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Sommar, sommar sommar

Som jag har väntat på sommaren! Våren har varit kall och växterna har inte
vågat sej upp riktigt. Men nu börjar det blomma lite varstans. Så roligt att se
hur träden knoppas och gräset lyser grönt. Nu hoppas jag att solen kommer
att skina mycket och länge så vi kan ”gotta” oss i värmen.
Ibland slås jag av hur otroligt lätt det var att vara liten. Allt var så bekymmersfritt och enkelt. Visst
kunde man bryta ihop om man inte fick en glass innan maten, men den sorgen glömdes lätt.
Men livet är fullt av orätttvisor. En av de största måste vara att jag inte längre har sommarlov. Det
borde vara varje människas rättighet att få behålla denna återkommande händelse en gång om året.
Som barn gjorde jag följande: under slutet av vårterminen strök jag över datumet dag för dag och
räknade ner som vid en raketuppskjurtning. Så äntligen – skolavslutning. Skimrande dagar låg framför
mej och det var långt långt till hösten. Så kändes det.
Men nåt helt annat….
Har ni sett Karl-Fredrik på Österlen på TVn? Vilken positiv kille och så duktig med alla växter.
Hela han lyser av glädje när han går i sin trädgård. Sånt tycker jag om att se, positiva personer och
program. Förmodligen tar vi en biltur ner till Eklaholm för att se allt han har i sina växthus.
TV – vi har kollat mer än vanligt denna vår och då har vi bla valt programmet ”Vem bor här” Jag har
inte gissat rätt på ett enda. Vilka hus och lägenheter! Inte precis de vanliga som gemene man bor i .
Designande möbler och mycket konst på väggarna. Roligt att se men långt ifrån vårt hem. Men man
får vara glad för det lilla. Haha!
Covid-19 har ställt till mycket bekymmer, inte bara inom vården utan även för oss andra. Vi har
endast kunnat träffa våra vänner utomhus (tack och lov för vår- och sommarvädret). Men i städerna är
det svårare.
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Men nu kommer vi att bli vaccinerade och då kan vi börja umgås igen, dock med försiktighet. Detta
har väl inte hänt i Sverige sen Spanska sjukan 1918-1920.
Men jag hoppas att ni alla vaccinerar er och kan träffa vänner och bekanta åka på semester och roa er
så gott det går.

Önskar er alla en skön
sommar med sol och värme
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 augusti 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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Föremålen på Hoppet berättar

På hembygdsgården Hoppet finns många intressanta föremål från förr. Vi kommer att lyfta fram
något om vad de kan berätta för oss idag i en serie i Gårdsbybladet. Om du tycker detta verkar
intressant, så hör gärna av dig till Gårdsby hembygdsförening hembygd@gardsby.se
Text: Kjell Gustavsson
Foto: Poul Kongstad

Ett ljuster och eldkorg

Ljuster är ett fiskredskap
som användes för att spetsa
fisken. De olika tenarna som
går ut från ryggen är försedda med en hulling för att inte
fisken, framför allt ålen, inte
skulle kunna sprattla sig loss.
Ljustret användes nattetid,
gärna i augustimörkret.
Eldkorgen satt fast på en
lång stång och fylldes med
töreved (kådrik ved från tall).
Veden antändes och stången
sattes fast i aktern på båten.
Det gällde att sakta ro framåt
på grunt vatten, gärna där
det var sandbotten då fisken
avtecknade sig bra som en
skugga mot bottnen. Fisken
blir som paralyserad av ljuset
och då gäller det att snabbt
hugga till med ljustret, rakt
över ryggen på fisken. Det
fick dock inte vara för djupt
så att fisken hinner reagera
för vibrationen då ljustret
träffar vattenytan.

Med en eldkorg utanför båten kunde fiskaren se och träffa fisk eller ål med ljustret.

Har någon av våra läsare varit med om denna typ av fiske
tar föreningen gärna emot
din berättelse. hör av dig i så
fall till Kjell
Gustafsson eller
hembygd@
gardsby.se.

Årder som finns på hembygdsgården.
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Årder eller Årjekrok

Plogen med vändskiva som
vände jorden i tiltor är en
ganska ny företeelse.
Årdret höll sig kvar långt
fram mot 1900-talet. Kanske
beroende på de stenbemängda
åkrar som fanns i Småland
och även i Gårdsby.

Detalj av årdrets skär som delar grässvålen.

Årdret var lätt att lyfta över
stenarna, plogen är betydligt
tyngre. Järntenen, som man
höll vässad, var till för att
skära upp jorden som bands
ihop av växtlighet och kunde
vara för tungt för dragaren,
om det nu var en ko eller
häst.
Hade man inget dragdjur fick
någon i familjen bli dragaren,
ett par barn eller oftast hustrun i familjen. När åkern var
ärjad, ofta från två håll var
marken så bearbetad att man
kunde harva med en pinnaharv (beskrivning i nästa
nummer).

Hasse Nilsson

Hasse Nilsson framför altanen.

Författare, skribent, journalist, marknadsförare,
snapsviseföfattare m.m. Hasse Nilsson, 60 år i
sommar, bor vid Yasjön, gift med Anette (tre
barn och en tokig katt). Intressen: livets goda,
vin och whisky, sång och musik, den svenska
visan, sällskapsliv, rösterna i fågelsången.
Text och foto: Sven Schill

Hasse växte upp i Lenhovda men vid femtonårsåldern flyttade
han till Växjö, där han gick i gymnasiet. I gymnasiet började
Hasse intressera sig i svensk litteratur och språk, detta gjorde
att han började forska i svensk litteratur och särskilt i vår store
nationalskald Carl Mikael Bellman. Han blev projektledare för
den grammisbelönade nationalutgåvorna av Fredmans epistlar
och Fredmans sånger. Hasse har skrivit och medverkat i flera
böcker om Bellman.
Hasse har också ett förflutet som skribent på reklambyråer och
som marknadschef. Idag är han frilansare och hjälper företag
med kommunikation och marknadsföring. I höst kommer han
också med en halvt skönlitterär bok med whiskyberättelser.

Snapsviseförfattare

Få saker är så svenska som midsommar, sill och snapsvisor. Det
finns knappast ett enda midsommarbord utan ett sånghäfte.
I Yasjön har vi en verklig expert på området. Hasse Nilsson är
regerande svensk mästare och flerfaldig världsmästare i den ädla
sporten nyskrivna snapsvisor.
•

Att sjunga till supen är något vi gjort i alla tider. Supvisan
är något så unikt som en muntligt traderad kulturskatt som
går från generation till generation. Vi känner sällan varken
författare eller kompositör, ändå kan varenda svensk dessa
visor.

Hasse vid sitt fina växthus.

•

Att sjunga till supen gör man i många länder, människor i
alla kulturer tycker det är roligt att sjunga tillsammans och
umgås över ett glas vin eller öl. I Norden och i synnerhet i
Sverige, är traditionen särskilt stark.
SM i nyskrivna snapsvisor arrangeras av Spritmuseum i Stockholm, det har man gjort i 30 år. Varje år skickar flera hundra
personer in bidrag. De tio bästa tas ut till finalen i oktober. De
som juryn röstar fram som de allra bästa bildar sedan landslaget
som får representera Sverige i VM.
Det är en hysterskt rolig tävling. Jag har haft sju visor i SMfinalen och fem i VM. Det har bivit några pallplatser genom
åren både i lag och individuellt. Svensk mästare har jag bara
blivit en gång, men ett gäng andraplatser har jag lyckats ro
hem.
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HÄMTAT FRÅN ARKIVET

Gårdsby Sockens Hembygdsförening

I bilen ses från vänster:

Lennart Karlsson, Stojby Backagård
Filip Olsson, Sandsbro (bodde hos Dorotea Rudberg)
Egon Johansson, Stojby Mellangård
Artur Karlsson, Stojby Backagårg (vid ratten)
Albert Johansson, Stojby Mellangård (något skymd av vindrutan)
Knut Karlsson, Stojby Finnagård
Henning Alm, Smedjan Stojby
Bilen är en Bristol och ägdes av August Svensson Stojby Mellangård.

Åskådare vid cykeltävlingen “Innaren runt”. Utanför Sandsbro Cafe´, troligen år 1929.

Telefon 073-526 37 97
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Naturpasset i Gårdsby 2021
UTE NU!
Säljs på:
Toftastrand konditori, Sandsbro
Gårdsby ägg, Tångshult
Stora COOP förbutik, Norremark

24 kontroller är utplacerade och återfinns på kartan som
medföljer. Det kan vara kulturella platser, byggnader,
vacker natur m.m.

I beskrivningen står det kortfattat om platsen.
Kontrollerna finns ute från den 1 maj till den 30 september.
Pris 100 kr för karta, beskrivning, startkort.

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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Trollbacken
Text:
Foto:

Vi på Trollbacken arbetar vidare med
hållbar utveckling i våra projekt. Vi vill
öka barnens kunskaper om och respekt
för djur, natur, växter och naturens
resurser och ett hållbart tänkande. Här
ser vi till att våra maskar får mat och att
deras jord hålls fuktig så att de mår bra.
Under våren har vi sått olika blomfrö i
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våra pallkragar och land på gården för
att hjälpa våra insekter och bin. Vi har
också planterat tomatfrö i mjölkkartonger inne som nu har vuxit så stora att
de kan flyttas ut på gården. Vi hjälpts
åt att vattna och sköta om dem. Majs,
sockerärtor och squash planterade vi
också så nu hoppas vi på storskörd.

Nu är det sommarlov och vi fyller
dagarna med lek, vatten och härliga
utflykter i vår omgivning, samt att vi
förbereder oss för midsommarfest för
barnen. En kväll i juni hade vi vår traditionsenliga utspark för våra 3 stalltroll
som ska börja i förskoleklass i höst.

Glad sommar!
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3-åringar sitter
och pratar

Är du en pojke eller flicka?
Vet inte.
Vad heter du?
Måns.
Då är du en katt.

Välkomna att beställa er nötköttslåda
av Ingrid och Lars
Telefon 070-833 08 76
Internet sevedstorpsgard.se
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Smedjan i Gårdsby
öppnar förmodligen
i slutet av augusti

Håll ögonen öppna

Glada nyheter
Vi kommer att starta upp
körövningarna i slutet
augusti/september
Kom och sjung med oss
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EVENEMANGSKALENDER GÅRDSBY 2021
Datum

Tid

Plats

Aktivitet

Arrangör

Mån 26 juli

15.00

Hembygdsgården
Hoppet. Avfart Yasjön
väg 23, backe upp.

Teater för barn.
Fri entré. Fika finns att köpa.

H

Ons 4 augusti

15.00

Hembygdsgården
Hoppet. Avfart Yasjön
väg 23, backe upp.

Teater för barn.
Fri entré. Fika finns att köpa.

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

