NR 3/2021 En tidning till alla i Gårdsby – Sandsbro

Njut av höstens
alla fina färger!
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Sensommar

Det doftar sensommar! Det är samma speciella doft när dagarna varit varma och kvällarna svalnar
snabbt. Varenda sensommar kommer samma känsla. Vemod att sommaren snart är slut men också lite
glädje för det nya som väntar t.ex. kräftskiva med ljuslyktor och marknader som brukar äga rum på
sensommaren. Själv ska jag åka till Dädesjö marknad den 20 augusti. Jag gillar marknader. Alla prylar
som finns i stånden, musiken som hörs överallt och de olika stånden med diverse fika och alla möjliga
ovanliga människor som samlas på marknaderna. Ja – jag tycker det är roligt och fascinerande. Det är
bara på marknader man upplever denna stämning. Ni kanske inte tycker som jag och det är OK.

Sven Schill
0470-610 19

Sommaren har varit fantastiskt fin med värme och sol. Många är det som tagit ett dopp eller två. Det
har passat så bra att grilla ute och njuta av doften och den goda grillmaten. Tänk så bra vi har här i
Sverige, slipper krig och elände vi kan äta gott och njuta av vardagen.

redaktion

Ulla-Britt Schill
(redaktionsansvarig)
0470-610 19

Men hösten närmar sej med stormsteg. Vi får börja ”städa” i trädgården. Ta bort vissna blommor och
göra fint i rabatterna inför vintern. Men björnbären börjar mogna hos oss. Stora, feta och goda. Dom
har jag börjat mumsa på. Det gäller att ta till vara allt som är gott och trevligt.

grafisk form & layout

Nu när hösten är på gång kan vi väl börja baka. Göra goda äppelkakor m.m. Det finns så mycket goda
recept och ni ska få ett som jag hittade häromdagen på ett bröd. Det kommer på en annan sida.

Mattias Strömberg
medverkande i detta
nummer även:

UB Schill
Tore Sandrell
Poul Kongstad
Sven Schill
Sara Richter Simsek
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Nästa nummer av GårdsbyBladet kommer i mitten
av december 2021.
Stoppdatum för bilder
och artiklar i början av
november 2021.
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Nu har jag inte mycket mer att skriva så ni får hålla tillgodo med detta.

Njut av hösten som kommer med
rött och guld så hörs vi snart igen
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 november 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 2
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 eller är intresserad av gammal teknik, så hör gärna av dig till
Gårdsby hembygdsförening hembygd@gardsby.se
Text: Kjell Gustavsson
Foto: Poul Kongstad

Pinnaharv.
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Fällekratta.

Hasse Nilsson.

Allting börjar om
Jag går längs Lugna vägen upp mot Kyrkan. Det är en gråkall
och regntrött tisdag i slutet av september. Kung Karl-Johan
går i nedan och Gubben Höst har kommit åkande på sin gula
moped. Långt borta hör jag bilarna på väg 23 som sjunger
sin entoniga asfaltssång om längtan bort eller hem. Trastarna
samlas till ting, gässen sträcker mot söder och inte ens ringduvorna har längre något att kuttra om i Gårdsbyskogen.
Hösten är en dyster tid, vad annat kan man säga när livsnerven
i allt omkring oss bryts av och vi tvingas allt längre in i den
svarta våta säck som Gubben Höst håller framför oss. Likt
bonden trär han ett rep genom vår nosring och leder oss in i
sitt mörker.
Jag går längs Lugna vägen upp mot Gårdsby. Vid berget viker
jag av. I våras åt tunga skogsmaskiner upp vad som fanns
längs branterna, det kändes sorgligt då, men arvet de lämnade
efter sig var makalösa vyer och någonting nytt. Kanske är det
just här, här på berget i Gårdsbyskogen som det småländska
höglandet för första gången möter himlen. Jag ser Toftasjön
och husen i Sjövik, jag skymtar kyrkan i Tjureda i norr och
bortöver stan reser sig nya monument, nya vattentorn och nya
hus vars ansikten jag inte längre känner igen. Staden börjar
om, naturen börjar om, allting börjar om, hela tiden börjar
allting om.

Jag går längs stigen förbi bronsåldersgravarna in i bokskogen.
Jag ser kaströsen som minner om dem som brukat jordarna
långt innan vi kommit hit. Jag ser de sällsynta korallsvamparna på den murknade bokstammen; mäktiga, väldiga, pärlemorskimrande, fyllda av liv, fyllda av lust, på toppen av sin
blomning prålar de emot mig. I marken börjar redan snödropparna skälva djupt inne i sina cellväggar och innan vi vet ordet
av hör vi åter blåklocksklang utmed grusvägarna i Gårdsbyskogen. Det är så vi måste se det när Gubben höst kommer
åkande med sin svarta säck. Allting börjar om.
Kryp djupare in i fleecefilten med din längtan, var inte rädd
för mörkret, tänd en lycklig lykta och tänk på att det redan
har vänt djupt inne i snödropparnas cellväggar – och förresten
trumpetar trattkantarellerna i Gårdsbyskogen just nu sina
gladaste fanfarer.
Hasse Nilsson, författare och skribent i Gårdsbyskogen
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Smedjan

Det blir ingen Pub i Smedjan i år!
men…….
Förmodligen öppnar Smedjan till våren 2022!
Ni får vara beredda och kolla läget!

Två pojkar i sjuårsåldern spelar kula.
Ena pojken säger:
”Afrika, det ligger väl långt borta”
”vet du hur långt det är till Afrika?”
Kompisen svarar:
”Nä, ingen aning, men jag har en i min
klass som är därifrån och han cyklar till
skolan”

Så här hoppas vi det ska se ut nästa år.

Telefon 073-526 37 97
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Trollbacken
Nu är vi igång igen med en ny termin på
Trollbackens föräldrakooperativ. September startade med ett par underbara
soliga veckor, vilket har gjort att vi har
varit mycket ute både på vår gård och
på härliga promenader kring kohagar
och bokskog i vår vackra omgivning. En
eftermiddag tog vi ut stora papper och
vattenfärg och barnen fick måla en stor
kompisbild tillsammans vilket gör att vi
träna på både samarbete och turtagning.
Vi har byggt egna hinderbanor med
både förskole-och fritidsbarn i gräset
som utmanar oss i att krypa, hoppa,
balansera och att springa. En favorit
bland barnen är vår stora färgglada

fallskärm som vi låter följa med vindens
slag. Efter mycket rörelseglädje, lek och
fantasi smakar mellanmålet extra bra,
idag satt vi i vår pilkoja på gården och
åt hembakat bröd, mjölk och frukt.
Vänliga hälsningar
Tina Nilsson
Föräldrarkooperativet Trollbacken
Solbacken Gårdsby
355 92 Växjö
trollbacken@trollbackensforskola.com
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Leif Bloms orkester
Varför skriver jag om Leif Bloms orkester? Jo, därför att det är och var en mycket bra orkester och
fyra av medlemmarna BOR I GÅRDSBY SOCKEN (Peo flyttade till Alvesta för ett par år sedan).
Text och foto: Sven Schill

Leif Bloms orkester började hemma i
Yxnanäs 1956. Det var bröderna Leif
(dragspel), Simon (bas) och Åke (gitarr
och sång, minstingen Gert var bara 13
år men han var med och repade med pall
och borstar. 1958 fyllde lille Gert 15 år,
då införskaffades riktiga trummor och
trion blev kvartett.
Orkestern som nu hade blivit mycket
poppis spelade på bygdegårdar, utedansbanor, idrottsföreningar och SLU ( svenska landsbyggdens ungdomsförbund ).
Året 1965 hände saker, Gert var nu
en duktig gitarrist men han hade i två
års tid åkt buss till Växjö (måndagar)
och tagit lektioner av Sven Dambert i
trumpetspel och vilken trumpetare det
blev av Gert!
Redan tidigare blev Heiges, en duktig
trumslagare, anställd och kvartetten
blev kvintett. 1967 började Ingrid Jones
och en skiva spelades in och så hamnade
Leif Bloms på svensktoppen (åttonde
plats) 1968.
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1968 började Lisa Gustavsson som
vokalt inslag i okestern och nu började
en ny era med mycket jobb, grammofoninspelningar.
1972 spelades ”Då föddes kärleken” in
och hamnade på andra plats på Svensktoppen. Då gick Leif Bloms orkester
över till att spela dansmusik på heltid.
1973 vickarierade Börje Backman i ett
halvår. Börje som var regementsmusiker
i Växjö. Han flyttade till Skåne där
han arbetade som musiker men som
pensionär kom han ”hem”till Sandsbro
där han bott med hustru i flera år. På
hösten samma år började Peo Henriksson
även han en duktig basist plus sångare.
Peo var med i bandet i 14 år och bodde
i…ja just det….i Sandsbro.
Så rullade det på, orkestern spelade i
hela Sverige, spelade in LP och CD
skivor (21 st plus en massa singlar) men
den 30 december 1995 slutade Leif
Bloms orkester att ljuda. I 39 år hade
man kunnat dansa och lyssna till detta
fantastiska dansband. Jag frågade Gert
hur ni orkade?

Eva och Gert Blom.

Gunnel och Leif Blom.

Jo, men man måste ha en go och
förstående hustru och familj annars går
det icke. Gert slutade inte helt utan fortsatte som musiklärare och frilansmusiker.

Ångaren Thor

Ångaren THOR byggdes 1887 på Bergsunds Mekaniska Verkstad
i Stockholm för Räppe-Asa kanalaktiebolag och gick till och med
1932 i reguljär trafik på Helgasjön.
Text och foto: Tore Sandrell

Utöver passagerare och annat gods drog THOR väldiga massor med virke till
utlastningshamnen i Räppe. Man hämtade inte bara virke från bryggorna utmed
leden Asa-Åby utan också vid Stockekvarn. THOR gick också in i Toftasjön genom
kanalen vid Sandsbro och hämtade virke vid Tofta kvarns brygga. På söndagarna
gjorde THOR "lustresor", när det var stora sällskap som skulle ut på nöjesresa kunde
man ta en eller flera pråmar på släp. Varje pråm kunde ta upptill 300 personer.
1958 överlämnades ångaren som gåva till Smålands museum av köpman Hilding
Andersson. THOR restaurerades 1970/71 med bidrag av Växjö kommun, företag
och enskilda. En ny ångpanna fick införskaffas, ångmaskin och övrig inredning
renoverades på Kungsmadsskolan i Växjö total kostnad ca 50000 kr.
Under midsommaren 1971 kunde THOR åter gå sina gamla trader i Helga sjön och
angränsade farvatten! Med sin 35 hästkrafter starka ved- och koleldade ångmaskin
gör THOR en fart av 9 knop.
Källor: Gårdsby sockens hembygdsförenings arkiv, Smålands museum.
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Mogna kvinnor
är som apelsiner
Klyftiga och lite
ojämna i skalen

Välkomna att beställa er nötköttslåda
av Ingrid och Lars
Telefon 070-833 08 76
Internet sevedstorpsgard.se
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På småtrollen möter barnen olika miljöer och
utforskar nytt material för att vidga sitt lärande.
För att se mer följ oss gärna på
Instagram: fk_trollbacken

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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www.vaxjomaskinuthyrning.se

