
Reslig dam i gammaldags klädnad ”går igen” på Grönhultsgårdarna. 
 

I närheten av den idylliska sjön Bäen i Villands Vånga socken ligger de i många hänse-
enden synnerligen intressanta Grönhultsgårdarna. Den norra gården är i dag välskött 
fruktodling om ca 3000 träd och äges av grosshandlare J. A. Rydner. När denne var 
yngre och verksam som affärsman i ”frö- branschen” gick han och drömde att han som 
äldre skulle bli ägare till en verkligt gammal gård. Han blev det också, men hur det gick 
till kan vi kanske hoppa över för att i stället be hr. Rydner berätta något om sin gårds 
historia. 
 
  Grönhult är en gård med gamla anor och enligt den trägne forskaren, folkskolläraren Gustaf 
Nilsson, som är väl insatt i denna bygds historia, så vet jag att gården under 1300-talet lydde 
under Bäckaskogs kloster och lämningar av munktegel söder om densamma vittnar härom. 
Att den här trakten varit bebodd långt dessförinnan bevisas bl. a. av de många och vackra 
bronsåldersfynd som man påträffat på gårdens ägor och som nu finns på Statens Historiska 
Museum. Dessa fynd beräknas till ca 800 år före Kristi födelse. 
  Under en period av 300 år har gården gått i arv från far till son. Denna tradition bröts i slutet 
av 1800-talet. Den förste ägaren under denna period hette Matz Skredder och hans son Niels 
Matzen skall enligt folktraditionen under Kalmarkriget ha räddat Christian IV undan svens-
karna, ett rådigt ingripande, som belönades med skattefrihet för hemmanet. En annan sägen 
vet berätta att dennes sonson Matz Olufsson, som var ägare till gården under en tid då snapp-
hanarna härjade i dessa bygder ”hycklade vänskap” med en av de fågelfria fribrytarna som 
höll till i de s. k. Ulastugorna, några grottor i närheten av gården. Här förvarade han de skat-
ter, som han rövat, och det var lusten att bemäktiga sig dessa som ledde Matz Olufsson till att 
dräpa den godtrogne snapphanen. 
  På vår rundvandring har vi inte kunnat undgå att lägga märke till en finkornig stensort, ofta i 
form av flata stenar som man träffar på här och var. Man finner dem vackert upplagda som 
stengärdesgårdar men också uthuggna till grindstolpar etc. Hr Rydner låter oss inte länge 
sväva i okunnighet om denna sten. 
 
Grönhults liebrynen såldes på export. 
  
  Det är glimmerkvartsit, en sten som spelat en viss roll i Grönhults historia. Har ni hört talas 
om liebrynen? Jasså inte! Ja det är kanske inte så underligt, liebrynens historia är ju förbi, 
men det fanns en tid då dessa liebrynen var välkända och använda långt utanför landets grän-
ser. Det var på 1730-talet som den dåvarande ägaren – han hette förresten Olof Matsson – 
började bearbetningen av glimmerkvartsiten och en tid senare inflyttade ett par tyskar som tog 
hand om tillverkningen och bl. a. exporterades liebrynen till Tyskland och Polen via Sölves-
borg. 
 
Brännvinskällare blev en fin fruktkällare.  
 
  Men nu ska vi inte försumma att ta en titt på min fina fruktkällare, fortsätter hr Rydner, och 
visar oss ner i denna som är tillfinnandes under huvudbyggnaden. Det är en kraftigt tilltagen  
källare som går under hela byggnaden. Dess metertjocka väggar säger oss att den är av myc-
ket gammalt datum. Som fruktkällare är den idealisk, anförtror oss hr Rydner, som anförtror 
oss att den tidigare kommit till användning som brännvinskällare. 
Brännvinskällare? 
  - Ja, just det. Under Grönhults egentliga storhetstid som inföll samtidigt med husbehovsbrän-
ningens ”gyllene tid” fick grönhultsbonden så att säga blodad tand för brännvinsbränning och 
startade i kompanjonskap med ett par yrkesbröder ett ”ångbränneri” för att kunna bränna 
brännvin i större skala, men det var inte något vidare lyckosamt företag och det slutade i 
konkurs. Men för att återgå till källaren så är det här det som är kvar av den gamla mangårds-
byggnaden som brann ner år 1911. Som ett apropå till branden kan jag omtala en sägen som 
jag hört ett par gamlingar berätta: 



  Spådom gick i uppfyllse. 
  - Det var julaftonskväll år 1831 och Grönhults dåvarande ägare, den välbärgade Ored 
Oredsson, satt med sitt husfolk och gladde sig åt detta livets goda då en tiggaregumma med 
tämligen ondskefullt ansikte knackade på dörren och bad om en allmosa. Förgrymmad över 
att bli störd i sin måltid visade Ored Oredsson bryskt ut henne och då tiggerskan blev varse 
den rike bondens oginhet förbannade hon honom och hans efterkommande och siade att Grön-
hult skulle brinna ner tre gånger, varje gång en julafton med 40 års mellanrum och att Oreds-
son och hans ättlingar skulle bli lika fattiga som hon själv. Hur det nu förhåller sig med denna 
spådom är väl ingen som vet, men en julafton precis 40 år därefter brann Södra Grönhult ner 
och yterligare 40 år därefter var det den norra gårdens tur. Tredje gången blev gården dock 
förskonad. 
  Upplivad av hr Rydners spontana och initierade berättelse om sin gårds öden drista vi oss till 
att kasta fram frågan:  
  Spökar det inte på en sådan här gammal gård? 
  Hr Rydner verkar inte precis överrumplad. Det verkar som han väntat sig just denna fråga. 
  - Jo, det händer allt en del underligheter här. Tjänstefolket har talat om att de bl. a. mött en 
reslig dam, klädd i gammaldags klädnad som med värdiga men ljudlösa steg promenerat om-
kring här. Och ska jag vara uppriktig måste jag erkänna att jag själv haft den höga äran att 
möta henne ute i ladugården. För övrigt har jag upplevt en del mystiska händelser som är 
svåra att ge en godtagbar förklaring till och som bl. a. gjort min annars så morske hund 
alldeles vettskrämd, men det är ingenting att tala om. Men sådana små ”egenheter” vänjer 
man sig snart vid. 
  Vid gårdens återuppbyggnad efter branden lär man ha påträffat ett par skelett inmurade i 
grunden men den dåvarande ägaren lät dem ligga kvar, men jag vill inte med detta ha sagt att 
dessa kan ha något samband med vad som kan kallas för spökerier, säger hr Rydner. Men det 
finns som sagt ett och annat som är oklart och i detta sammanhang kan jag nämna den jord-
källare av den gamla typen som finns ett par stenkast norr om gården. Här står en initialprydd 
sten upprest mitt på golvet och det hela verkar vara en grav. Det skulle intressera mig mycket 
att få besked på den punkten och jag kommer väl att låta undersöka det hela. 
  Och så slutar vi vår intressanta rundvandring i det minnesrika Grönhult med ett besök i den 
mera ”blomsterbetonade” delen av hr Rydners vackra trädgård där, bland en mångfald blom-
ster, även Linnéan tycks trivas mycket bra. 
 

 
Grosshandlare Rydner invid en gammal f. d. 
vattenho uthuggen i glimmerkvartsit, som nu 
användes för blomsterarrangemang.  

 
Den gmala kvarnstenen har blivit trädgårds-
bord. Att den är gammal kan man tyda sig till 
genom att den inte är räfflad. 
Det användes grovt mjöl fordomdags. 

 


