annat 
medium. 
 

Amanda måste ha känt att musiken 
numera är accepterad. Sedan dess 
har spelande under spöktimmen blivit 
alltmer ljudligt och störande för dem 
som vill sova, så under Julhelgen 2019 
bestämde man sig för att pjäsen 
måste ut. Man ställde den så att inte 
stör i de stugor som bebos, soldattor-
pet och sportstugan i skogen. Där kan 
nu Amanda spela av sig en sista vår 
innan – det har man förstått – hennes 
epok är över. 
 

Taffeln kommer nu att stå där under 
resten av vintern och under våren. Vi 
hoppas att den ande som spelar får 
spela av sig innan den kommunala 
renhållningen får ta över till somma-
ren.  Den som ser ett svagt ljus kring 

taffeln eller hör musik på natten be-
höver inte vara rädd, det är ingen ond 
ande som spelar, bara Amanda som 
spelar några månader till innan det 
tystnar just där och den digitala eran 
tar över även här. Tror vi.  
 

Anders Ek 

 

 
 
 

 
 
 


