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Vid vårt årsmöte den 17/3 fick vi se filmen ”Vägen du inte ser” (c:a 14 min), som beskriver en 

gammal väg i Gårdsby-trakten producerad av Poul Kongstad i Gårdsby hembygdsförening. Vägen var 

en gång Kalmarvägen från Växjö, som startat med Gamla Norrvägen upp mot Sandsbro. Därifrån 

beskriver filmen den gamla vägen ungefär 1 mil ytterligare nordöst ut. 

Filmen har en mycket fin poetisk ton och betonar vägens samspel med den omgivande bygden i 

kontrast till nuvarande stora vägar, som mer har karaktären av genombrottsvägar. Delar av den 

gamla parallella vägen finns kvar och kan upplevas. Förr tog man mer hänsyn till omgivningen och 

försökte bl.a. undvika blötmarker och branter.  Sandsbro har ursprungligen varit ett vad. Fram till 

1700-talet var det mest ämbetsmän och kungen, som reste långt. Vanligt folk skulle ta sig till kyrkan. 

 

Per Andrén presenterade arbetet med att ta fram ett digitalt Vägmuseum i Växjö och Kronoberg, 

som också är ett friluftsmuseum, där man efter vägledning från den digitala delen kan besöka många 

av platserna. Vi har byggt upp detta på plattformen Google maps och skickar nu ut en länk till detta 

digitala Vägmuseum. Vi är tacksamma att få synpunkter från alla. Denna första del sträcker sig från 

äldsta tid, när de första människorna tog sig in i vårt Småland och fortsätter in i nutid. Till största 

delen handlar det om tiden innan vi fick kartor på 1600-talet. Man kan tänka sig en fortsättning av 

detta projekt, där man i andra delar på liknande sätt gör beskrivningar med andra teman och betonar 

andra tider. Föreningen kanske kan starta studiecirklar, som ger grund för detta och kanske vi kan få 

ett samarbete med olika hembygdsföreningar i att visa vägen till vackra vägmiljöer. Vi avser publicera 

länken också på vår hemsida och på andra ställen. 

Här är länken: Vägmuseum i Växjö och Kronoberg 

Per Andrén 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1B-z9C85lgddC9cVqI_5E1CzBtiifVeoz&ll=56.835444037022185%2C13.129601580078152&z=9

