
S
O

C
K

E
N

B
U

D
E

T Lokal information och församlingsblad 
För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd

Norges store kompositör, 
Edvard Grieg, hade det så att 
när han var hemma i Norge 
så längtade han till Danmark 
och när han var där – och det 
var han ofta – så längtade han 
hem till Norge. Hans fru Nina 
var född Hagerup, som är en 
dansk-norsk familj vars blod 
Edvard förresten också själv 
hade i ådrorna. Båda länderna 
drog. 

Ju mer man reser runt och 
blir globaliserad ju svårare blir 
det kanske att reda ut vem man 
själv är och var man har sina 
rötter. Man kan känna sig en 
aning rotlös.

Nu har vi inte avslutat vårt 
stora projekt med Långaryd som 
Världens Släktbygd, men vi har 
fått det konfirmerat med Sofia 
Lindstedt som konfirmandlärare 
och skall nu se om projektet kan 
stå på egna ben. Det har många 
ben så vi kommer nog att stå 
ganska stadigt i all framtid. Vi 
har fått en överblick över vilka vi 
är, var vi bor och vad vi har att 
bjuda på.

Den lilla tidskriften som ni 
just nu håller i handen är också 
en levnadsduglig och viktig 
del av den lokala pressen som 
annars hotas av tidningsdöd. 
Vi köper ju för få dagstidningar. 
Fråga bara Stora Enso.  Vi har ett 
lokalt ansvar som inte är så litet.

Om det kommer upp några 
stora skyltar vid Nissastigen får 
vi se. Makter och myndighe-
ter vill gärna ha maffiga ruiner, 
stora fina hus och sådant att 
peka på och det har vi ju inte. 
Vårt äldsta hus är kanske Kam-
bostugan på Jansberg och fin är 
den, men maffig kan man väl 
inte kalla den. Sen är det kyrkan, 
men den är ju bara tvåhundrade 

år gammal och det räknas inte 
riktigt i detta sammanhanget. Av 
inventarierna är det väl ”bara” 
det som är kvar av Hans Hult-
mans altartavla – den hänger på 
norra väggen – och den alldeles 
präktiga, uthamrade dopfunten 
från 1702 som för oss tillbaka 
till tiden då Långarydssläktens 
stamföräldrar Anders Jönsson 
och Ingrid Nilsdotter levde. Vi 
får tänka oss att i alla fall deras 
barnbarn har döpts i den och 
därefter oräkneligt många av 
släkten då, nu och i framtiden. 

Men apropå dopfunten så 
kan den mycket väl användas 
som symbol på dubbel identi-
tet. Även om vi knappast tänker 
på det eftersom dopet har varit 
självklart för hela folket i många 
hundrade år, så är vi oräkneliga 
skaror av människor över hela 
jorden och genom ett par tusen 
år som har den dubbla identite-
ten att vi är döpta samtidigt som 
vi har vår nationella, etniska, 
familjära, sexuella, sociala och 
geografiska identitet.

Det blir vi inte splittrade av. 
Det är faktisk värre att vi i dag 

skall kämpa mot försök på att 
utjämna eller bortförklara alla 
skillnader mellan människor. 
Till och med våra barnböcker 
blir nu censurerade av rädsla att 
trampa någon på tårna.

Man kan mycket väl ha 
dubbel identitet som en inspire-
rande rikedom i sitt liv och man 
behöver inte försöka dölja den. 

Vi vill varmt välkomna inflyt-
tare här i ljuvliga landskapet 
Långaryd-Landeryd till att bli 
integrerade medlemmar av vårt 
samhälle och föra med sig vilken 
annan identitet som helst. Man 
behöver inte vara född in i Lång-
arydssläkten eller på annat sätt 
ha sina rötter här för att få iden-
titet här också. Det kan jag och 
min hustru tala om personligen. 
Säkert kan också Sofia bekräfta 
att hon fick en identitet här hos 
oss som hon vill ha med sig vart 
hon än kommer. Här behöver 
man inte längta hem ty här kan 
man vara hemma i vår annars så 
splittrade värld. Det är kanske 
det vi skall skylta med. 

Jens Bøggild
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Med dubbel identitet - Vilka är vi och var hör vi hemma?
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200 år ung, men när vintersolen blänker i fönsterna  är Långaryds kyrka ändå sevärd.
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K A L E N D A R I U M 
LÅNGARYD/LANDERYD DEC 2014 - FEB 2015

29/11 kl. 17
Invigning av Utställningen om Världens 
släktbygds historia, Nyarps Bygdegård. Firande 
av Nyarps Bygdegård 60 år. Filmnvisning, lotteri, 
underhållning, mat och tårtkalas. Se separat ruta för 
information och anmälning. 

30/11 kl. 11
Återöppnande av Unnaryds kyrka. Biskop Jan-Olof, 
pastoratets körer, anställda och förtroendevalda 
medverkar. Se Senapskornet!

1/12 kl. 18
Övning luciatåget på julbasaren i Bygdegården. Nya, 
vana och ringrostiga tärnor, tomtar och stjärngossar 
hälsas välkomna. Kontakta anna.roos@langaryd.nu

3/12 kl. 18
Adventskväll med allsång och sång av Ylva och 
Owe Ericsson i Långaryds församlingshem. Andakt, 
kvällsmacka och lotterier.

5/12 kl. 14.30
Höstrokören framför sin Julkonsert: I Juletid på 
Höstro, servering 20 kr. Alla är välkomna. 

6/12 kl. 14-18
Julbasar i Nyarps bygdegård.
Se särskild ruta.

8/12 kl. 18
SPF Julfest. Nyarps bygdegård. ”Elvis” Erling 
Lundberg. Föranmälan till styrelsen.

11/12 kl. 18
Luciagudstjänst i Långaryds kyrka med eleverna från 
Landeryds skola.

14/12 kl. 18
Julspelet ”Jesusbarnet och rövaren” i Långaryds 
kyrka. Kyrkokören m fl.

21/12 start kl.17-17:30
Tomtesmyg genom Landeryd, utgår från Linnehov.

24/12 kl. 23.30
Julnattsmässa i Landeryds kyrka. Kyrkokören 
medverkar.

25/12 kl. 05
Julotta i Långaryds kyrka.

2 0 1 5
11/1 kl. 15
Knutdans i Landeryd vid stora granen vid affären. 
Alla hälsas välkomna!

21/1 kl. 14.30
Underhållning på Höstro med musikerna i Gamla 
Favoriter. De heter vad de spelar, servering 20 kr. Alla 
är välkomna.

27/1 kl. 19
3xT i Långaryds församlingshem. Se Senapskornet!

29/1 kl. 12
Sopplunch i Landeryds församlingshem.

1/2
Landeryd-Långaryds kyrkokör startar terminen 
med en kördag. Välkomna både nya och erfarna 
medlemmar!

2/2 kl. 19
Långaryds församlingskår har årsmöte i Långaryds 
församlingshem.

4/2 kl. 14.30    
Underhållning på Höstro med Maja Adamsson, 
dragspel och musikkollega som spelar och sjunger, 
servering 20 kr. Alla är välkomna.

9/2 kl. 18
SPF Långaryd-Landeryd håller årsmöte i Landeryds 
församlingshem. Underhållning. Se brev till alla SPF 
medlemmar jan.2015.

15/2 kl. 15
Familjegudstjänst med dopfest i Landeryds kyrka. 
Barnens bibel delas ut till alla fyraåringar.

18/2 kl.14.30
Underhållning på Höstro med Syskonen Lundberg 
och Håkan Svensson som spelar och sjunger, 
servering 20 kr. Alla är välkomna.

24/2 kl. 19
3xT i Landeryds församlingshem. Se Senapskornet!

25/2 kl. 18.30
Filmafton i NTO-gården, Långaryd. Bertil Holmén 
visar gamla och nya filmer.

26/2 kl. 12
Sopplunch i Landeryds församlingshem.

28/2 kl. 17
Världens fest i Nyarps bygdegård. Se Senapskornet!

2/3 kl. 19
Församlingskåren träffas i Landeryds 
församlingshem.

8/3 kl. 10
Gudstjänst i Långaryds kyrka. Utställningen ”Kvinnor 
kan! Och män också!” i församlingshemmet efteråt. 
Fika och lotterier till förmån för fastekampanjen.

9/3  kl.18.
SPF-möte i Nyarps bygdegård. 

Varje vecka:
Måndagar kl. 14.30-16.30
Café träffpunkten har öppet varje måndag i 
Landeryds församlingshem.

Stor& liten
Varje torsdag 9.30-11 i Långaryds 
församlingshem.

Efterlysning: 
Skådespelare

Vi gillar teater! Är du sugen på att 
vara med i luciatåg, spela barnteater 
eller vara med i våra guidade turer?

Inga förkunskaper krävs, men frimodig-
het och ett gott humör.

Alla åldrar och storlekar är välkomna!

Intresserad?
Mejla anna.roos@langaryd.nu

God Jul och Gott Nytt År
önskar

SOCKENBUDSREDAKTIONEN

Julbasar
6 december kl 14–18
Nyarps bygdegård

Hantverk, matprodukter, chok-
ladhjul och mycket mer. Tag 
med din önskelista till Tomten.

Missa inte!
15.00 Luciatåg
16.30 Julteater och allsång
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Lagom till Långaryds gammal-
dags marknad den 31 augusti kom de 
senaste rönen om Långarydssläkten 
ut i bokform. Det var den sjätte boken 
och i den redovisas några av stamfa-
dern  Anders Jönssons anor tillbaks 
till 1500-talet samt hans morbrors och 
systers ättlingar.  

De äldsta anorna
Anders Jönssons morfars farfars far 

Simon var född i början av 1500-talet 
och var bosatt i Södra Fagerhult, Lång-
aryd. I hans första äktenskap föddes 
dottern Börta och i det andra barnen 
Per, Sven och Kerstin, födda i mitten av 
1500-talet.

Per Simonsson blev bonde i grann-
byn Kambo, Färgaryds socken och från 
den byn är hembygdsstugan i Jansbergs 
hembygdspark hämtad. Per blev pappa 
till åtta barn, däribland sonen Måns 
Persson som blev bonde i Holmen, 
Långaryd. Måns och hans hustru Elin 
blev föräldrar till Lars Månsson som 
föddes i början av 1600-talet och dog 
1686, även han bonde i Holmen.

Lars Månsson gifte sig med Inge-
gerd. De hade minst tre barn, en dotter 
med okänt namn, dottern Elin Lars-
dotter och sonen Nils Larsson, född 
under krigsåret 1644 död 1704. Nils 
och hans hustru Gunnel Persdotter 
bodde i Holmen och deras ättlingar 
redovisas i den senaste släktboken nr 6.

Släkten kommer till Höljeryd
Elin Larsdotter född c:a 1641 gifte 

sig med bonden Jöns Andersson i Höl-
jeryd. Jöns var nämndeman i Västbo 
härad och även sexman* i Långaryd. 
Fyra barn kom till världen innan Jöns 
dog 1676. Sonen Anders Jönsson född 
c:a 1662 gifte sig med Ingrid Nilsdot-
ter från Våthult. De bosatte sig i Höl-
jeryd. Anders var bonde och länsman. 
Den ursprungliga släktforskningen om 
Långarydssläkten utgår från honom 
och Ingrid. De räknas därmed som 
stamföräldrar till hela släkten. Deras 
ättlingar redovisas i band 1-4 av släkt-
böckerna. Ingrid Nilsdotters anor samt 
hennes syskons ättlingar redovisas i 
släktbok nr 5 kallad Våthultsstammen.

Anders Jönssons syskon
Elin och Jöns andra söner, Per och 

Sven, skickades tidigt till Växjö för 
att studera vilket inte var så vanligt 
vid den tiden. De tog sig efternamnet 
Florenius. Per blev notarie och infor-
mator i Uppsala men dog redan som 
30-åring. Sven blev rustmästare och 
tullvisitör i Halmstad. De efterlämnade 
inga kända ättlingar.

Enda dottern Elisabeth gifte sig med 
uppbördsmannen Nils Jonsson i Södra 
Tunnerbohult, Södra Hestra socken. 
Deras ättlingar redovisas i den nya 
släktboken nr 6 kallad Simonstammen.

Länsmansmoran Elin
Elin Larsdotter gifte om sig med 

länsmannen Bengt Bengtsson i Hölje-
ryd. I det äktenskapet föddes inga barn. 
Bengt dog år 1700 och Elin blev änka 
för andra gången. Hennes son Anders 
blev då länsman efter sin fosterfar. Elin 
verkar ha varit en stolt kvinna som 
man inte behandlade som man ville. 
Detta framgår bland annat av att hon 
minst två gånger stämde folk till tinget 
med efterföljande rättegångar. Hur det 
gick? Ja, svar på den frågan får man om 
man åker med på guidade bussturer i 
Långarydssläktens fotspår.

*Sexman var en av sex förtroende-
män i en socken som hade att se till 
att fattade beslut på sockenstämman 
verkställdes, ansvara för underhåll av 
kyrkobyggnader och prästgård, samt 
att hjälpa kyrkoherden att övervaka 
kyrkotukten i socknen.

S L Ä K T K R Ö N I K A N
Senaste rön om Långarydssläkten
Text: Birgitta Holmén. Uppgifterna hämtade ur Per Andersson och Johan Lindhardts forskning.
Foto: Patrik Roos

Länsmansmoran Elin i Höljeryd 300 år senare.

Långaryds IF startade ett seniorlag 
för herrar inför 2014. Föreningen har 
inte haft seniorlag i egen regi sedan 
2004. Idag har laget över 30 spelare på 
sin lista. 

Nu är det dags för ett damlag i Lång-
aryd, vilket inte funnits sedan förra 
årtusendet. Föreningen har undersökt 
intresset bland ungdomar som tidigare 
spelat i LUL. 

Vid ett upptaktsmöte kom ca. 25 

intresserade spelare från Långaryd/
Landeryd men också andra delar av 
kommunen.

Spelarna bestämde sig för seriespel 
och är anmälda till att spela i Div. 4 
Halland.

Thomas Magnusson, ordförande i 
Långaryds IF tillika tränare för dam-
laget säger: ”Detta tillsammans med 
herrarna kommer att bli ett jättelyft för 
Långaryds IF och inte minst Långaryd 

som ort. Jag tror det är viktigt att vi 
gemensamt försöker att spinna vidare 
på denna möjlighet. Genom att hitta 
boenden för ungdomar i Långaryds-
trakten och få in ungdomarna i fören-
ingslivet.”

 Vi önskar att hela bygden sluter upp 
när vi spelar matcher! Välkomna!

Damlag i Långaryd
Text: Anna Roos
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B Y G D E P R O F I L E N  –  A I N O  L A R S S O N
Text och foto: Petter Bäckman

Aino välkomnar mig in i köket i 
Hälghult. Hon har förberett intervjun 
med att skriva ner nästan två A4-sidor 
om sitt liv, men vi sitter ändå några 
timmar och samtalar. Hemkommen 
funderar jag på hur jag ska samman-
ställa materialet, om det finns någon 
röd tråd. Och sakta börjar jag ana tre 
återkommande teman i berättelsen 
om Aino: ekonomi, textil och engage-
mang både i Landeryd och utanför.

Aino är uppvuxen i Landeryd dit 
föräldrarna som nygifta hade flyt-
tat från Gryteryd. Hennes pappa 
var skogsarbetare, men blev sedan 
anställd av SJ och arbetade i lokstal-
larna i Landeryd. Ainos mamma var 
utbildad sömmerska och hade syateljé 
i hemmet. Damer kom dit med ett 
tygstycke, letade reda på en lämplig 
modell i någon modejournal och så tog 
Ainos mamma mått och bokade in två 
ytterligare provningstillfällen. Det var 
trivsamt att växa upp i Landeryd, säger 
Aino. Missionsförsamlingen hade sön-
dagsskola och det fanns gott om lek-
kamrater eftersom många SJ-anställda 
bodde med sina familjer i Landeryd.

Sina första sex skolår gick Aino i 
Landeryds skola, för att sedan gå fyra 
år på realskolan i Hyltebruk. Hon 
sökte även till gymnasiet i Halmstad, 
och var antagen, men på sommarlo-
vet bestämde hon sig för att börja för-
värvsarbeta istället.

48 år med löner och personal
Som sjuttonåring började Aino som 

växeltelefonist på Konfektions AB 
Hyltea i Hyltebruk. Ganska snart fick 
hon istället ägna sig åt löner och per-
sonalfrågor. Hyltea var ett textilföretag 
med ett hundratal anställda, så verk-
samheten påminde om den i hemmet i 
Landeryd, fast i mycket större skala. På 
den tiden betalades lönen ut kontant 
varje vecka. Därför var en av Ainos 
arbetsuppgifter att en gång i veckan ta 
chefens bil för att åka och hämta peng-
arna på banken. Dagen innan hade 
hon lämnat en lista med hur mycket 
hon ville ha ut i de olika valörerna 
ner till minsta ettöring. Sedan portio-
nerades pengarna ut i en lönepåse till 
varje anställd. Efter några år gick de 
över till checklön och Aino minns att 
det var Alf Jansson (Bygdeprofil i förra 
numret) som kom från Götabanken 
för att berätta om nymodigheten.

Efter 17 år på Hyltea började Aino 
arbeta på kommunkontoret i Hylte-
bruk. Först några månader på bygg-
nadsförvaltningen och sedan som 
lönekamrer på personalavdelningen. 
När Aino började på Hyltea använde 
de räknesnurror, sedan kom de elek-
triska räknemaskinerna, bokförings-
maskiner och i början av 1990-talet 
datoriserades kommunhuset. Det blev 
31 år på kommunkontoret innan Aino 
gick i pension för fyra år sedan. Men 
till viss del arbetar hon fortfarande 
med liknande saker eftersom hon 
sköter kontoret åt maken Bertil och 
sonen Anders.

Svårt att säga nej
Aino säger att hon har ett problem, 

och det är att säga nej. Därför har 
det blivit många förtroendeuppdrag 
genom åren. Det är en berikande och 
tacksam uppgift att vara förtroende-
vald och arbeta ideellt. Aino är fort-
farande förtroendevald inom Svenska 
kyrkan även om hon efter 31 år slutade 
som kyrkvärd i Landeryds kyrka vid 
förra årsskiftet. Sedan några år till-
baka är hon ordförande i Landeryds 
kyrkliga syförening. Syföreningen gör 
bland annat babypaket som Erikshjäl-
pen förmedlar till behövande. Aino har 
specialiserat sig på att sticka babyfiltar 
och stickorna är igång så fort hon har 
tillfälle. Aino är även valförrättare och 
nämndeman.

Jag betraktar henne där hon sitter 
mittemot mig vid köksbordet och ser 
en vis kvinna. En kvinna som har for-
mats av flera decenniers engagemang 
och som har tagit intryck av livsödena 
hon har mött som nämndeman. Smaka 
bara på visheten i de första meningarna 
hon skrev ner inför vårt möte – Läget 
nu: Bara bra. Hälsan är god och det är 
det allra allra viktigaste.

Och så vill Aino skicka en hälsning 
till Alf Jansson och hälsa honom väl-
kommen hem. Jag drar mig till minnes 
vad det står på bonaden över Ainos 
kökssoffa: Idag är första dagen på 
resten av ditt liv.

Aino Larsson
Ålder: 69 år
Familj: maken Bertil, barnen Anna 
och Anders, sex barnbarn
Husdjur: inte nu längre
Utbildning och yrke: sexårig 
folkskola, fyraårig realskola, arbetat 
som lönekamrer
Intressen: läsning, trädgårdsar-
bete, resor
Vem vill du läsa om i nästa 
nummer? Jag vill skicka stafett-
pinnen vidare till Majvor Krusecarle, 
en tjej som återvänt till uppväxtor-
ten Landeryd. Hon har mycket att 
berätta.

Bygdegården 60 år 
och invigning av 

utställningen
Lördagen 29 november kl 17

Invigning av utställning Långaryd 
genom tiderna.

 Filmvisning, lotterier, musikunder-
hållning, mat, fika med tårtkalas.

Allt detta för 100 kr inträde.
Barn under 12 år gratis.

Anmälan till:
Kerstin, 070-3646239

kerstin.larsson1@hotmail.com
Eva, 070-2146572

fagerhult2010@hotmail.com
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B Y G D E P R O F I L E N  –  A I N O  L A R S S O N
Text och foto: Petter Bäckman
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”Hawaiiskjorta?! Ska du ha med 
dig hawaiiskjorta mitt i vintern?” 

”Är det redan vinter? Det var ju 
sommar nyss! Var har hösten tagit 
vägen? Tänk, snart är det vår!”. 

Detta är ett citat från den bästa jul-
kalendern genom tiderna, ”Mysteriet 
på Greveholm” från 1996. Varje år när 
det börjat bli ruggigt och kallt åker 
de gamla VHS-banden med familjen 
Ohlssons julfirande fram. Ovanstående 
meningsutbyte äger rum när pappa 
Leif tänker packa ner sin hawaiiskjorta 
inför familjens julfirande på slottet 
Greveholm, vilket hans fru Astrid ifrå-
gasätter. Har ni inte sett detta mäster-
verk rekommenderar jag det varmt! 

Plats på tåget
För första gången i mitt liv känner 

jag precis som Leif. Tänk att det snart 
är vinter, det var ju faktiskt sommar 
nyss! Tågdagarna i Landeryd känns 
som två veckor sedan, men det har 
redan gått två månader sedan det var 
liv och rörelse i byn. Förra året var mitt 
första besök på Tågdagarna. Arrang-
emanget överraskade både mig och 
min familj positivt, vilket gjorde att 
förväntningarna var stora inför Tåg-
dagarna 2014, jubileumsåret då Hylte 

kommun fyller 40 år. Det var absolut 
lika trevligt som förra året. Byn lever 
upp med folk, tåg, bilar, hästar, motor-
cyklar och den gamla affären öppnades 
upp för korvförsäljning. Hela familjen 
åkte tåg från Landeryd till Smålands-
stenar. På hemvägen hamnade vi i en 
förstaklassvagn från 40-talet, med röda 
fåtöljer och tjusig inredning. Tänk om 
dagens tåg var lika lyxigt inredda!

Marknadsplatsen
Personligen upplevde jag det som 

ett minus för årets Tågdagar att (det 
som jag trodde var) marknadsplatsen, 
nästan uteslutande blev en plattform 
för valrörelsen. Förra året fanns det 

Utpost Landeryd
Text: Angela Svensson

Bild från Tågdagarna i Landeryd.
fler lokala hantverkare som sålde och 
visade upp sina alster. Årets utbud var 
dessvärre mer skralt. Jag tackar ödmju-
kast för slevar, nyckelband, kylskåps-
magneter, kundvagnstior etc. med 
politiska budskap på, men om inten-
tionen var att förändra mina politiska 
åsikter eller få mig att diskutera politik 
en solig dag när jag vill roa mig med 
min familj, så misslyckades det. Visst 
är det bra med utrymme för att ställa 
frågor till de lokala politikerna och 
diskutera valfrågor och valmanifest, 
men frågan är om det hör hemma vid 
årets höjdpunkt i Landeryd. Förra året 
köpte jag ett coolt halsband i form av 
en äppelskrutt, vilket jag haft betydligt 
mer glädje av än vad jag kommer få 
av partiernas små reklamprylar. Själv-
klart ska politikerna finnas på plats om 
någon vill komma fram och diskutera, 
men för oss som inte ville det fanns det 
inte mycket att hämta på ”marknads-
platsen”. Men nu har jag gnällt färdigt! 
Det var som sagt en positiv upplevelse 
även i år och finns ingen mening med 
att vara långsint. Nu är valrörelsen 
över, så mitt hopp står till att nästa års 
tågdagar bjuder på mindre politiska 
pastaslevar och mer nöje! 

Plats i solen
Som sagt så går tiden väldigt fort. Så 

fort att Sockenbudets deadline passerat 
utan att min hjärna hunnit med. I skri-
vande stund har jag och särbon plockat 
fram sommarkläderna inför årets sista 
vecka med sol och värme. Vi drar till 
sydligare breddgrader (och då talar vi 
inte om Skåne) i en vecka, så när vi är 
tillbaka är det i princip redan jul igen. 
Men hawaiiskjortorna lämnar vi nog 
hemma…

Visst var det intressant att besöka 
”Fagerastenen” och få bekräftelse på att 
han var urstark? 

Vinnare av en valfri 
Långarydsbok blev

Malcolm  I.  Viten
Vokingham, England.

Vet du vad en verp är för någonting? 
Vill du se en i verkligheten så knappa 
in koordinaterna och bege dig ut på en 
liten skogspromenad. På platsen får du 
svar.

Ännu mera kan du sedan läsa i 
decembernumret av Halländska Hem-
bygdsrörelsens tidning I Halland.

H I S T O R I E C A C H I N G
Text: Birgitta Holmén

När du finner platsen

Tag med en beskrivning hem.  
Glöm inte att skriva namn, adress och 
telefonnummer i anteckningsboken 

som finns där. Då deltar du i lottdrag-
ningen om en Långarydsbok.

 
Senast den 1 februari

N  57 °  05.161
E 13°  13 .885 
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Någon gång på 1870-talet beslöt 
sig de två unga flickorna Carolina 
Ambjörnsdotter i Tollsbo och Maria 
Svensdotter i Lilla Ekeryd att tillsam-
mans väva tyg till hängkläden, eller 
”drätter” som de också kallas. Inte 
kunde de då ana att cirka 120 år senare 
skulle det mönster de valde ge upphov 
till textilmönstret ”Långaryds Lina” för 
att  ytterligare 20 år senare bearbetas 
vidare.

Textilprojekt i Långaryd 1994
Genom ett samarbete mellan den 

halländska hembygdsrörelsen, Hem-
slöjden och de båda hembygdsfören-
ingarna i Långaryds socken genom-
fördes en textilinventering i Nyarps 
bygdegård den 8 oktober 1994. Tanken 
var att försöka inventera textila möns-
ter som användes i Långaryd före år 
1940 samt sedan kanske få fram något 
som var typiskt för bygden och vidare-
utveckla det.

Intresset visade sig vara stort. 
Många vackra arbeten visades upp och 
antecknades på inventeringsblanketter. 
En del fotograferades också. Det visade 
sig att hängkläden, eller ”drätter” som 
de också kallas, var rikligt förekom-
mande och något många sparat i sina 

linneförråd. Ur denna rika textilskatt 
valde man sedan ut det mönster som 
verkade vara mest typiskt för Långa-
ryd, både vad gällde färger och vävtek-
nik. Det som slutligen fällde avgöran-
det till förmån för ett tio meter långt 
hängkläde var att man också kände till 
dess historia.

Hängkläden
Att sätta upp hängkläden, långa 

remsor, mellan 25 och 35 cm breda, 
vävda i flera färger och olika mönster, 
var en utbredd tradition här under 
1800-talet och en bit in på 1900-talet. 
Det var framför allt till jul, bröllop 
och andra högtidliga tillfällen som 
man dekorerade sina hem med dessa 
textilier, man klädde sin ”julastua”. 
(Se rutan på nästa sida.) Carolina och 
Maria ville ha denna lilla extra lyx med 
sig i brudkistan när de skulle skaffa sig 
ett eget hem. 

Väverskorna
Carolina Ambjörnsdotter föddes 

som bonddotter i Tollsbo 1853. Hon 
gifte sig med bonden Lars Modén 
i Möcklehult. De bosatte sig i en så 
kallad smålandsstuga i Möcklehult 
och det var där Carolina satte upp sitt 
hängkläde när det var högtid. Fyra 
barn föddes, däribland dottern Selma 

som gifte sig med Idof Bengtsson i 
Glassbo. När Carolina gick ur tiden 
1938 ärvde Selma hängklädet. Hennes 
dotter Valborg, gift Rydkvist, blev näste 
ägare. Det var sedan Valborg som tog 
med sig vävnaden till textilinvente-
ringen i Nyarps bygdegård 1994 där 
den blev utvald som typiskt mönster 
från Långaryd.

Maria Svensdotter föddes 1861 i 
Lilla Ekeryd. Även hon dotter till en 
bonde och det var i hennes hem de 
båda flickorna satte upp väven. Den 
vävdes i tekniken opphämta i färgerna 
vitt, blått och rött. Vävnaden blev lite 
över tio meter lång och 72 cm bred. 
Den delades sedan till 36 cm breda 
längder.

Maria emigrerade till Amerika men 
kom så småningom hem igen och 
bosatte sig i Landeryd. Hon gifte sig 
inte, men i sitt hem där var hon mycket 
mån om att ”klä upp till jul” enligt 
gammal tradition ända fram till sin 
död 1943. 

Vänskapen mellan de båda kvin-
norna varade livet ut. Så länge Carolina 
orkade ville hon åka till Maria vid jul-
tiden för att se hennes ”julastua”. Dot-
terdottern Valborg såg till att hon kom 
dit. Därmed fick hon hängklädets his-
toria berättad för sig och fick uppleva 
en gammaldags ”julastua”.

Gammalt mönster i ny 
tappning

Långaryds hembygdsförening star-
tade en studiecirkel där deltagarna 
tog sig an uppgiften att vidareutveckla 
det gamla mönstret till nya produkter. 
Det blev broderade bokmärken och 
dukar, virkade grytlappar, vävda hand-
duksförhängen, tryckta servetter och 
fram för allt maskinstickade västar och 
koftor som uppskattades mycket.

Så småningom svalnade intres-
set men inför Långaryds gammaldags 
marknad 2014 fick Helene Arvids-
son Borg i uppdrag att vidareutveckla 
idén. Hon tog fram ett stickmönster för 
tumvantar ”Långarydsvanten”. Till den 
finns det nu möjlighet att köpa möns-

H I S T O R I S K  T I L L B A K A B L I C K 
Textilmönstret Långaryds Lina
Text: Birgitta Holmén    
Bilder: Lennart Borg, Inger Andersson och Petter Bäckman

Helene säljer stickmöstret till ”Långarydsvanten” på 
Långaryds marknad den 31 augusti 2014.
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ter och lämpligt garn för att sticka själv. 
Men det stannar nog inte med det för 
hon är i skapartagen med fler produk-
ter som vi kanske får återkomma till.

Inför julen förr var det stora för-
beredelser. Stugorna var ganska grå 
och mörka den största delen av året 
men till jul ville man göra det rik-
tigt fint. Om detta berättar Abra-
ham Sjögren i Bästås i ett litet häfte 
som heter Julen i Småland för 50 år 
sedan. Det är skrivet år 1905 och 
skildrar alltså julen på 1850-talet. 
Häftet är tryckt med gammaldags 
stavning och stil vilket gör det lite 
svårläst, men ger man sig tid lär 
man sig kvickt och man får god 
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”Julastua”

Mönster och garn kan beställas på 
www.langaryd.se

Hängkläde och takduk i Kambostugan, Jansbergs 
hembygdspark.

G ä s t s k r i b e n t
Text och dikt: Inger Thörnqvist      
Teckning: Birgitta Bååt
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det var ju som en tvillingsyster.
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till hela vår jord
den första julen från Gud.
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”I detta nummer av SOCKEN-
BUDET har vi valt att presentera två 
nyetableringar i Långaryd som före-
tagsprofiler. Anki Bäckman i Södra 
Remma är med sin möbeltapetserar-
firma både återvändare och nyföreta-
gare. Och Livsnytergårdens Marcus 
och Frieda i Fagerhult är väl etable-
rade företagare som lämnade hemlan-
det Belgien för sex år sedan och nu 
bosatt sig i Långaryd. ”

Anki Bäckman - 
Möbeltapetserare
Årets nystart?

När en människa träffar rätt här 
i livet och förverkligar sina dröm-
mar bjuder hon på mycket skapar-
glädje och inspiration för andra. Och 
ett skratt som smittar. Det märks att 
Ann-Christin ”Anki” Bäckman träf-
fat rätt i sitt nya yrkesval. Berättelsen 
om vägen in i möbeltapetseraryrket 
flödar lätt medan hon skickligt och 
omsorgsfullt drar fram karmosinröd 
sammet över ryggen på en antik soffa 
i den nyinredda verkstaden hemma i 
Södra Remma. Ett mödosamt arbete 
som kräver tålamod och precision för 
att det skall sitta bra i många år. 

På Långaryds marknad i år kunde 
man se Anki visa sitt hantverkskun-
nande och sina möbler i en mycket 
smakfull utställning där både material 
och arbeten presenterades. Nu är det 
dags att öppna dörrarna för det egna 

företaget, skylten är uppsatt, verksta-
den är ljus och ändamålsenlig, skåp-
bilen står redo och de nya tygerna och 
materialen har kommit hem. I grunden 
ligger ett omsorgsfullt arbete med att 
utveckla en utförlig affärsplan där Anki 
arbetat sig igenom många övervägan-
den för ett långsiktigt företagande. Att 
denna företagsprofil handlar om en 
nystart är kanske extra intressant, för 
Ankis berättelse om vägen in i möbel-
tapetseraryrket säger mycket om ett 
livslångt lärande och om hur till synes 
helt olika saker i livet flyter ihop i en 
högre enhet.

Anki gick redan för 20 år sedan 
en starta eget-kurs, men utan en rik-
tigt bra verksamhetsidé valde hon att 
utbilda sig inom kommunikation och 
media vid Högskolan i Halmstad. Det 
ledde till en anställning vid Kustbevak-
ningen i Karlskrona.

Från informatör i Karlskrona 
till möbeltapetserare

Efter tolv år som informatör vid 
Kustbevakningen var Anki redo att 
sadla om och bli egen företagare. Anki 
är en av många återvändare i Långaryd. 
Hon var beredd att gå från ett i och för 
sig både aktivt och intressant kontors-
arbete med hjärnan och datorn som 
redskap, till ett unikt hantverk med en 
lång kulturhistoria och en omsorg om 
människor och deras hem.

Språnget från informatör i Karls-
krona till möbeltapetserare i Remma 

verkar stort. Hur 
stort är det?

”Inte så stort 
som man kanske 
kan tro, om man 
ser till vägen dit” 
säger Anki. ”Jag 
har länge arbetat 
med presentatio-
ner och webbsi-
dor. Det kan också 
vara ett pusslande. 
Men jag har saknat 
att arbeta med 
händerna. Jag har 
alltid varit intres-

serad av färg och form och pysslade 
och sydde även som barn.”

Ankis far, Ivar, var snickare och båda 
hennes bröder är hantverkare. Anki 
växte upp i en kreativ miljö. I Remma 
fanns inget stort utbud nöjen och dist-
raktioner så barnen fick hitta på själva 
och hjälpa till hemma. Ankis far hade 
knappt varit utsocknes när han träf-
fade sin hustru Karen som kom från 
Danmark. Den trygga förankringen i 
Remma kombinerat med influenserna 
utifrån gjorde uppväxten särskilt krea-
tiv. 

2008 tog Anki tjänstledigt från 
jobbet i Kustbevakningen och gick 
Konstlinjen på Bräkne-Hoby Folkhög-
skola. Där upplevde hon glädjen i att 
arbete med färg och form och se hand-
fasta resultat av sina projekt. 

Anki berättar att ungefär hälften av 
alla personer i arbete vill byta jobb, en 
femtedel vill starta eget, men endast 
14 % byter jobb och ännu färre startar 
eget. Hon tror att det för hennes del 
var en fråga om timing och självkän-
nedom. Hon har återvänt till rötterna, 
känner tryggheten och ett stort stöd 
i att leva och arbeta på landsbygden. 
Ingenting är omöjligt. Inte heller att ge 
upp ett bra jobb och en trygg inkomst 
mitt i livet för att få rå sig själv. Hon 
upplever också en attitydförändring i 
branschen. Idag är det många männ-
iskor, särskilt yngre, som vill väcka 

FÖRETAGSPROFILEN
Två nya hållbara företag i bygden
Text: Lisa Rimestad
Foto: Chris High

Anki utanför sin verkstad i Södra Remma.

Anki klär om en soffa.
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gamla möbler till nytt liv.

Hantverket
Verkstaden är fylld av specialverk-

tyg, tygprover, hampa, krollsplint och 
andra rara ting. Möbeltapetsering är 
ett gammalt hantverk. Hur arbetar då 
Anki i sin verkstad så här på 2010-
talet?

Genom att använda naturmate-
rial som hampa, lin, tagel och bomull 
behålls värdet på antika möbler. ”Jag 
försöker därför alltid att använda 
dessa material vid renovering av äldre, 
exklusiva möbler. Stoppningsmate-
rialen bereds ännu på samma hant-
verksmässiga sätt som för hundra år 
sedan”, berättar Anki. Vid renovering 
av moderna möbler används material 
som polyeter, kallskum och fiberfill, 
beroende på vad möblerna kräver för 
att behålla värdet.

Anki har gått på Möbeltapetserarut-
bildningen i Ljungby som är den äldsta 
i landet och där lärde hon sig hantver-
ket från grunden. Symaskin och andra 
arbetsredskap används, men mycket 
sys och monteras för hand. Anki har 
själv inrett sin verkstad, gjort skyltar 
och lärt sig borra och sätta upp hyllor. 
”Genom mitt arbete som möbeltapet-
serare medverkar jag till att bevara 
gamla möbler, det är mitt sätt att vara 
snäll mot mig själv, min omgivning 
och miljön.”

På Ankis hemsida,    ankibackman.se, 
kan man se bildspel som visar hur de 
olika momenten går till.

Livsnytergården i 
Fagerhult
De 200 första dagarna…

Livsnytergårdens Ekologiske Grön-
saker står det på en skylt. Marcus 
Renders och Frieda Daelmans väckte 
uppseende i Långaryd när de i påskas 
köpte gården i Fagerhult. Kort däref-
ter dök de upp med flera containrar 
växter, trädgårdsutrustning, bohag och 
flera sällskapliga hundar.

Inom två månader plöjde de upp 
och beredde fälten i skogsbrynet nära 
Nissans dalgång och i mitten på juni 
planterades de första små ekologiska 
plantorna från Belgien. Under som-
maren har besökare på en cykeltur 
längs den nya cykelleden Släktleden 
kunnat följa framväxten av färgglada 
kålsorter, mångahanda små betor, två 
meter höga solrosblommor längs väg-
kanten, fänkål, bönor, sallader och 
örter. Med värmen kom växthusen 
upp - och boden med de nyskördade 
grönsakerna ute vid vägen där det går 
att handla dygnet runt. Medan Marcus 
och Frieda under oktober månad skör-
dat och besökt marknader i hela Hal-
land har landen prytts av pumpor i 
höstgula färger. Och ännu växer det i 
landen – brysselkålen ska bli färdig till 
jul! Belgien har en lång tradition av 
grönsaksodling och det syns att urvalet 
är stort. På gården finns också kaniner, 
ankor och höns. 

Intensiv nystart
När jag så här på älgjaktens andra 

dag besöker Fagerhult för en intervju 

lyser färgprakten och artrikedomen i 
grönsakslanden. Ett hektar, av gårdens 
totalt åtta hektar, är nu uppodlat och 
man kan nästan inte tro att Marcus 
och Frieda under sex korta månader 
utmanats på flera sätt. Först var det den 
knappa tiden innan vårbruket behövde 
komma igång på den nyförvärvade 
gården. Sedan följde två månaders 
intensiv värmevåg följt av rikligt med 
regn i augusti. Det svämmade över den 
odlade marken och därmed två tredje-
delar av den förväntade skörden. Den 
senaste månaden har hungriga rådjur 
och älgar huserat kraftigt i grönsakslan-
den. Marcus Renders visar oss spåren 
av älgarna. De syns överallt i landen 
och vissa kålsorter är helt utraderade. 
Viltskador orsakar mycket huvudbry 
hos lantbrukare, än mer hos en nybyg-
gare som överraskats av älgskadorna 
och av det till synes oundvikliga i att 
skadorna otroligt fort blir kostsamma. 
I Sverige finns det inte mycket ersätt-
ning att få från myndigheter.

Vi kommer i samtalet in på det pre-
kära i grundvillkoren för egenföreta-
garen. Hur skyddar man sin egendom 
när nästan två meter höga bestar beslu-
tar sig för att ge sig ut på sitt livs gastro-
nomiska äventyr?

Ett annat problem som visat sig var 
också oväntat: Efter drygt fem måna-
der i Sverige har paret ännu inte fått 
personnummer och väntar därför på 
att få delta fullt ut i det svenska sam-
hället. Utan personnummer har man 
inte tillgång till det offentliga Sve-
rige: tandläkarbesök, undervisning i 
svenska eller kontakt med kommunen 

 Livsnytergårdens grönsaksskjul vid vägkanten.
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omkring frågor som rör byggnadslov, 
företagsutveckling och liknande får 
snällt vänta. För Marcus Renders är 
ovannämnda problem nya.

Från stordrift till småskalighet
Marcus Renders kan ekologisk 

odling och förädling av råvaror på 
sina fem fingrar, han har fyra genera-
tioners trädgårdsmästeri i blodet och 
diplom som trädgårdsmästare, köks-
chef, ekolog och som konstruktör av 
stenhus. Hans företag som han drev i 
Belgien hade 14-15 anställda, bedrev 
odling med många växthus, hade egna 
körhästar och ett årligt öppet hus för 
15-20 000 personer. I Norge där Frieda 
och Marcus hade en större gård norr 
om Trondheim hade de större yta och 
nära till naturen på ett sätt som inte 
finns i Belgien. Men här i Fagerhult är 
förutsättningarna för grönsaksodling 
ändå mer gynnsamma. 

Framtiden
Även i Fagerhults skall det byggas 

till. Grönsaksförsäljningen kommer 
att kompletteras med servering av god 
mat och fika på en tillbyggd veranda 
utanför logen. Vid besöket på gården 
vill de att besökarna ska få uppleva 
djuren och odlingarna och kanske gå 
en promenad i de vackra omgivning-
arna. Matlagningskurser och gourmet-
mat, örtdestillation och inte minst goda 
pannkakor ingår också i planerna.

Paret delar det dagliga arbetet, 
planeringen och framtidsplanerna. 
Namnet på sin verksamhet, Livsny-
tergården, har de med sig från de sex 
åren i Norge. Det är ett uttryck för att 

de kombinerar odlingen av grönsaker 
och örter med egen framställning och 
förädling. Det understryker att livet på 
landet ju faktiskt är förenat med hög 
livskvalitet och humor. 

Så Frieda och Marcus låter sig inte 
hållas tillbaka. I Norge blev paret 
populära på Bondens Marked med 
gigantiska smakfulla pannkakor, grön-
saker och en skojfrisk attityd. De ställer 
gärna upp och lagar mat vid olika eve-
nemang. Med Långaryd som bas hittar 
de kontakter i hela Halland, kämpar 
på med sociala medier som Facebook 
-fast det är helt nytt för dem. De lyckas 
både underhålla och informera och 
så smått bygga upp en stadigvarande 
kontakt med kunder och intresserade. 
På Facebookgruppen Livsnytergården 
kan barn, barnbarn och andra intresse-
rade följa skördearbetet och till exem-
pel se prov på en pumpakanon, något 
som Marcus Renders hoppas få visa 
upp i Fagerhult nästa år. Det ser vi fram 
emot! Och redan i nästa nummer av 
Sockenbudet får vi veta mer om varför 
Marcus och Frieda bedriver ekologisk 
odling på gården.

Tack! 
TACK till alla er som med 
arbete, engagemang och
gott humör gjorde
Långaryds marknad möjlig!

Tack!
TACK till alla er som 
planerade och genomförde 
Tågdagarna i Landeryd
från oss som åt, åkte
och njöt.

Tack!
TACK till alla som sponsrat 
Långaryds marknad 2014 
med vinster till vårt stora 
tombolalotteri och
ekonomiska bidrag till våra 
utgifter.
Alla sponsorer finns angivna 
på hemsidan 
under Långaryds marknad.  
TACK  TACK.

Långaryd - Landeryd i 
samverkan.

Tack!
 Ett stort och varmt tack 
till alla som på olika sätt 
hjälpt till att genomföra 
Leaderprojektet Långaryd - 
Världens släktbygd.
Ett alldeles särskilt tack till
Bertil och Lilly Holmén
som varit lite ”allt i allo”.
Hjälpt till med historisk fakta,
vandringsled, skyltar, 
karta, utställning och inte 
minst många timmars 
korrekturläsning.

Styrgruppen för 
Leaderprojektet   

Frieda och Marcus i salladslandetmed en egenhän-
digt konstruerad ogräsrensare.

Vill du prenumerera?
Du som bor utanför Långaryds socken
kan prenumerera på SOCKENBUDET!

Betala 150 kr till BG: 5400-3819,
så får du 4 nr/år hem i postlådan.

Meddela redaktionen ditt
namn och adress.

Vill du ge bort en prenumeration som
present så kan vi ordna presentkort.
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om Trondheim hade de större yta och 
nära till naturen på ett sätt som inte 
finns i Belgien. Men här i Fagerhult är 
förutsättningarna för grönsaksodling 
ändå mer gynnsamma. 

Framtiden
Även i Fagerhults skall det byggas 

till. Grönsaksförsäljningen kommer 
att kompletteras med servering av god 
mat och fika på en tillbyggd veranda 
utanför logen. Vid besöket på gården 
vill de att besökarna ska få uppleva 
djuren och odlingarna och kanske gå 
en promenad i de vackra omgivning-
arna. Matlagningskurser och gourmet-
mat, örtdestillation och inte minst goda 
pannkakor ingår också i planerna.

Paret delar det dagliga arbetet, 
planeringen och framtidsplanerna. 
Namnet på sin verksamhet, Livsny-
tergården, har de med sig från de sex 
åren i Norge. Det är ett uttryck för att 

de kombinerar odlingen av grönsaker 
och örter med egen framställning och 
förädling. Det understryker att livet på 
landet ju faktiskt är förenat med hög 
livskvalitet och humor. 

Så Frieda och Marcus låter sig inte 
hållas tillbaka. I Norge blev paret 
populära på Bondens Marked med 
gigantiska smakfulla pannkakor, grön-
saker och en skojfrisk attityd. De ställer 
gärna upp och lagar mat vid olika eve-
nemang. Med Långaryd som bas hittar 
de kontakter i hela Halland, kämpar 
på med sociala medier som Facebook 
-fast det är helt nytt för dem. De lyckas 
både underhålla och informera och 
så smått bygga upp en stadigvarande 
kontakt med kunder och intresserade. 
På Facebookgruppen Livsnytergården 
kan barn, barnbarn och andra intresse-
rade följa skördearbetet och till exem-
pel se prov på en pumpakanon, något 
som Marcus Renders hoppas få visa 
upp i Fagerhult nästa år. Det ser vi fram 
emot! Och redan i nästa nummer av 
Sockenbudet får vi veta mer om varför 
Marcus och Frieda bedriver ekologisk 
odling på gården.

Tack! 
TACK till alla er som med 
arbete, engagemang och
gott humör gjorde
Långaryds marknad möjlig!

Tack!
TACK till alla er som 
planerade och genomförde 
Tågdagarna i Landeryd
från oss som åt, åkte
och njöt.

Tack!
TACK till alla som sponsrat 
Långaryds marknad 2014 
med vinster till vårt stora 
tombolalotteri och
ekonomiska bidrag till våra 
utgifter.
Alla sponsorer finns angivna 
på hemsidan 
under Långaryds marknad.  
TACK  TACK.

Långaryd - Landeryd i 
samverkan.

Tack!
 Ett stort och varmt tack 
till alla som på olika sätt 
hjälpt till att genomföra 
Leaderprojektet Långaryd - 
Världens släktbygd.
Ett alldeles särskilt tack till
Bertil och Lilly Holmén
som varit lite ”allt i allo”.
Hjälpt till med historisk fakta,
vandringsled, skyltar, 
karta, utställning och inte 
minst många timmars 
korrekturläsning.

Styrgruppen för 
Leaderprojektet   

Frieda och Marcus i salladslandetmed en egenhän-
digt konstruerad ogräsrensare.

Vill du prenumerera?
Du som bor utanför Långaryds socken
kan prenumerera på SOCKENBUDET!

Betala 150 kr till BG: 5400-3819,
så får du 4 nr/år hem i postlådan.

Meddela redaktionen ditt
namn och adress.

Vill du ge bort en prenumeration som
present så kan vi ordna presentkort.
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Långaryd – Släktbygd med anor 
mot framtiden, eller som vi valt att 
döpa om det till Långaryd – Världens 
släktbygd, är på väg mot framtiden 
och projekttiden avslutas.

Vår projektledare Sofia Lindstedt 
har avslutat sin anställning men arbe-
tet med att slutföra projektet pågår 
för fullt av projektgruppen bestående 
av Terese Borg, Bo Eriksson, Birgitta 
Holmén, Alf Jansson, Eva Larsson och 
Anna Roos.

En slutredovisning av hela projek-
tet ska författas där resultatet av våra 
gemensamma insatser ska lyftas fram 
och analyseras. Resultatet av allt arbete 
som är gjort i och omkring Nyarps 
bygdegård är synligt och lätt att redo-
visa. Genom de investeringar som har 
gjorts i duschar, kök, ljud och bildtek-
nik till stora salen och trädäcket utom-
hus har bygdegården blivit mer använ-
darvänlig. Den är nu väl lämpad för till 
exempel lägerverksamhet, konferenser 
och festligheter. Vår förhoppning är att 
många ska hitta till och använda byg-
degården på nya sätt.

Att mäta resultat av satsningen på 
barn och ungdomar genom fritidsgård 
och lägerverksamhet kan man göra 
genom att se på antalet deltagare. Det 
är dock svårare att analysera vad denna 
verksamhet kan komma att betyda för 
vår bygd i det långa perspektivet. Pro-
jektgruppen vill tro att de aktiviteter 
och nya traditioner som utvecklats 
under projektet ska ha påverkan och 
betydelse för oss som bor i Världens 
släktbygd. Att vi känner att vi verkligen 
bor i Världens (bästa, coolaste, schys-
staste, roligaste, charmigaste, öppnaste, 
mest inbjudande, tolerantaste – ja listan 
kan göras lång) bygd. Att sammanhåll-
ningen här är något som gör att man 
gärna vill återvända hit för besök, delta 
i aktiviteter eller kanske till och med 
vill flytta tillbaka hit när man sett vad 
andra delar av världen har att erbjuda.

Projektet har satsat mycket tid på 
att kartlägga och lyfta fram Världens 
släktbygds historia. Dels genom att ta 

fram en karta där intressanta platser är 
utmärkta och dels genom vår guideut-
bildning och dramatiserade visningar 
i Långarydssläktens fotspår. Kartan 
håller i dagarna på att förvandlas till 
skyltar som ska visa besöksmål Det 
kommer att finnas tre stora informa-
tionsskyltar: vid Skärshults badplats,  i 
Landeryd vid järnvägen och vid Nyarps 
Bygdegård. Dessutom kommer infor-
mationsskyltar sättas upp som berättar 
utvalda platsers historia. Besöksmål 
kommer att skyltas upp med symboler 
kända från kartan. Projektgruppen har 
även ansökt om att få skylta med brun-
vita skyltar längs Nissastigen när man 
kör in i Världen släktbygd. Vår ansökan 
fick avslag av Trafikverket. Vi har över-
klagat och hoppas att Länsstyrelsen 
ser vår bygds historiska och turistiska 
värde och gör en annan bedömning. 
Att sätta upp skyltar är inte något man 
bara får göra hur som helst har vi fått 
erfara. Det har krävts åtskilliga ansök-
ningar till olika myndigheter för detta.

Hos Trafikverket ligger även en 
ansökan om att få skylta upp cykel-
leden Släktleden som går mellan 
Halmstad och Gislaved genom Hylte 
kommun och Världens släktbygd. 
Leden är ett alternativ till att cykla på 
Rv 26 Nissastigen och erbjuder natur-
sköna mindre vägar genom Halland 
och Småland. Släktleden går genom 
de tre av Sveriges kommuner som har 
högst andel av långarydssläktingar. Då 
Trafikverket just nu gör en översyn 

av systemet med cykelleder så har vår 
ansökan ännu inte blivit behandlad. 
Vår förhoppning är att leden kan finnas 
utmärkt i naturen till nästa säsong, just 
nu finns den bara utmärkt på vår karta.

Projektgruppen har även att analy-
sera vilka effekter på företagande och 
inflyttning projektet har haft. Vi gläder 
oss över att veta att Världens släktbygd 
under projekttiden berikats med flera 
företag. Vi tror oss veta att flera företag 
har utvecklats och skapat nya tjänster 
under projekttiden. Människor både 
med och utan koppling till bygden har 
flyttat hit eller flyttat tillbaka vilket är 
glädjande. Är du en av dem? Vi tar 
gärna emot din historia om varför du 
vill bo här i Världens släktbygd!

Den 29 november invigs vår utställ-
ning om Världens Släktbygds historia, 
en vandring genom århundraden där 
vi får möta olika människors öden och 
se glimtar av vår historia. Utställningen 
är permanent och kommer att finnas i 
bygdegårdens stora sal. Välkommen 
till invigningen! Är du mer nyfiken på 
vad som händer i Världens släktbygd, 
kika då och då in på www.langaryd.se

Slutligen vill jag säga att projektti-
den med Världens släktbygd har varit 
en intressant resa med möjligheter att 
få förverkliga drömmar och idéer. Nu 
går vi in i framtiden mot nya utma-
ningar och äventyr, lite bättre rustade 
och med stolthet att veta att vi bor och 
kommer ifrån VÄRLDENS SLÄKT-
BYGD!

L Å N G A R Y D - 
VÄ R L D E N S  S L Ä K T B Y G D
Text: Anna Roos
Foto: Lennart Borg

Projektets styrgrupp, fr. v: Eva, Birgitta (skymd), Terese, Sofia, Bo och Anna. Alf saknas på bilden.



På de här bilderna får vi en glimt 
av Nyarpslägret 8-10 aug 2014. 
Det byggdes tält och vindskydd, 
pysslades och eldades lägerbål.

Längst ner ser vi bilder från 
Fritidsgården den 19 sep 2014. 

Foto: Lennart Borg



På de här bilderna får vi en glimt 
av Nyarpslägret 8-10 aug 2014. 
Det byggdes tält och vindskydd, 
pysslades och eldades lägerbål.

Längst ner ser vi bilder från 
Fritidsgården den 19 sep 2014. 

Foto: Lennart Borg

Marknadsliv i Långaryd den 31 aug 2014.
Halloweenfest i Nyarps bygdegård den 25 okt 2014.
Foto: Lennart Borg








