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Slutet av januari.
Julen är slut, granen har kastats ut, adventsljusstakarna är borttagna. Vi hade
ingen vit jul utan grått väder med regn och dis. Och de här månaderna
januari, februari och mars – hur roliga är dom? Inte nämnvärt roliga.
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Men oj vad händer – vintern kommer.
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Den 28 januari möttes vi av rejält mycket snö. Nu fick vi börja skotta och det var inte lite snö precis, så
rejält att vi fick skotta några timmar. Kroppen och armarna började värka.
Men skam den som ger sig. Det fixade sig.
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Nu blev många glada och kunde planera för skidsemester i bland annat Åre och Sälen – men inte jag.
Jag kan inte åka skidor jag får hålla mej på marken och åka pulka. Men det kan också vara kul, då
sitter man i alla fall nere på snön från början och slipper ramla omkull.
Vintern håller i sig och vi har rejält kallt. Idag den 15 februari har vi minus 17 grader och så har det
varit hela tiden. När vi går ut får vi ta långkalsongerna och termobyxor på plus varma kängor. Det är
längesen vi hade så kallt. Brrr!
Men snart börjar vi längta till våren. Vi märker att både morgnar och kvällar (särskilt kvällarna) har
börjat ljusna. Talgoxen och många andra fåglar som jag inte kan namnen på äter vid fågelbordet och
talgbollarna. Dom behöver mycket mat i denna kylan. Jag börjar längta efter den första kaffetåren på
balkongen/altanen.
Men jag väntar på covid-19 vaccin. Vårdcentralen vet ingenting när jag ringer och frågar. Vaccinet är
försenat så det är bara vänta. Men när vi blir vaccinerade kan vi börja träffas igen och inte sitta i våra
karantäner och ”uggla”.
Denna corona tror jag vi kommer att ha i alla fall till sommaren. Vem kunde tro detta ifjol?
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Men vi får hålla ut och vi går i alla fall mot ljusare tider. Vi kan njuta av solens värme
och av vår fika utomhus där vi också kan träffa vänner.
Blicka framåt – vi ses igen, Hej då!
Ulla-Britt Schill
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Annonsera i GårdsbyBladet?
Här är några viktiga punkter att tänka på.
• Gällande annonsformat är:
1/4 A4 – 185x65 mm
1/6 A4 – 130x65 mm
1/8 A4 – 92x65 mm

• annonsen bör vara i färg
Annonsstopp för nästa nummer av Gårdsbybladet är maj 2021. Annonser och eventuella
tekniska frågor mailas till Ulla-Britt Schill:
schill.ub@gmail.com. För prisuppgift kontakta
Bertil Sandberg tfn 0470-612 55 eller
070-550 13 16.

Er lokala elinstallatör

samt konsthantverk
Ring oss gärna på telefon
Ante och Marita Midenius
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Nyinflyttade i Gårdsby
Gården Norregård i Gasslanda fick nyligen nya ägare. Paret Lina och Greger Johansson med
dottern Vera köpte gården för ett par månader sedan. Paret såg gården på Hemnet och då de
första gången passerade Gårdsby och vidare mot Gasslanda blev de förtjusta i den vackra miljön.
Text: Sara Richter Simsek
Foto: Keith Samuelsson

- Dels att det var levande
gårdar i en bymiljö, omväxlande jordbrukslandskap med
höjdvariationer och att det
är sjönära. Dessutom så nära
Växjö. Ingen av oss kände till
trakten alls, men vi blev båda
väldigt förtjusta, berättar
Lina och Greger.
Gården kom ut på Hemnet i
början av sommaren, då hade
paret letat hus i cirka två år.
- Vi hade en önskelista när vi
tittade på Hemnet och denna
gård var bland de första som
uppfyllde det vi tyckte var
viktigt, säger paret Johansson.
Semestern fylldes snabbt.
Det blev ett gårdsköp, en
försäljning av radhus och
så ett giftemål på de. Lina,
Greger och Vera flyttade från
radhuset på det nya området
Vikaholm. De trivdes bra
där, men på sikt ville de bo
på landet. Genom utbildning
och uppväxt var livet på
landet inte något främmande
för dem.
För tillfället lär de känna

Lina, Vera och Greger framför sin nyinköpta gård i Gasslanda.

huset och kommer senare
renovera gården med husets
ursprungstid i åtanke. De har
än så länge tagit sig an badrummet, där de hittade den
stående timmerväggen med
timmer som troligen kommer
från gårdens tidigare boningshus som revs i samband

med att huset byggdes ut på
50-talet.
Just nu ser Lina och Greger
fram mot att ägna mycket tid
på huset och platsen. Men
livet tar tid. Vera två år och
så jobben. Lina jobbar på
Södra Skogsägarna och Greger på Stora Enso bioenergi.

Intressen - såsom styrkelyft,
jakt och orientering får vila.
Istället satsar de på gården i
Gasslanda.
- I framtiden tänker vi att det
kommer finnas höns och lite
betesdjur och förhoppningsvis en trädgårdsodling
värdigt namnet.

Telefon 073-526 37 97
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Här ser vi Elin med barnen på täljkursen.

Täljkurs för barn
Text: Sara Richter Simsek

Söndagen den 19 september 2020 ordnade hembygdsföreningen
i samarbete med Hemslöjden Kronoberg en täljkurs för barn.
Alla tio platser var fyllda och Elin från hemslöjden var på
plats. Hon hade med sig knivar, japanska sågar och täljhästar.
Magasinet på Hoppet förvandlades till en riktig verkstad. Där
varvades genomgångar, fika och massor med täljning. Barnen
fick lära sig att tälja både galgar och krokar. Sedan fanns chans
att smycka med snöre eller färg.
Det blev en uppskattad aktivitet och kommer defintivt
tillbaka!
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Kjell Gustavsson

Ideéll kulturarbetare från Ängagärdet i Norra Åreda
Ordförande samt styrelseledarmot i Gårdsby hembygdsförening. Ordförande i Kronobergs
Hembygdsförbund. I tio år ledarmot i Riksförbundet
Men vi tar det från början:

Kjell är född 1946 på Mellangården i
Norra Åreda. De första skolåren gick
han i Hultäng och Gårdsby skolor samt
Real och gymnasium i Växjö. Så var det
dags för ”Lumpen”, därefter utbildade
Kjell sig till mellanstadielärare samt
vidareutbildning till speciallärare och
pedagog. Hela ungdomstiden och skoltiden växte ett intresse fram - nämligen
KULTUR och NATUR-HISTORIA
samt Kulturlandskapets utveckling och
förändring - detta har lett till att han
har haft några hundra kurser i slåtter
och gärdesgårdsbyggen.
Kjell har en av Sveriges största samlingar
av Lieorv (skaft). Framför allt har Kjell
jobbat åt Länstyrelsen som arrangerar
föredrag och kurser från Skåne upp till
Norrbotten.
Förra året blev min Norrlandsturne 410
mil!
Jag frågade Kjell; varför detta enorma
intresse för Kultur och Natur? Jag
tycker det är roligt att träffa nya och
intresserade människor som har mycket
att berätta om sitt liv och sin bygd. De
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två senaste årens kurser innehåller vård
och restaurering av jordkällare och det
är många yngre kvinnor som är mest
intresserade.
Så kom Corona och ställde till det,
många kurser fick skjutas fram, en gång
fick jag hålla nio kurser i ett streck.

Till sist kan jag tala om att Kjell också
varit och är involverad i det kyrkliga
arbetet där han har varit och är ordförande i församlingsrådet bland annat.
Text och foto: Sven Schill

Tomt sökes
Vi är en familj som bor i Sandsbro men önskar bo mer lantligt och söker nu tomt/mark för
nybyggnation av hus i Gårdsby/Notteryd-trakten. Högst 15 km utanför Växjö.
Tomten bör vara 1000 kvm eller mer. Allt är av intresse.
Tveka inte att höra dig om du eller någon du känner kan tänka sig stycka av lite mark
eller sälja befintlig tomt.
Hälsningar
Tobias Strandh
076 2389495
tobbestrandh@gmail.com

NYTT OM

Gårdsby fibernät

Från och med 1 mars 2021 har Wexnet övertagit fibernätet i gårdsbytrakten.
Text: Poul Kongstad

Om du är abonnent i Gårdsby fibernät behöver du inte göra något - alla
abonnemang kvarstår. Skillnaden för
abonnenter blir att det är Wexnet som
skickar faktura för nätavgiften från 1
januari 2021 (kvartalsvis), i stället för
fiberföreningen.
Området som det gäller är från ToftaGårdsby till Kråkenäshalvön norr om
väg 23.

Fastighetsägare som vill ha fiberanslutning inom detta område kontaktar
Wexnet.
Abonnenter som flyttar eller säljer sin
fastighet anmäler detta till Wexnet.
På föreningens årsmöte i juni 2020
beslutades enhälligt att Gårdsby Fibernät ska sälja fibernätet till en långsiktig,
stabil operatör med öppet nät. Styrelsen

har bedömt aktuella alternativ och
Wexnet uppfyller ställda krav.
Gårdsby fibernät startade 2009 med ett
30-tal anslutningar. Utbyggnader har
skett i flera omgångar och fibernätet
hade vid årsskiftet över 90 anslutningar.
Allt föreningsarbete har gjorts ideellt.
Gårdsby Fibernät har uppnått sitt syfte
att ge vår trakt fibernät och föreningen
kommer senare att avvecklas.

Behöver Du grävhjälp?
Skogsvägar • Dikesrensning
Markberedning • Övrig grävning

BjörnamoA
EntrEprEnad
ndersson
David

Björnamo Storegård 5 · 355 92 Växjö
Mobil 073-776 47 24

David annons.indd 1
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100-års minne av Christina Nilsson
som föddes i Snugge väster om Växjö i Småland och som blev en bejublad operasångerska
Christina Nilsson föddes som Christina Jonasdotter, yngsta barnet av sex till lantbrukaren
Jonas Nilsson och Stina-Cajsa Månsdotter, på
gården Snugge, sydväst om Växjö. Familjen
flyttade 1848 till Lövhult några kilometer
söderut längs landsvägen. Där fick Christina
bidra till familjens försörjning, med att - till
att börja med – vara grindvakt. Genom sång
sparade hon ihop till en fiol och under några
år åkte hon och äldste brodern Nils runt på
marknader och sjöng och spelade.
Fakta: Wikipedia
Text: Ulla-Britt Schill

Hennes sångtalang uppmärksammades av häradshövding
Fredrik Tornhielm som bekostade hennes sångutbildning.
Hennes debut ägde rum i Göteborg 19 maj 1859. Under tiden
i Göteborg gjorde hon sig känd som överlägsen skridskoåkare.
År 1860 reste hon tillsammans med en väninna till Paris, allt
bekostat av hennes välgörare Rudolf Koch.
Hon debuterade i Paris 1864 som Violetta i Guiseppe Verdis
opera La traviata. ”jag var den första att sjunga La Traviata
på franska och det blev mycket bifall, men jag var rädd” sade
Christina efteråt.
Därefter följde en enastående karriär där hon praktiskt taget
stod på alla operascener i den moderna världen. Hon uppträdde för kungar, drottningar, furstar och tsarfamiljen. Hon
sjöng för Drottning Viktoria i England, för kejsare Franz
Joseph i Wien, för Napoleon III i Paris och en enda gång i
domkyrkan i Växjö.
Christina Nilsson invigde Metropolitan Opera House den 2
oktober 1883 där hon sjöng sitt paradnummer – Juvelarian.
Buketterna regnade över Christina tills hon tagit sin sista ton.

Christina Nilsson gjorde sin första USA-turné 1870-1872 och
senare även turneer i Ryssland, Österrike och Tyskland.
Efter en bejublad konsert i Stockholm den 23 september
1885 hyllades Christina av 50 000 personer. När hon sjungit
från Grand Hotells balkong utbröt panik i folkmassorna och
omkring 20 personer omkom när de trampats till döds eller
drunknat och ett sjuttiotal skadades.
Eftersom Christina ville avsluta sin karriär innan hennes
talang avtagit höll hon vid 45 års ålder 1888 en avkedskonsert
i Royal Albert hall i London och därefter enstaka offentliga
konserter.
Från 1897 var hon åter tidvis bosatt i Småland.
Christina Nilsson var gift två gånger, 1872 med franske
bankiren Auguste Rouzard och 1887 med den spanske adelsmannen don Angel Ramon Maria Vallejoy Miranda, greve
Casa de Miranda. Hon titulerades som grevinna de Casa de
Miranda.
Hon glömde aldrig sitt födelsehem Snugge, den 46 ha stora
gården som tillhört moderns familj sedan 1781 och som
familjen tvingades lämna under förnedrande former 1848. År
1867, samma år som Joseph Stephens tog över Huseby Bruk
begav sig fadern, 69 år, till Paris. Här sammanfördes Joseph
Stephens med Christina Nilsson och hon fick köpa tillbaka
Snugge för 4 000 riksdaler riksmynt. Föräldrarna fick flytta
tillbaks men båda dog några få år senare. Efter föräldrarnas
död var Snugge i släktens ägo till 1927. 1933 hamnade det
i Husebys ägo igen. I samband med Florence Stephens död
1979 övergick Snugge i statlig ägo.
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1906 köpte Christina en större villa, ”Villa Wik” i Sandsbro
strax utanför Växjö dit hon flyttade permanent 1920. Hon
avled på Stadshotellet året därpå.

Trollbacken
De äldre barnen på Trollbackens förskola har under en längre tid jobbat
med hållbar framtid och inriktning
mot fåglar. Just nu har vi fokus på höns.
Barnen har i små grupper fått berätta
om höns, tuppar, kycklingar och ägg.
De har redan stora kunskaper och erfarenheter om ämnet och visste att kycklingar kommer från ägget och det har
hönan lagt. Men hur vet man om det är
en kyckling i ägget? Man kanske kan

höra det? Eller kan man se det på ägget?
Vi fortsätter vårt utforskande av ägg,
hur ser de ut om man tittar riktigt nära?
Några barn upptäckte små bruna fläckar.
Och när man lyser med en lampa nära
ägget och släcker ner i rummet kan man
se som små stjärnor på ägget. Barnen
funderar på om dom är magiska? Eller
är det stjärnor från himlen som har fastnat på ägget? Kanske är det smuts från
äggkartongen? Teorierna och funderingarna är många.

Barnens intressen får styra projektet
och vi fortsätter utforska kring barnens
tankar och hypoteser.
På eftermiddagar i vårsolen passar vi
på att gå till Solbacken och äta mellanmål. Vi såg en dag att vildsvinen hade
varit framme och bökat i jorden och
gjort stora spår. Vi jämförde barnens
fotstorlek med vildsvinens klövspår och
upptäckte att de var lika stora, oj så stora
vildsvinen kan bli utbrast barnen!
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PROVA PÅ

Naturpasset 2021
Pigg på kulturhistoria och att komma ut i vacker natur?

Naturpasset innebär att man i egen takt tar sig runt mellan olika kontroller som ligger vid
intressanta platser och som är utmärkta på en karta. Till varje kontroll hör en beskrivning
om platsen och lite kulturhistoria.
Du kan gå, cykla till dessa platser, och i vissa fall går det att komma ganska nära med bil.
Text: Poul Kongstad

Under tiden 1 maj – 30 september finns ca 20 kontroller ute.
I år finns ett antal av dem nära den nya cykelvägen från väg
23 efter Yasjö-avfarten. Cykelvägen passerar hembygdsgården
Hoppet och går genom vacker natur ända ut till Norra Åreda.
Och faktiskt vidare ut mot Skårtaryd.

För alla

Naturpasset 2021 ges ut i samarbete mellan Gårdsby hembygdsförening och orienteringsklubben Värend GN.
I år kommer Naturpasset 2021 att invigas med hembygdsföreningens cykeltur på 1 maj med start från hembygdsgården
Hoppet (väg 23 utan för Sandsbro, avfart Yasjön, upp för
backe mot Hoppet). Kom med!
Mappen med Naturpasset 2021 kostar 100 kr, och då deltar
du även i ett lotteri med priser efter inlämnad kupong efter du
varit runt kontrollerna.
Från ca 1 maj kan du köpa Naturpasset 2021 med karta,
information om platserna och lottsedel:
•
•
•

Stora Coop förbutik, Norremark
Toftastrand Café, Sandsbro
Gårdsby Ägg, Gårdsby Tångshult

Välkomna att beställa er nötköttslåda
av Ingrid och Lars
Telefon 070-833 08 76
Internet sevedstorpsgard.se
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Glad
Påsk!
Trollbackens förskola och fritidshem ägs
och drivs av föräldrar genom en
ekonomisk förening och i den
pedagogiska verksamheten arbetar
anställd personal.Är ni intresserad av en
plats? Från augusti har vi platser för barn
födda 2019-2020. Välkomna!!
Mer information hittar ni här:
www.trollbackensforskola.com eller
kontakta rektor Tina 0470-61199,
trollbacken@trollbackensforskola.com
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EVENEMANGSKALENDER GÅRDSBY 2021
Datum

Tid

Plats

Aktivitet

Arrangör

Fre 2 april

14.00

Till Åsabacken vid
Innaren från Kråkenäsryd (korsningen)

Traditionell långfredagsvandring.

H

Sön 11 april

9.00-14.00

Samling vid ängen
Tussudden vid Lövsjön,
eller parkeringen vid
Norrtull, Växjö

Fagning av ängen på Tussudden. Dags att göra
vårfint på vår äng. Alla kan göra en insats i praktiskt
naturvård. Löv, kvistar mm ska räfsas bort så ängsväxterna gynnas. Ta med fika.

SNF

Lör 17 april

10.00

Hembygdsgården
Hoppet (avfart Yasjön
från väg 23, backe upp).

Naturbingo för barn och pysseldag (vårarbetsdag).

H

Lör 1 maj

10.00

Samling hembygdsgården Hoppet.

Vårcykling på nya cykelleden och invigning av
Naturpasset 2021.

H

Sön 9 maj

10.00-12.00

Hembygdsgården
Hoppet.

Barnaktivitet - Lär dig tälja med Hemslöjden Kronoberg. Anmälan, se www.gardsby.se/kalender

H

Lör 29 maj

10.00

Samling vid Gårdsby
församlingshem.

“Upplev forntiden”. Spännande besök vid olika fornlämningar i Gårdsbytrakten. Överraskningar. Utflykt
med bil korta sträckor mellan fornlämningarna.

H

Välkomna till våra evenemang!
Kom INTE till aktivitet om du känner dig minsta sjuk eller krasslig
• Håll avstånd minst 1-2 meter till andra personer hela tiden
• Se även www.gardsby.se/kalender

www.vaxjomaskinuthyrning.se

