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K A L E N D A R I U M 
LÅNGARYD/LANDERYD JUNI-AUGUSTI 2015
1/6 kl. 17
SPF-utflykt i det blå med egna bilar. Medtag 
fika. Samling vid Färgaryds kyrka för samåkning. 
Anmälan till Marianne: 0371-462 70.

3/6 kl. 18
SPF-vandring Bölaryd – Kalsets gård. Samling vid 
Bölaryds kvarn. Medtag fika. Alla åldrar välkomna. 

6/6 kl. 10
Nationaldagsfirande med Byaslaget och danskväll i 
Nyarps bygdegård. Se ruta!

10/6 kl.14.30
Underhållning på Höstro; Lennart’z med Hjördis 
spelar dragspel, gitarr och sjunger. Servering 20 kr.

13/6
Lisebergsresa. Landeryd och Långaryds 
samhällsföreningar anordnar  bussresa till Liseberg.
Anmälan till anna.roos@langaryd.nu

18/6 kl. 09
Lövbrytning till midsommarstången i Jansberg.
Kl. 18 Klädning av Midsommarstången vid Höstro.

19/6 kl. 14.30
Firar vi midsommar vid Höstro.

20/6 kl. 10
Friluftsgudstjänst på Nissaryds skans. Kaffeservering. 
Vid regn i Axelssons lada.

21/6 kl. 18
Musik i sommarkväll i Landeryds kyrka. New Orleans 
Jazz Cats. Se Senapskornet.

25/6 kl. 18
Kurs i att göra ansikte i naturmaterial till träd, 
Livsnytergården, Fagerhult.

28/6 kl. 15
Friluftsgudstjänst vid Yttersjöholms skola. 
Kaffeservering.

1/7 kl. 18
Sommarfest i Landeryds församlingshem. Se 
Senapskornet.

12/7 kl. 18
Musik i sommarkväll i Långaryds kyrka. Gruppen 
Söder. Se Senapskornet.

25/7 kl. 09
Slåtter i Jansbergs hembygdspark.
Fika och sillunch.

26/7
Rabarberfestival, Livsnytergården, se artikel.

2/8 kl. 14–17
Hembygdsgårdens dag med öppna stugor, kaffe och 
våfflor i Jansbergs hembygdspark.

9/8 kl. 18
Musik i sommarkväll i Långaryds kyrka. Orgelkonsert 
med Morgan Blåberg. Se Senapskornet.

12/8 kl. 18
SPF-vandring Höljeryd-Brantåsen-Vare. Samling 
Borgs gård i Höljeryd. Medtag fika.

14-16/8
Nyarpsläger, anmälan till anna.roos@langaryd.nu 
se ruta.

23/8 kl. 14
Friluftsgudstjänst i Jansbergs hembygdspark. 
Medtag fika. Se Senapskornet.

2/9 kl. 18
SPF-vandring i Tovhults by. Samling vid ESSKÅS 
industri i Landeryd. Medtag fika.

5–6/9
Tågdagarna i Landeryd, se artikel och annons.

5/9
Guidade, dramatiserade bussturer som utgår från 
Landeryd i samband med Tågdagarna. 

6/9 kl. 10
Friluftsgudstjänst i Lokstallarna. Se Senapskornet.

13/9
Pumpafest hos Livsnytergården, se artikel.

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

Midsommarfirande
Välkommen att fira midsommar! 

Boka in tiderna redan nu:

18/6 kl. 09 och kl. 18
Samling i Jansberg för lövhämt-

ning till midsommarstången kl. 09. 
Klädning av midsommarstången vid 

Höstro kl.18.

19/6 kl. 14.30
Sedvanligt midsommarfirande vid 

Höstro.

Byaslaget 2015
Anmäl ert brännbollslag till årets 

stora slag senast 29 maj till:
frida@tyresmo.se

Kl. 10 på nationaldagen hissas
flaggan vid Klockarvallen,
därefter påbörjas slaget. 

Deltagandet är gratis.

Kl. 20 öppnar bygdegården portarna 
för en danskväll med Chris Wagners. 

Inträde: 100 kr.

Fotboll på Klockarevallen
Klockarevallen är hemmaplan för 

Långaryds IF och Hällabäcks IF.

Följande datum ges du möjlighet
att se fotboll i Långaryd:

7/5 kl 19 LIF - Kulltorp GOIF
18/5 kl 19 LIF - Skeppshults BK
1/6 kl 19 LIF - FC Peking
17/6 kl 19 LIF - Skillingaryd IS
28/8 kl 18.30 LIF - FC Dardania
5/9 kl 15 LIF - IFK Gislaved
19/9 kl 15 LIF - Klevshults SK

22/5 kl 19 HIF - Jönköping BK
12/6 kl 19 HIF – Burseryd IF
1/7 kl 19 HIF – Reftele GOIF
19/8 kl 18.45 HIF – Kärda IF
29/8 kl 15 HIF – Hillerstorps GOIF
12/9 kl 15 HIF – Västboås GOIF
19/9 kl 15 HIF – FK Liljan
3/10 kl 15 HIF – Taberg SK

Servering och inträde.

Välkommen på gympa!
måndagar kl. 18.30-19.30 

Linnehov i Landeryd
Vi kör fram till midsommar därefter gör 

vi uppehåll fram till augusti.
Ta med ett liggunderlag.

Ledare är Maria Tuppela Hakkarainen.
Frågor? Kontakta Martina

Alexandersson telefon 070 346 38 39.

Nästa nummer av SOCKENBUDET...
...kommer i månadsskiftet augusti-september och 
sträcker sig någon vecka in i december. Skriv gära 
egna texter! Allt material måste vara redaktionen 
tillhanda senast den 30 juli.
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L E D A R E N 
Nu är det härligt att leva!
Text: Anna Roos
Foto: Lennart Borg

Nu är det härligt att leva! Nu är 
det tid för musik. Nu vill vi sjunga och 
spela sommarens solmelodi! Barfota 
går vi i gräset, lyssnar till fåglarnas 
sång.

Så inleds psalm 753 i psalmboken 
och efter att ha firat Valborg och Första 
maj med körsång och galna upptåg så 
kan jag inte annat än att stämma in i 
denna soliga sommarpsalm.

Vintern har rasat ut, vi har välkom-
nat Sköna maj och längtar efter att Den 
blomstertid nu kommer med skolav-
slutning och sommarlov! Det är en 
härlig tid när knoppar spricker, träden 
blommar och marken återfår sin grön-
ska. Våren och sommaren får oss att 
längta ut och vilja vara ute i naturen 
och lapa solsken. Grillen och utemö-
blerna kommer fram och vi söker var-
andras sällskap på ett annat sätt. I Värl-
dens Släktbygd erbjuds många olika 
mötesplatser, vi har ett rikt föreningsliv 
som erbjuder många evenemang. Kom 
och delta i brännbollsturneringen Bya-
slaget, som aktiv eller som supporter, 
kom med på vandringsfärd eller över-

natta i tält på Nyarpslägret. I sensom-
maren rustar bygden för Tågdagarna i 
Landeryd – då historiens vingslag gör 
sig påminda. Alla sinnen bjuds på his-
torielektion när de gamla tågen visslar, 
tuffar, gnisslar, bolmar och tornar upp 
sig för vår syn. En härlig tillställning!

I detta nummer av SOCKENBU-
DET får vi möta Elsa Holmquist som 
berättar om sitt drygt 90-åriga liv – en 
historisk berättelse. Det är spännande 
att få höra om människors livsöden. 
Alla bär på sin historia som är värd 
att berätta för andra. Elsa fick rådet 
att teckna ner sitt liv för sina efter-
kommande generationer. Min morfar 
gjorde likadant – historiskt, värde-
fullt dokument om vad som präglat 
och gjort honom till den han var. Jag 
önskar att fler gjorde som de gjort eller 
att jag åtminstone tar mig tid att prata 
och lyssna på människors livshistorier. 
Det berikar mig och mitt liv.

Jag hoppas på en sommar full av 
sol, bad, trädgårdspromenader med 
provsmakning av vad trädgården har 
att erbjuda, möten med människor 
och upplevelser som laddar mig full av 
energi inför höstens nya utmaningar. 
Jag önskar dig detsamma!

Nyarpsläger 2015
Boka in årets höjdpunkt Nyarpslägret, som går av stapeln 14-16 
augusti 2015! Lägret vänder sig till barn och ungdomar, kom själv 
eller ta med dig dina föräldrar. Vi börjar med att sätta upp tält, äta och leka. Kväl-
len fortsätter runt lägerelden. Vi kommer bland annat bygga vindskydd, vara ute 
och hitta på många spännande saker! Det finns möjlighet att bada, paddla kanot 
och mycket mycket mer!
200 kr/pers eller 500 kr för en hel familj, all mat ingår.
Mer information om anmälan med mera på hemsidan www.langaryd.se, frågor 
besvaras av anna.roos@langaryd.nu
Välkomna!
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B Y G D E P R O F I L E N
–  E L S A  H O L M q U I S T
Text och foto: Petter Bäckman

Att lyssna på Elsa Holmquist är 
att resa. För rest har hon gjort. Hon 
har bott och arbetat på många platser 
i Sverige. Avstånd i tid och rum blir 
tydliga. Det har gått lång tid sedan 
Elsa växte upp. Det är långt mellan 
Landeryd och Tornedalen. Och ändå 
är det en känsla av närhet och värme 
som jag bär med mig från intervjun. 
En värme som överbrygger avstånden.

Elsa säger att hon är lite ”ordfat-
tig”. Meänkieli är hennes första språk. 
Ändå berättar hon engagerat och rakt 
på. Och kryddar med verser och ord-
språk. Men meänkieli är hennes språk, 
för det var i Lovikka i Tornedalen som 
allt började en decemberdag för över 
nittio år sedan. Elsa föddes för tidigt 
och lades i en skokartong med vadd 
och varmvattenflaskor runt om. Hon 
vägde bara 1 500 gram, ingen trodde 
att hon skulle överleva. Därför blev 
hon nöddöpt av en farbror i byn.

Men Elsa överlevde och när hon 
nyss fyllt ett år fick hon en lillebror. 
Syskonskaran utökades sedan tills de 
var tio stycken. Elsa som var äldst fick 
ta mycket ansvar, redan som sexåring 
fick hon passa småsyskonen när för-
äldrarna höll på med slåttern. (Även 
om Elsas mormor var ”bakjour”.)

Till Sanatoriet i Sandträsk
Sedan Elsa slutat skolan var hon 

barnpiga hos några grannfamiljer. 
En av familjerna hade en dotter som 

var sjuk i lung-
tuberkulos och 
Elsa smittades 
med TBC. Hon 
fick knölros och 
blev väldigt sjuk. 
Först blev hon 
inlagd på sjuk-
stugan i grann-
byn i tre måna-
der och därefter 
sex månader på 
sanatorium i 
Sandträsk. Det 
är ungefär 25 mil 
mellan Lovikka 
och Sandträsk 
och vägarna var 
dåliga. Därför 
kunde hennes 
föräldrar inte 
komma och 
hälsa på under 
tiden. När Elsa 
väl fick komma 
hem skötte hon 
sig noga och 
vilade mycket. Ändå fick hon vatten 
i lungsäcken och tvingades tillbringa 
ytterligare fem månader på sanatoriet.

Jobb på Hammargården
När Elsa var arton år dog hennes 

pappa plötsligt i hjärtinfarkt. Det 
gjorde att familjens ekonomi blev 
betydligt sämre. De sju yngsta barnen 
fick 19 kr i månaden i barnpension. De 
fick också hjälp från kyrkan och från 
faddrar i södra Sverige. De hade alltid 
mat på bordet, men inte så mycket mer. 
Elsa gjorde sömnadsarbete åt folk i byn 
för att dra in någon extra krona. Innan 
hon fyllt tjugo flyttade Elsa till Stock-
holm där hon hade fått jobb på Ham-
margården, ett skolhem för pojkar 
mellan sju och fjorton år som hamnat 
på glid. För sin lön köpte Elsa tyg och 
sydde kläder till sina småsyskon. Hon 
kunde även skicka hem en del pengar 
till sin mamma. Under tiden på Ham-
margården hade hon ingen semester 
och efter ett och ett halvt år blev hem-
längtan för stor, så hon sa upp sig och 
for hem till Lovikka.

Sjuksköterska över hela 
Sverige

Elsa hade en dröm om att få arbeta 
inom sjukvården. Hon började som 
sjukvårdsbiträde på sanatoriet i Sand-
träsk och sparade ihop pengar så att 
hon kunde vidareutbilda sig. Hösten 
1948 började hon studera på folkhög-
skolan i Kalix. Sedan fortsatte hon 
vidare till Örebro, följt av sjuksköter-
skeskolan i Umeå. Efter en första tjänst 
i Robertsfors blev Elsa nattsköterska på 
Kiruna lasarett. Då hade hon ensamt 
ansvar för tre avdelningar och mot-
tagningen samt fick ibland hjälpa till 
på förlossningen när det krisade där. 
1955 upphävdes motbokssystemet. Det 
ledde till fylleri och slagsmål bland de 
många gruvarbetarna i Kiruna och då 
blev det ofta fullt på mottagningen. 
Många nätter fick Elsa inte ens möjlig-
het att sitta ner utan fick ta en smörgås 
i farten. Så höll det på tills överläkaren 
själv blev inlagd. En natt fick överläka-
ren ringa tre gånger innan han kunde 
få smärtstillande. Efter det blev det två 

Elsa Teresia Holmquist
Ålder: 90 år
Familj: änka sedan tre år; sonen Hans, 
sonhustru och tre barnbarn
Husdjur: nej, inga djur
Utbildning: sexårig folkskola, 
sjuksköterskeutbildning
Yrke: sjuksköterska
Intressen: att åka upp till Norrland, 
handarbete
Vem vill du läsa om i nästa 
nummer? Helen Skoogh, för att hon 
har gjort, och gör, så mycket fint bland 
barn och ungdomar.

Fortsätter på nästa sida.
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nattsköterskor istället.
Men Elsa ville prova något annat och 

fick tjänst på Karolinska. Sommaren 
1960 var Elsa semestervikarie i Halm-
stad och där träffade hon Nils-Erik på 
Östra stranden. De hade setts förut, 
men nu ”sa det klick som för Kungen” 
som Elsa uttrycker det. De gifte sig i 
juli 1961, bosatte sig i Landeryd och 
fick sonen Hans i november 1962. Det 
fanns inga dagis på den tiden och Elsa 
var hemma med Hans i två och ett halvt 
år. Så blev distriktssköterskan sjuk och 
Elsa fick vikariera. Hon hade ingen 
egen bil, utan åkte taxi. Taxichauffören 
fick passa Hans den första tiden. De 
sista tio åren innan pensionen var Elsa 
skolsköterska i kommunen.

Till Lovikka
Ett av Elsas största glädjeämnen är 

att åka till Lovikka på sommaren. Det 
märks att hon står sina syskon och 
deras familjer nära, trots att avstånden 
är så stora. ”Jag har fått så många fina 
syskon genom dig” brukade Nils-Erik 
säga till Elsa. Och Elsa ser fram emot 
att få komma till Lovikka fler gånger.

Elsa och Gud
”Och så är det min gudstro” säger 

Elsa när vi kommit en bra bit in i inter-
vjun. Trons frö såddes i dödens närhet 
och med andliga sånger på sanatoriet. 
Och sedan vattnades det i gemenska-
pen bland de kristna ungdomarna 
i Kiruna och av morgonbönerna på 
sjuksköterskeskolan. ”Herre, ge mig 
arbetets glädje och stärk vår tro att 
hjälpa och tjäna” är en bön som Elsa 
bär med sig sedan dess. En tro som tar 
sig uttryck i handling, bland annat som 
trogen givare till Erikshjälpen. (Men 
det vill inte Elsa prata för mycket om 
och säger: ”Den högra handen ska inte 
veta vad den vänstra gör.”) Och i ett 
helt arbetsliv som sjuksköterska. Elsa 
säger att hon ofta tog med sig jobbet 
hem i tankarna. ”Man hoppas att man 
har varit till lite hjälp för någon.”

Sedan tre år är Elsa änka och bland 
det första hon säger till mig är ”Vi har 
haft ett bra liv. Och vi får mötas igen. 
Det är hoppet.” Innan jag går får jag en 
varm kram och hon önskar mig Guds 
välsignelse.

Att samtala med Elsa är att resa. Och 
att uppleva en värme som överbrygger 
avstånden.

Fortsättning från föregående sida.

Ett TV-program som berör och 
manar till eftertanke är Spårlöst. Det 
har ju varit lätt att säga: ”tänk så bra 
den har det som fått komma hit till 
Sverige”. Men med tiden har det visat 
sig att det också finns en baksida.

Ett möte på tåg gav mig inspiration 
att skriva dikten Främmande fågel och 
när jag såg första avsnittet av Spårlöst 
blev jag förvånad över att jag redan 
1985 hade dessa tankar.

På tåget mellan Göteborg och Karl-
stad en fredagseftermiddag var det 
som vanligt överfullt. Jag var på väg till 
min son Ulf, vi skulle plocka lingon i 
Alster, nära ”Dungen där göken gol” i 
Frödingbygd.

I samma vagn fanns en mamma 
med två barn, en pojke 14–15 år 
gammal och en flicka på 5–6 år av asia-
tiskt ursprung. Mamman och flickan 
satt i början av vagnen, pojken hade 
hittat en plats i andra halvan och den 
lilla flickan sprang emellan. Hon var så 
söt och graciös så jag kunde inte släppa 
henne med blicken.

Redan på tåget hade jag början till 
dikten Främmande fågel.

Det vore roligt att få veta hur hon 
har det nu och om hon sökt sina rötter.

Främmande fågel
En liten främmande fågel är du
stålvingar har burit dig hit,
tagit dig från ditt varma land
och din urgamla kultur.
I Nordens kyla ska du växa upp
- lära nya seder.
Kanske få känna dig utanför
vi har ofta så svårt att acceptera
det som vi finner annorlunda,
här ska du skapa dig en framtid
var hör du hemma –
dina rötter finns nog kvar
- och din längtan.

G Ä S T S K R I B E N T
Var hör du hemma?
Text och dikt: Inger Thörnqvist
Foto: Lennart Borg
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Att Höljeryd är en viktig plats för Långarydssläkten känner 
de flesta till. Men att Höljeryd och Båxhult var fasta punkter 
för ”Fynbomålarna” är det nog inte så många som vet. Här 
berättar Jens Larsen, barnbarn till flera av konstnärerna och 
boende på Lilla Höljeryd, om hur det gick till när Höljeryd 
och Båxhult fick en plats i den danska konsthistorien.

I mitten av 1870-talet köpte min farfars far I.A. Larsen går-
darna Båxhult och Höljeryd. Min farfar, som då var sju år, 
kom hit med sin far årligen. Han var redan som pojke mycket 
naturintresserad och tyckte det var ett paradis att komma hit 
och färdas i den ostörda naturen, som var så olik det odlade 
Fyn. Han inte bara färdades i naturen, han började tidigt att 
rita och måla fåglar och djur.

Konstnärer hade han också i närmaste släkten. Morbro-
dern var en erkänd porträttmålare och en mosters make, 
Christian Eckardt, var marinmålare. Eckardt blev folklivs-
skildrare här i Höljeryd, där han bodde under hela 1880-talet 
på grund av hustruns dåliga hälsa. Hon hade rekommende-
rats att, för sin astma, bo i den friska skogsluften. 

1883 då min farfar Johannes Larsen var 15 år bodde han 
hela sommaren på Höljeryd, och från den tiden har vi de 
första daterade fågelskildringarna, bland annat vidstående 
stjärtmes.

1884 började han sin konstnärsutbildning och träffade där 
några studiekamrater, som också kom från Fyn. Utöver måle-
riet hade de också intresset för naturen gemensamt, så grun-
den var lagd för en livslång vänskap. Kärnan i gruppen var 
Johannes Larsen, min morfar Peter Hansen och Fritz Syberg. 
De reste hit nästan årligen, oftast på sensommaren för 
fågeljaktens skull. Under vistelserna 1892 och 1893 målade 
min farfar den tavla som skulle bli hans genombrottsverk, 
Regnfulde Agustdage, med hans syster Christine och jakthun-
den Tjalfe på verandan framför Lilla Höljeryd.

Sommaren 1897 hade kvinnorna kommit in i gruppen. 
Min  morfars syster Anna, som själv var konstnär, hade gift 
sig med Fritz Syberg, och en annan syster med målaren Karl 
Schou. Systrarna hade en väninna som också målade, Alhed 
Warberg, och som året efter blev gift med min farfar. Karl 
Schou har målat ett porträtt av de tre damerna under vis-
telsen på Höljeryd, en vistelse som av direktören för Johan-
nes Larsen Museet räknas som ”Fynbomålarnas Grundande 
Generalförsamling”.

Hösten 1899 kom familjerna Larsen och Syberg till Båx-
hult, och Syberg stannade över sekelskiftet. Det blev en 
mycket produktiv vistelse: många tavlor, akvareller och teck-
ningar har beteckningen ”Båxhult -99”. Bland annat Sybergs 

H I S T O R I S K  T I L L B A K A B L I C K 
Dansk konstnärskoloni på Höljeryd och Båxhult
Text och foto: Jens Larsen

Stjärtmes av Johannes Larsen, 1883

Fortsätter på nästa sida.

Regnfulde Augustdage från 1893 blev Johannes Larsens genombrottsbild. Den 
föreställer utsikten från verandan på Lilla Höljeryd.

Anna Syberg, Alhed Warberg och Marie Schou 
handarbetar under vistelsen på Höljeryd. Mål-
ning från 1897 av Karl Schou.
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akvarell av Larsen med hustru, där den nyblivna pappan 
sköter pojken medan mamman målar.

En av Sybergs teckningar visar Johannes Larsen målande 
en tavla i skogen. Tavlan som han målar finns i dag på 
Johannes Larsen Museet i Kerteminde.

Under 1890-talet hade också Johannes Larsens syster 
Christine utbildat sig till konstnär. En markant tavla från 
hennes tidigare år är dubbelporträttet av föräldrarna på 
Höljeryd från 1904.

1905 sålde I.A. Larsen alla gårdarna, men min farfar åter-
köpte Båxhult tillsammans med en släkting, så jakt- och 
målarvistelserna kunde fortsätta. 

1910 fick Fynbogruppen sitt stora erkännande, då en 
mecenat beslöt att upprätta ett museum för fynsk målar-
konst i Fåborg på södra Fyn. 1915 fick museet sin egen 
byggnad, och den 6 juni i år firas 100-årsdagen för museet.

Som nämnt fortsatte min farfar att komma till Båxhult 
för att måla, och från min barndom minns jag hans månads-
långa besök under somrarna. Han målade då endast akva-
reller i stort format, till exempel kullen på Båxhult, som är 
målad just 70 år efter den lilla stjärtmesen.

Johannes Larsens sista besök på Båxhult var sommaren 
1960, året innan han gick bort nästan 94 år gammal.

Kullen på Båxhult, akvarell av Johannes Larsen 
1953. Den är alltså målad precis 70 år efter den 
lilla stjärtmesen.

Johannes Larsen målande en tavla i skogen, teckning av Fritz Syberg, 1899. 
Tavlan som blir till finns nu på Johannes Larsen Museet i Kerteminde.

Interior med mine forældre av Christine Swane, f. Larsen, 1904. Dubbelporträtt av 
föräldrarna på Höljeryd.

En kunstnerfamilie, en akvarell målad av Fritz Syberg 1899. ”Kunstnerfamilien” på 
bilden är Jens Larsens farföräldrar.

Höljeryd och Båxhult är två anrika gårdar i Långaryds 
församling. Förutom Långarydssläktens  stamfar, läns-
mannen Anders Jönsson, som bodde på Höljeryd, så har 
gårdarna bebotts av  kronobefallningsmän, fängelsedirek-

törer, och en och annan adelsman. Under 1800-talet fanns 
det pappersbruk på Höljeryd.

Du kan läsa mer om gårdarna i Glimtar ur Långaryds 
historia, del 3, s. 405 ff.
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Det började egentligen år 1901 när 
Lars Johan Karlsson från Stenshult 
förvärvade det hemmanet som Anders 
Larsson, hans fru och deras tre barn 
nu bebor och varifrån Anders driver 
sin entreprenadfirma. Lars Johan 
Karlsson var Anders farfars far.

Här rådde och råder fortfarande 
småländsk entreprenörsanda. ”Entre-
preneur” är ju franska och betyder en 
som tar på sig ett arbete och genom-
för det. Anders Larsson har alltid varit 
”framme vid bettet” som man säger i 
Danmark. När han skulle födas kunde 
han inte vänta till mamma Aino kom 
fram till lasarettet i Halmstad, han höll 
sitt intåg i världen i en bil sådär unge-
fär i Torup. Det var precis vid nyåret 
1974 och det verkar som han aldrig har 
varit rädd för att komma igång med 
nya tider och gärna med ett eller annat 
åkdon som basis.

Så började det
Farfar bodde i Åkershult fram till 

sin död och 1998 flyttade Anders in i 
det gamla huset och startade eget före-
tag. Då hade han redan en hel del olika 
praktikerfarenheter bakom sig. Han 
hade jobbat på Sörgårdens Snickeri i 
Olshult och lärt sig hur man hanterar 
snickerimaskiner. Det visste rektorn 
på Örnaskolan om så han hämtade in 
Anders som slöjdlärare. En erfarenhet 
som även i dag ger arbete till entrepre-
nören. Därom senare.

Anders gjorde lumpen vid infante-

riet och fick en omfattande praktisk 
utbildning på motorer och åkdon. Nu 
kan man säga att han inte var utan 
erfarenhet hemifrån. När hans pappa 
en gång blev sjuk och låg på lasarett 
var det Anders som bara 13 år gammal 
klarade vårbruket, så han hade redan 
tidigt ganska många traktor- och 
maskintimmar i bakfickan. Ett år som 
bilplåtslagare gav också nyttig erfaren-
het. Det var hos Svenstigs Bil AB i Små-
landsstenar. I lumpen gällde det pan-
sarvärnsrobotar och man upptäckte att 
han kunde ett och annat om rullande 
grejor. Det kunnandet tog man vara på 
och förkovrade. När lumpen var slut 
stod Anders alltså där med en ganska 

omfattande praktisk utbildning. Han 
visste en hel del om maskiner och 
teknik och mycket om lant- och skogs-
bruk eftersom det är det han är född 
in i. Här kommer fördelen med att bo 
på landet in. Här känner man varan-
dra och vet var och hos vem det finns 
resurser som man kan satsa på.

Den första skogsmaskinen
Anders fick från en erfaren man på 

Sydved uppmaningen att investera i 
en skogsmaskin, så skulle det nog bli 
arbete för Sydved med avverkning. Nu 
hoppar man ju inte direkt ut i en sats-
ning på långt över miljonen kronor så 
där skulle pratas med både bank och 
familj.  Men då blev det av. Aktiebo-
laget Åkershults Skogstjänst bildades 
1998 och sedan har det rullat på. I dag 
är det den sjätte stora avverkningsma-
skinen som firman kör och det är inte 
fråga om en, utan snarare fyra miljo-
ner det rör sig om när man skall köpa 
en sådan dinosaurie. Det ställs som 
bekant också stora krav på miljöhänsyn 
i hela skogsbruket, så firman är miljö-
certifierad vilket kräver deltagande i 
ganska många kurser för att hela tiden 
vara uppdaterad.  Det är Anders så han 
var troligen den allra förste i länet som 
investerat i ett planteringsaggregat att 
koppla på en grävmaskin. Enheten 

FÖRETAGSPROFILEN
AB Åkershults Skogstjänst – Anders Larsson
Text och foto: Jens Bøggild

Anders med sin planteringsmaskin.

Fortsätter på nästa sida.
Anders med familjen framför släktgården i Åkershult. Äldste sonen Edvin var i skolan när bilden togs.
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kan plantera trädplantor. Som syns på 
bilden här finns det ett stort karusell-
magasin som laddas med 72 plantor. 
Maskinen höglägger, sätter ner plan-
tan, spolar vatten över den och vänder 
jorden på igen. Dels går det naturligt-
vis mycket fortare än för hand med 
planteringsborr och dels – vilket är nog 
så avgörande – har den också visat sig 
vara mera precis och effektiv än någon 
annan metod. 10 % fler av plantorna 
klarar sig när de är maskinplanterade.

Mycket mer än skogsmaskiner
Firman har avtal med Sydved och 

med Växjö Stifts skogar väster om 
E4:an. Det betyder ca 4000 maskintim-
mar per år och de flesta av dem läggs i 
Hylte kommun och närmaste omnejd. 
Men inte nog med det. Man har också 
ett fast avtal om snöröjning. Med 45 
minuters varsel kallas plogen ut vid 
behov. Det är alltså inte Anders själv 
som bestämmer när det skall röjas, 
men självklart lyssnar han på väder-
leksrapporten för att ha plogen påsatt 
om det är utsikt till snö. Han har då 17 
mil att röja på stipulerat 6 timmar.

Snickeriet nämndes tidigare.  Den 
erfarenheten kommer idag till nytta i 
ett avtal med Preconal Fasad i Lande-
ryd om att såga delar i trä till dörrar. 
Det senaste projektet han har i gång är 
att anlägga en fin, liten klassisk träd-
gård i barockstil i Landeryd, det sker 
i samarbete med Anne van Hirtum, 
Åkershult Trädgård. I övrigt har 
Anders också certifiering för avlopps-
anläggningar. Säg inte att det inte är 
en verklig mångsidig verksamhet han 
driver. Den ena erfarenheten hjälper 
den andra vilket också gör att många 
vänder sig till Anders som en upp-
skattad problemlösare. Entreprenör i 
ordets vida betydelse. Han har två fasta 
medarbetare och några som kallas in 
vid behov. Bankförbindelsen är Södra 
Hestra Sparbank där Anders Larsson i 
dag också är huvudman. 

Stödet hemifrån
Hur klarar man nu allt detta? Jo, 

backupgruppen är i topp. Dels är det 
pappa Bertil som faktisk fortfarande 
äger den gamla familjegården och 
har sina fina köttkreatur gående där 
och gör en insats för själva lantbru-
ket. Han kan också det där med skog. 
Dels är det mamma Aino som med 

sin långa erfarenhet som lönekamrer 
hjälper till med en och annan räken-
skapshandläggning. Viktigast av allt är 
naturligtvis själva hemmafronten där 
hustrun Anna håller ställningarna. En 
daglig glädje är de tre barnen Emmy, 
Erik och lillebror Edvin. Att pojkarna 
har samma drivmedel i ådrorna som 
sin pappa ses tydligt på leksaker och 
diverse åkdon utanför huset. Ja, själva 
huset, det är också viktigt. Den geogra-
fiska fixpunkten för hela livet. Det är 
ju familjens ärvda mangård som Anna 
och Anders för ett par år sedan byggde 

till, i hög grad med egen handkraft. Nu 
fick de gott om plats för sig själva och 
tre barn. De har fått en härlig salong 
och terrass med utsikt över det vackra 
småländska jordbrukslandskapet med 
betande kreatur och skogen runt om 
det hela. Och den äger Anders faktisk 
själv. Tillbygget har som väl är inte 
ändrat husets klassiska stil. Trä och 
tegel, lockpanel och rödfärg. En mycket 
lyckad utvidgning på ett gammalt hus 
och en mycket lyckad utveckling för en 
släktgård och vårt lokalsamhälle.

Fortsättning från föregående sida. Grannsamverkan
Text: Anna Roos

15 april bjöd Långaryd-Landeryd 
i Samverkan in till informationsträff  
kring Grannsamverkan. Niklas Rånge 
informerade om hur det går till att  
starta Grannsamverkan. Grannsam-
verkan bygger mycket på det många 
grannar  redan gör; hålla koll på var-
andras hus när någon inte är hemma, 
ta in posten och få det att se ut som om 
någon är hemma. Andra viktiga upp-
gifter är att hålla uppmärksamhet på 
människor och bilar som beter sig kon-
stigt och att förvara sina värdesaker på 
ett säkert sätt. Målet för Grannsam-
verkan är att öka trygghet och trivsel, 
minska brottslighet, påverka attityder, 
öka kunskap och god kontakt med 
grannarna.

Om man vill gå med i Grannsamver-
kan meddelar man sina kontaktuppgif-
ter till kontaktpersonen i byn som har 
kontakten med Polisen. Alla som är 
med i Grannsamverkan får dekaler att 
sätta på fastigheterna och skyltar sätts 
upp i området som signalerar att här 
har vi Grannsamverkan. Att vara med 
är gratis!

I Långaryd har Ingvar Carlsson, 
Nyby , Mikael Carlsson, Långaryd, 
Bo Eriksson, Remma och Lennart 
Erlandsson, Hokhult visat intresse av 
att vara kontaktpersoner. I Landeryd är 
det Carl-Åke Johansson och Thomas 
Gustafsson som är kontaktpersoner.

Vill du vara med? Prata med en kon-
taktperson och anmäl ditt intresse. Det 
kostar inget och du behöver inte göra 
så mycket mer än det du redan gör!

Grattis till Jennie
Edvinsson!

… som tillsammans med lagkom-
pisen Sara Palm tog hem SM-guld i 
F13-klassen i lag-SM i bordtennis för 
ungdomar. Jennie började sin bord-
tenniskarriär som åttaåring i Lande-
ryd med Hans Holmquist och Erik 
Erlandsson som tränare. Nu spelar 
Jennie i Halmstads damlag och nästa 
säsong spelar hennes lag i högsta divi-
sionen. Vi ser fram emot att få rappor-
tera om fler prestationer från Jennie!
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Holmen-kollen: ”Om Frankas dop”
Text: Iris van der Kruijssen
Foto: Petter Bäckman

En vacker dag i mars döptes vår 
dotter Franka i Långaryds kyrka. 
Inget märkvärdigt med det, säger ni. 
Jo, men hade vi bott i Holland hade vi 
aldrig gjort det. Jag har varit i närhe-
ten av religion hela mitt liv. Länge var 
jag en åskådare. Hur kom det sig att 
jag blev deltagare?

Finns Gud?
För mina föräldrars generation i 

Holland var frågan vilken religion man 
tillhörde en viktig del av livet. Man 
kunde vara katolik eller protestant. 
Man kunde till exempel inte gifta sig 
med någon som tillhörde ”fel” religion. 
Och man hade den religionen som 
föräldrarna hade. Både min mamma 
och min pappa (Maria och Joseph) 
kommer från katolska hem. När de 
var små fick de bikta hos prästen varje 
söndag. Min mamma fick alltid ha kjol 
i flickskolan. Bara om man cyklade och 
det var kallt fick man ha byxor – men 
då skulle man ha kjol över byxorna. 
Katolska barn på den tiden sparade 
allt godis de fick under fastetiden för 
att sedan till påsk försöka äta den stora 
klumpen som hade blivit i fasteburken.

Min mamma hade alltid varit tvek-
sam gentemot alla regler och allt det 
innebar. Min pappa hann till och med 
börja att utbilda sig till präst. Men i 
20-årsåldern hade båda kommit till 
insikten att religion/den katolska tron 
inte var något för dem. När de så små-
ningom fick mig och mina bröder 
döptes vi inte för att vi som vuxna 
själva skulle kunna bestämma om vi 
ville göra något med tron. På frågan 
om gud finns svarade de att vi själva 
nog skulle veta det när vi blev större 
men att de själva inte trodde på gud.

Framförallt min pappa kunde 
berätta om hur tråkiga protestan-
ter var: de njuter inte av livet, deras 
kyrkor är tråkiga och så har de tråkiga 
gudstjänster. Den här synen på pro-
testantismen beror bland annat på att 
det efter Luther fanns en gubbe som 
hette Calvin och i Holland är de flesta 
protestanterna anhängare till Calvins 
strängare lära.

Åskådare
Det betyder inte att religionen var 

frånvarande från mitt liv. Jag har gått 
på katolska skolor i 16 år av mitt liv. Jag 
har bott i prästgård, i ett gammalt klos-
ter och jämte en moské.

I Holland är det vanligt att skolor 
tillhör en religiös riktning. På katol-
ska grundskolan var rektorn och för-
skoleklassfröken nunnor, och vi bad 
fader vår innan vi började lektionen. 
På högstadiet hade vi en katolsk präst 
som religionslärare. Min mamma och 
pappa jobbade som kyrkvaktmästare i 
den vallonska kyrkan i Amsterdam. De 
fick jobbet mest för att de kunde fran-

ska och kände folk i musikvärlden. Vi 
bodde i ett hus som stod i förbindelse 
med kyrkan. I kyrkan fanns musik på 
dagarna, och på kvällarna var den lek-
plats. De protestanter jag lärde känna 
där var snälla tanter som bara kunde 
tala franska, och prästen som gjorde 
frugan med barn väldigt många gånger.

Jag var i närheten av tron, trodde 
inte på gud men förstod inte heller 
innerst inne varför mina föräldrar inte 
låtit döpa oss. Tills jag fick mitt första 
lärarjobb på en muslimsk skola. Jag har 
lärt mig mycket om islam och fram-
för allt att det är en religion som alla 
andra. Och det visade sig att jag kände 
som min mamma inför den praktiska 
delen av religionen. Det intrycket jag 
fick var att allt handlade om att följa 
regler, visa för omvärlden att man var 

en bra muslim. Gud var inte där. Inte 
min sorts gud i alla fall. Jag har aldrig 
vågat berätta för min mamma att jag 
skulle ha kjol över byxorna när jag job-
bade där.

Deltagare
När jag som 28-åring bodde i Leiden 

och utbildade mig till lärare visade det 
sig att lärarutbildningen i Leiden också 
var katolsk i grunden. Jag fick en extra 
anteckning i religion på grund av en 
kurs man kunde ta. Även där hade vi 
en katolsk präst som lärare. I det arbe-
tet hittade jag min gud! Gud finns inte 
i regler eller i kyrkan. Gud finns i en 
lyckorysning, som kan komma när-
somhelst och varsomhelst. Tycker jag.

Så gud hittade jag utanför kyrkan. 
Men varför då döpa vår dotter? För att 
här i Långaryd finns samhället i kyrkan 
och kyrkan finns i samhället. Man är i 
kyrkan såväl vid de viktiga livshändel-
ser som i vardagen. Det visade sig till 
slut att protestanter inte är så farliga! 
Ni har inte svarta strumpor och guds-
tjänsterna är inte tråkiga.

Om Franka frågar mig om Gud en 
vacker dag, så kommer jag berätta om 
mina lyckorysningar. Att hon döptes 
för att bli en del av församlingen. Och 
att hon som vuxen själv kan bestämma 
om hon vill göra något med tron.

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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Släkten Åhréns Hembygdsstipendium
Text: Birgitta Holmén
Bild: Leif Ekelund

I samband med Långaryds Hem-
bygdsförenings 50-årsjubileum 1988 
fick föreningen en penninggåva av 
Släkten Åhrén, bördig från Södra 
Åkershult. Gåvan fick användas fritt 
men skulle gynna bygden.

Styrelsen beslöt då att inrätta ett 
stipendium att utdelas till någon som 
gjort något bra för bygden och stipen-
diat väljs av Hembygdsföreningens 
styrelse. 1990 utdelades det för första 
gången. Släkten Åhrén gillade idén och 

har vid flera tillfällen fyllt på grund-
summan.

I år föll valet på Anna Roos för Byg-
deutveckling med motiveringen:

Anna har under flera år arbetat för 
Långaryds sockens utveckling med stor 
entusiasm och framåtanda. Hon är inte 
rädd för utmaningar och har lätt för att 
inspirera och sporra medarbetare till 
goda resultat.

Stipendiet utdelades vid Hembygds-
föreningens årsmöte den 24 mars.

Nu går det undan på bred front! 
Anslutningsgraden har blivit mycket 
hög i fiberföreningen, trots den väldigt 
korta besluts- och betalningstiden i 
början på året. Det är imponerande!

Nu har det börjat på riktigt! Nu 
händer det otroligt mycket, det är just 
nu två olika grävteam igång samtidigt 
som grabbarna som sköter installatio-
nen av fastighetsboxarna är igång med 
sin bit. När det gäller monteringen av 
anslutningsboxen, så kommer man att 
fotas precis som Bo (se bilden) – ett 
som synes glatt ögonblick. (Speciellt 
för en VÄLDIGT engagerad och hårt 
slitande ordförande!)

Det är mycket som ska klaffa, 
bland annat de sista finjusteringarna 
på sträckningen av kanalisationen på 
mark och tomter, utsättning av befint-
liga el- och telefonkablar. Detta sker 
i en snabb takt och på flera olika håll 
samtidigt, så det är väldigt skönt att det 
finns många byombud som kan vara 
med som kontakter och hjälpa till i res-
pektive område. Det är enormt roligt 
att se engagemanget som finns här!

De största grävmaskinerna tar sig 
snabbt fram, men det är en hel del som 
återstår efter att de har passerat. Man 
kan jämföra det med att resa stom-
men till ett hus, det går fort i början, 
men det är allt finlir som tar tid. Efter 
att slangarna har plöjts ner i marken 
kommer man att blåsa i fiberkablarna, 
dessa ska sedan svetsas ihop så att ena 
änden av fibern går till ditt hus och den 
andra änden slutar i ett nodhus. Det 
kommer att bli ett nodhus i Landeryd 
och ett i Långaryd.

 Det är ett omfattande arbete och det 
tar ett antal månader, men om allt klaf-
far så kommer vi att starta igång hela 
nätet i slutet på året. Vi startar hela 
nätet på en och samma gång och det är 
dagen vi har längtat efter i flera år.

För övrigt har kommunen tecknat 
ett avtal med samma bolag som vi har 
avtal med (IP-Only Networks AB). 
Det är verkligen bra att många fler får 
denna möjlighet att ansluta sig via fiber 
och det är väldigt bra att stora delar av 
kommunen blir anslutna till samma 
nät. Det kommer bland annat att ge 
möjligheter att skapa bra lösningar för 
framtida kommunala tjänster, framfö-
rallt inom omsorgsverksamheten.

Vi försöker att ha aktuell informa-
tion om vad som händer på hemsidan, 
www.fiberriket.se, men det är mycket 
man vill ha med där eftersom det 
pågår så mycket samtidigt. Vi försöker 
just nu att ha det viktigaste på förstasi-
dan, men vi ska göra en egen meny för 
det löpande projektet så det blir lätt att 
hålla reda på informationen. Kanske 
finns den redan när du läser det här.

Fibernätets finmaskiga framfart!
Text: Johan Edenholm
Foto: Johan Edenholm och Lennart Borg
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Välkommen till Åkershult Trädgård i 
Landeryd!

Hos oss på gården får du uppleva 
det riktiga lantlivet med en holländsk 
kryddning. Bland blommor och fjäri-
lar kan du njuta av en fika med tradi-
tionell holländsk bakning. I vår träd-
gårdsbutik säljer vi våra favoritväxter. 
Nyttiga och hållbara fruktträd, bärbus-
kar, perenner, örter och grönsaker.  Vi 
bjuder gärna på inspiration och kun-
skap!

Öppettider: torsdag–fredag 10.00–
17.00, lördag–söndag 11.00–16.00 
(fikaservering), eller ring och kolla om 
vi är hemma.

6 juni Turista hemma i Hylte 
kommun; Din smakfulla trädgård. I 
Åkershult Trädgård hittar du inspira-
tion och växter för en smakfull träd-
gård, balkong eller altan. Smaka, känn 
och prova själv. Tävla om en kryddlåda 

med olika typer av köksörter.
23 augusti Naturdag; råd om natur-

nära trädgårdar och under stövelpro-
menaden kommer du att upptäcka 
naturskatten i Norra Åkershult.

12 september Workshop plante-
ringsdesign: Upptäck under work-
shoppen hur man ritar upp en plante-
ringsplan och designar sin trädgård

Hemsida: www.tradgardsbutik.se
Telefon: 0722445937
E-post: anne@protrad.se

Charlottenlund i Långaryd
1 juli–30 augusti serverar vi lunch, 

fika, våffla kl. 12.00 –15.00. I övrigt 
gäller bordsbeställning.

Ring 0371 46057
eller maila info@charlottenlund.com

Välkomna till Charlottenlund!

Viltboden – Gårdsbutik och Camping 
Den 15 maj 2015 slog Viltboden 

upp portarna till sin Gårdsbutik och 
Camping vid Skärshultssjön. I butiken 
säljer vi vilt- och skogsdelikatesser som 
grillkorv gjord på vilt, salami, Lingon-
ketchup m Chili, Granolja, grilloljor, 
kryddsalt och andra egenkompone-
rade kryddor.

Under sommaren håller Glasski-
osken i servicebyggnaden öppet och 
i Gårdsbutiken kommer även finnas 
restaurang och café med läckerheter 
från skog och mark. Menyn anpassas 
efter säsongen. 

Öppettider är dagligen 10-18, där-
efter finns möjlighet att boka in sitt 
sällskap för en trevlig kväll! Under 
sommaren serverar vi vid några tillfäl-
len helstekt vildsvin.

Följ oss på vår facebooksida
eller på www.viltbodendeli.se

En smakresa i Världens släktbygd

Växthuset på Åkershults Trädgård.
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Varför ska man turista på hemmaplan?
Text: Lena Hagman Bogren, turistkoordinator på Hylte kommun

Jag skulle vilja ställa motfrågan – varför inte? Generellt besöker vi inte lokala 
besöksmål i lika stor utsträckning som vi besöker andra platser eller länder. 
Hemmaplan är helt enkelt ”för nära”. Låt 2015 bli sommaren du utforskar ditt 
eget Hylte kommun!

Eftersom jag själv är Långarydssläkting vill jag naturligtvis passa på att slå 
ett extra slag för utflykter i Långaryd – världens släktbygd. Här finns underbara 
möjligheter till kulinariska upplevelser och småskalig shopping mitt i den vackra 
naturen. Vidare erbjuds ett rikt utbud av skog, sjöar, sägenomspunna platser och 
besöksmål med inslag av såväl historia som kultur.

Min egen absoluta favoritplats i släktbygden är Nissaryds skans som jag besö-
ker flera gånger varje år. Skansen ligger vackert vid Nissans strand och du riktigt 
känner historiens vingslag i atmosfären. Oavsett årstid kan jag packa en picknick-
korg och ta fram cykeln, eller vandrarkängorna, för att njuta en stund på denna 
rogivande natursköna plats.

Turista Hemma kan du göra när som helst, men i år lyfts denna aktivitet lite 
extra genom en satsning på Nationaldagen. Blir den välbesökt hoppas vi på att 
det blir ett årligt återkommande evenemang!

Behöver du inspiration på Hylteaktiviteter eller tips på besöksmål är du väl-
kommen till Hylte Turistinformation på Fabriksgatan 1B i centrala Hyltebruk. 
Öppet måndag till fredag kl. 10.00-16.00 under perioden 15 juni till och med 
den 14 augusti. www.hylte.se/turism

Turista Hemma 2015
Nationaldagen är dagen då besöks-

mål och verksamheter välkomnar och 
öppnar upp för dig som hemmaturist 

att utforska och njuta av ditt Hylte. 
Upptäck nya smultronställen eller 
besök ett kärt gammalt guldkorn 
på hemmaplan och ta del av fina 

specialerbjudande.
Ladda ner program med tävlings-

talong på www.hylte.se

Mammas i Landeryd
Jag har haft drömmen om en 

restaurang sedan jag var i 20-årsåldern 
och matintresset finns i blodet. Idén 
om vad jag ville ha och hur jag ville ha 
det, har nog kommit de senaste åren. 
Vi har renoverat det mesta själva och 
drivit drömmen framåt med hjälp av 
min envishet och min man Kristers 
idérikedom.

Från och med den 4 augusti serverar 
vi lunchbuffé mellan 11.00 och 14.00, 
tisdag–fredag.

Huset som Mammas huserar i är 
byggt i mitten eller slutet av 1800-talet 
tror man. Carl Andersson hade han-
delsbod där på den tiden. 

När vi började fundera på hur det 
skulle se ut så var tanken att vi skulle 
tillbaka till den tiden. Kanske inte helt 
korrekt inredningsmässigt men käns-
lan skulle finnas där. Känslan av att 
komma hem.

Paula Engström (tel. 073 364 88 44)

Cecilias Skafferi och Systrarna i köket 
i Ekhult

Den 31 maj (mors dag) har Cecilias 
Skafferi öppet för Mors dags-fikabuffé 
kl 14–18. Massa hembakade kakor och 
bakverk, inkl kaffe – 100:-/person.

Förra årets succé Sommarcaféet 
är öppet söndagar från 28 juni till 8 
augusti kl 14–18.

Systrarna i Köket är Cateringföre-
taget som nu öppnat övervåningen 
i Ekhult för fester, möten och andra 
tillställningar. Tillsammans anordnar 
företagen barnkalas med bus och rolig-
heter. Kontakta Cecilia (073 075 94 96  
eller ceciliasskafferi@hotmail.com) för 
mer information!

Livsnytergården i Fagerhult
Gårdsbutik med ägg, grönsaker och 

frukt efter säsong. Vi erbjuder  själv-
plockning av jordgubbar och solro-
sor. Försäljning av grönsaksplantor till 
den egna trädgården och matjord utan 
kemiska tillsatser. För den som inte 
har en egen trädgård erbjuder gården 
ett område där man kan få komma 
och odla sina egna grönsaker. I vår har 
hundratals fruktträd, bärbuskar och 
rabarberknölar planterats på gården. 
En investering för framtiden!

6 juni kommer gården att visa upp 
sin verksamhet på Turista hemma.

25 juni Kurs i att göra ett ansikte till 
träd. Frieda leder kursen och svarar 

gärna på frågor om detta. Ansiktena 
ger träden en personlighet och kan 
hålla i flera säsonger.

26 juli Rabarberfestival. Alla hälsas 
välkomna att tävla om pris för finaste 
rabarberprodukt – både ätbara och 
icke-ätbara. Bara fantasin sätter grän-
ser!

13 juli Pumpafest där alla som vill 
får tävla med sina hemodlade pumpor. 
Pumpaskeeting, alltså att skjuta 
pumpor med hemmagjord katapult. 
Spännande!

Under semestermånaderna har vi 
ett litet café med kaffe, kaka och kall 
dryck.

Följ oss på facebook!

Frieda Daelesmans tillverkar trädmasker på Livsnytergården.
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Birgitta Holmén har sedan flera 
decennier ett starkt engagemang för 
långarydsbygden och Långaryds 
Hembygdsförening i synnerhet. Här 
berättar hon om hur det som så små-
ningom blev Långarydssläkten tog sin 
början.

En sommardag 1977 knackade det 
på dörren här hemma. Utanför stod 
en liten familj; Britt, Sören och fem-
tonårige sonen Per Andersson från 
Mjölby. Grabben höll en pärm under 
armen och undrade om jag ville titta 
lite på hans släktforskning och se om 
jag kände igen några namn.

De hade sökt upp Långaryds pas-
torsexpedition och därifrån blivit hän-
visade till mig. Till saken hör att jag 
då höll studiecirklar i släktforskning 
och intresset för ämnet var stort här i 
bygden.

Gemensamma förfäder
Visst var jag intresserad av att se 

hans forskning och det gick inte lång 
stund innan jag kände igen en del 
namn. Bland dessa fanns länsmannen 
Anders Jönsson och hans hustru Ingrid 
som var förfäder till både mig och min 
man Göte.

Per förklarade att det verkade som 
att de hade många ättlingar här i trak-
ten. Jag kunde konfirmera detta då flera 
av mina cirkeldeltagare också kommit 
fram till detta par. Per fortsatte sedan 
sin forskning och vi höll kontakt. Eivor 
Sundqvist i Hyltegård var en annan 
släktforskare som hjälpte till att bredda 
kontaktnätet.

Efterlysning på biblioteket
Vi diskuterade hur man skulle kunna 

gå vidare för att hitta fler ättlingar. Jag 
hade goda kontakter med biblioteket i 
Hyltebruk och vi kom fram till att man 
kanske kunde sätta upp släktlistor där 
och be folk se om de kunde knyta an 
på listorna.

Sagt och gjort. Per skrev listor som 
jag och Eivor satte upp som en utställ-
ning på biblioteket, samt uppmanade 
folk att fylla på med sina forskningsre-

sultat. Det gav goda resultat. Listorna 
skickades till Per som därmed fick 
många kontakter att nysta vidare med.

Upptill sina studier fortsatte han 
forskningen med att kartlägga ättlingar 
efter Anders och Ingrid med stor nit. 
Han kom i kontakt med Anna Åqvist 
i Eskeryd som hade ett brett kontakt-
nät, ett gott minne och ett brinnande 
intresse för släktforskning. Många, 
många brev och telefonsamtal växla-
des.

Den första boken
I januari 1988 gav Per ut den första 

boken Långarydsättlingar, som om jag 
minns rätt innehöll cirka 5 500 ätt-
lingar. Redan i april kom en ny bok, nu 
med 12 000 och i september samma år 
ett supplement kallat Nya Långaryds-
ättlingar med ytterligare 4 000. År 1990 
kom så boken Långarydssläkten med 
cirka 25 000 släktingar som lade grun-
den till Guinnessrekorden, Världens 
största utforskade släkt och Världens 
största släktmöte 1991. Vid det laget 
hade Per fått god hjälp av Johan Lind-
hardt och tillsammans har de fortsatt 
forskningen, gett ut nya släktböcker 
och följt släktleden tillbaka till början 
av 1500-talet.

En kvarts miljon 
långarydsättlingar

I augusti 2014 kom de senaste rönen, 
nu med 254 000 personer redovisade i 
sex band.

Det har varit mycket intressant och 
spännande att så här på ganska nära 
håll följa denna forskning under 38 år. 
Vi har ju dessutom kunnat använda 
deras ansträngningar för att göra vår 
hembygd känd i hela världen.

Med vänlig hälsning till alla Långa-
rydsättlingar från aDh CcA cab.

S L Ä K T K R Ö N I K A N
Birgitta Holmén berättar om hur allting började
Text: Birgitta Holmén
Foto: Petter Bäckman

De hittills utkomna böckerna om Långarydssläkten. Forskningen har gått framåt 
och det som från början var ett häfte är nu ett bokverk i sex band.

Vill du veta mer
om din släkt?

Vi planerar en kurs i digital släktforsk-
ning, 8 tillfällen à 4 timmar kl. 18 på 
tisdagar med start i slutet av september.

Plats: Troligen Studieförbundet Vuxen-
skolans lokal i Hyltebruk.

Begränsat antal platser

Anmäl intresse till
info@hallandsslaktforskare.se
Mer information på hemsidan
www.hallandsslaktforskare.se
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Landskap i sikte!
Text: Anne van Hirtum
Foto: Robin Nylén

Till skillnad från i Nederländerna, är 
det underbart att de flesta människor i 
Hylte inte bor bakom två meter höga 
staket. Det finns mycket mer utrymme 
och trädgårdarna är mycket större och 
ligger i ett vackert område. Jag tycker 
det är trevligt att inte alla avgränsar sin 
egen tomt med ett staket, och trädgår-
darna flyter in i varandra. Här är några 
tips för att ge din trädgård en naturlig 
utformning och låta den bilda en enhet 
med det kringliggande landskapet.

1. Siktlinjer
En öppen linje i trädgården som 

inte är stängd av en häck eller ett staket 
för att dra full nytta av det omgivande 
landskapet. Titta från huset, terras-
sen och trädgården och skapa utsikt 
över omgivningarna. Vacker utsikt kan 
accentueras och andra mindre vackra 
vyer kan skärmas av med plantering 
och ändå skapa en skyddad trädgård.

2. Fjärilsväxter
Få mer liv i trädgården genom att 

plantera fjärilsväxter. De är indelade i 
värdväxter och nektarväxter. På värd-
växter lägger fjärilarna sina ägg, väx-
terna äts sedan av larverna. Nektar-
plantorna är växter som ger fjärilarna 
föda. De är mindre förtjusta i dubbel-

blommiga arter, eftersom det är svårt 
att nå nektar. Några bra lockande fjä-
rilsväxter är: solhatt, rosensidenört, 
fältvädd, bolltistel,

3. Paddammar
På sank mark kan en naturlig damm 

konstrueras med sneda kanter. Ett 
paradis för paddor, bruna och gröna 
grodor och salamandrar, eftersom de 
utan problem kan gå i och ur vattnet. 
Det är bra om dammen torkar upp på 
sommaren, så att inga fiskar kan leva 
där. Då blir det en utmärkt plats för 
amfibierna att föröka sig på.

4. Fruktträdgård
Med en fruktträdgård få du i höst 

läckra färska frukter inom räckhåll 
från huset. Halv- och högstam päron, 
äpple, plommon och körsbär är bra 
sorter för en fruktträdgård. Träden 
ger också mat och boende för fåglar 
och insekter. Plantera en blandning av 
fruktträd som pollinerar varandra och 
välj härdiga och sjukdomsresistenta 
arter.

5. Åkerblommor
En bit mark med ettåriga åkerblom-

mor är en färgstark fest. Växter som 
vallmo, blåklint och prästkrage älskar 
bördiga jordar. De återkommer varje 
år när jorden blir genomarbetad och 

blommorna kan fröa av sig. De lockar 
många fjärilar och andra insekter, 
vilket är bra för många fågelarter.

6. Rissnår
Stapla ris och annan sly till ett snår, 

en sådan hög ger en väldigt bra bo-, 
mat- och tillflyktsplats för fåglar och 
små däggdjur. Placera en grenhög helst 
så nära den plats där riset kommer 
ifrån som möjligt. Under träd och 
buskar ser man det inte, och det är en 
skuggig, fuktig miljö för ormbunkar 
och mossor. För att hålla högen på 
plats kan man slå i stolpar i marken 
med någon meters mellanrum.

7. Våräng
Det enklaste sättet att göra en tråkig 

grön gräsmatta till en färgglad våräng 
är att plantera vårlökar i gräsmattan 
och börja klippa gräset senare under 
säsongen. Plantera till exempel krokus, 
vårstjärna, vilda tulpaner och pärl-
hyacinter. Det hjälper våra hotade bin 
till nektar under våren. Ge lökarna en 
chans att spara mat efter blomningen, 
så att de kan expandera ytterligare. 
Med en kreativ gräsklipparförare behö-
ver detta inte ser slarvig ut. Gräsmattan 
kan användas för lek och spel igen från 
och med juni.
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Tack! 
Tack till er som hjälpte till med 
att reda upp efter stormen 
Egons härjningar och göra 
Hembygdsparken vårfin.

Styrelsen i Långaryds 
hembygdsförening.

Tack!
Tack till Malin Kettil, Bertil 
Holmén och Landeryd - 
Långaryds kyrkokör för 
tal, brasa och skönsång vid 
Valborg.

Vi som var där.

I början av 1900-talet fanns många 
ungdomar på gårdarna i Nissaryd. När 
de samlades på söndagseftermidda-
garna brukade de fördriva tiden med 
en originell sport – ”Bränna trella”.

Från ändan av en cirka tio tum grov 
stock sågade man av en ”trella” ett par 
tum tjock. Alla i laget försåg sig med 
en kraftig påk eller käpp. Tävlings-
plats var Nissastigen som på den tiden 
var ganska jämn och slät och trafiken 
var obetydlig. Endast diligensen och 
någon ”finskjuts” förekom.

Man tävlade i lag, Södra Nissaryd 
mot Norra. Lagen ställde upp på vägen 
ett 20-tal meter från varandra. Sedan 
skulle någon i laget som hade trellan, 
genom en kaströrelse, från över axeln 
framåt ”bränna” iväg den rullande 
mot motståndarlaget. Dessa skulle 
då så snabbt som möjligt stoppa den 
med sina påkar och sedan i sin tur 

bränna den tillbaka. Trellan kanske 
då gick igenom motståndarleden utan 
att kunna stoppas. Den var ganska 
tung och rullade fort, så enda sättet 
att stoppa den var att slå ner den med 
påkarna. – Tog den mot benen så ”tre-
vade” den inte för sig – sa min far. Det 
kunde bli sår och stora blåmärken.

Under tiden motståndarna försökte 
få tag i trellan gällde det att avancera 
framåt några meter, men vara beredd 
att stoppa den om den brändes till-
baka och sedan snabbt bränna iväg den 
framåt igen. På detta sätt fortsatte täv-
lingen, böljande, ibland framåt ett tag 
och sedan kanske tillbaka.

Södra Nissarydslaget var belåtna 
och kände sig som segrare om de lyck-
ades driva iväg Norra laget ända upp 
till Mjälleryds vägskäl.

Berättat av min far Johan Holmén 
född 1891 och bosatt i Södra Nissaryd.

Bränna trella - Gammal lek i Nissaryd
Text: Bertil Holmén
Foto: Birgitta Holmén

Länsmansleden
Text: Birgitta Holmén

Under våren 2014 tog vi fram 
underlag till en vandringsled i länsman 
Anders Jönssons hembygd. Leden stod 
klar till sommaren. Den är 5,7 km och 
går mestadels på smala byvägar. Den 
går till största delen också att cykla, en 
liten slinga går på en skogsväg som inte 
är lämplig för cykel men går utmärkt 
att gå. Denna kan man hoppa över om 
man vill.

Till leden har tagits fram en karta 
med 11 historiska ställen utmärkta och 
beskrivna.

Man kan starta antingen i Höljeryd 
eller i Ekhult. På båda platserna finns 
en postlåda där man kan förse sig med 
en karta.

Sällskap med minst sex personer 
kan förbeställa matsäck hos Cecilias 
skafferi i Ekhult tel. 073 075 94 96.

Välkomna till en skön vandring i 
smålandsskogen.

Den fantastiska stenformationen Bocks hall är en 
av sevärdheterna längs Länsmansleden.

Bertil Holmén demonstrerar hur det går till att 
”bränna trella”.



17

Valborgsfirande vid Nyarps 
bygdegård den 30 april 2015.
Våren sjöngs, talades, lektes 
och tutades in.

Foto: Lennart Borg



Första majfirande med körspex 
i Landeryd den 1 maj 2015. 
Fortifikationsdepartementet 
hade utlyst allmän 
Skattskrivning på hemorten 
och i Långaryd väntade man 
nu invasion av en kvarts miljon 
Långarydssläktingar.

Foto: Lisa Rimestad och Karina 
Johansson



Dramatiserade guidningar i Världens släktbygd 
den 2 maj 2015
Foto: Linné Torbjörnsson, Mona Granquist



Vill du prenumerera?

4 nr/år kostar 150 kr.

sockenbudet@langaryd.nu

 

Insjöfiske • Gårdsbutik • Rökeri 
Fiskrestaurang • Pub • Glasscafé 

 

Njut av mathantverk vid Bolmen 
TIRAHOLMS FISK 

  +46 (0)371-64019 • fisk@tiraholm.se • 310 83 Unnaryd 
 

www.tiraholm.se 

01

12 - 14 juni 
2015

Vernissage  på
Storgatan  20

i Hyltebruk
fredag 12/6 kl 15

mer info på www.hylte.se

Lördag
DEN 13 JUNI 
KL 14:00 - 17:00
Musik • Träverkstad • Lekar • Fika 
BARNFEST  PÅ  UNNARYDS  NATURLEKPLATS

Bolmen

Byholma

Skeen

Bolmstad

Angelstad

B O L M E NOdensjö

Önnekvarn

Tiraholm

Sunnaryd

Kårehamn

Slättahult

Tallberga

Ås

Svanaholm
Slättö

Tannåker

N

Lida

Jonsboda

Dannässkola

Dannäs

Hov

Bolmsö 
Kyrkby

Bök
kullen

Unnaryd

Slätteryd Pers-
torp

Vi reserverar oss för ändringar i programmet.

Bolmendagen 25 juli

Aktiviteter runt 
hela sjön Bolmen

Activities around
lake Bolmen

Samordnare: Bolmens 
fiskevårdsområde

Program finns på www.bolmensweden.com

Välkomna till vår nya 
Gårdsbutik vid Skärshultssjön.

Hos oss finner du närproducerade vilt- 
och skogsdelikatesser. 
I Gårdsbutiken finns även vår restaurang 
och vårt café med läckerheter från skog 
och mark. Under sommaren är glasskios-
ken vid sjön öppen.
Öppet dagligen kl. 10:00 - 18:00,
därefter finns det möjligheter att boka in 
ditt sällskap.
Välkomna!

www.viltbodendeli .se
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Välkomna till vår nya Gårdsbutik vid Skärshults-
sjön. Hos oss finner du närproducerade vilt- och 
skogsdelikatesser. I Gårdsbutiken finns även vår 
restaurang och vårt café med läckerheter från 
skog och mark.

Under sommaren är glasskiosken vid sjön öppen.

Öppet dagligen kl. 10-18, därefter finns det möj-
ligheter att boka in ditt sällskap.

Välkomna!

www.viltbodendeli.se



i Landeryd
Från och med den 4e aug serverar vi lunchbuffé i vår genuina restaurang.
Buffén serveras kl 11:00 - 14:30, tisdag - fredag.
Varmt välkommen 
önskar Paula 
0733 648844

UnnaRum
Inredning • Hantverk • Kuriosa

Långholmens Café

Café • Bar • Restaurang
Café ° Bar ° Restaurang 

Långholmens Café
Torget 8, 310 83 Unnaryd

Caféet drivs av Unnarum AB

tel: 0371 - 603 36
unnarum@unnarum.se

Öppettider och evenemang
www.unnarum.se eller
www.facebook.se/UnnaRum

GPS-koordinater:
Latitud 56.9547077 
Longitud 13.5291869

Unna dig en stund hos oss -  god mat och dryck i gemytlig miljö

Långholmens Café

Café • Bar • Restaurang
Café ° Bar ° Restaurang 

Långholmens Café
Torget 8, 310 83 Unnaryd

Caféet drivs av Unnarum AB

tel: 0371 - 603 36
unnarum@unnarum.se

Öppettider och evenemang
www.unnarum.se eller
www.facebook.se/UnnaRum

GPS-koordinater:
Latitud 56.9547077 
Longitud 13.5291869

Unna dig en stund hos oss -  god mat och dryck i gemytlig miljö

Varmt välkomna till 
en underhållande 
sommar hos oss.

Vi planerar att ha 
butiken öppen dagligen. 

För öppettider se vår 
hemsida och Facebook.

www.unnarum.se     

www.facebook.com/UnnaRum

Familjen Hägglund önskar Er 
varmt välkomna!

På Långholmens Café o Bar arrangerar vi 
följande pubkvällar mm i juni/juli:

Lördag 6 juni:
Pubkväll i samband med Turista Hemma, ev. trubadur

Midsommardagen 20 juni: 
Pubkväll med livemusik i trädgården. Vi välkomnar 

blueslegenden Kryll Erik igen!

Onsdag 8 juli: 
Unnarydsdagen har vi öppet i stort sett hela dagen 

och kvällen!

Onsdag 15 juli:
Cowboykväll. Upplev linedance, lassokastning,  

livemusik av Driftwood Company mm!

Onsdag 22 juli: 
Rockabillykväll. Livemusik av Slappin‘ Pix Trio!

Onsdag 29 juli: 
Pubkväll med livemusik i trädgården.

För mer detaljer följ oss på Facebook och 
kolla in vår hemsida.
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Nya öppettider i 
Servicebutiken:
mån - fre  09 - 18
lördag  10 - 14
söndag  stängt

Lemmi Vi ses på Macken!

 
Insjöfiske • Rökeri • Gårdsbutik 
Fiskrestaurang • Glasscafé • Pub 

Njut av mathantverk vid Bolmen 

TIRAHOLMS FISK 

 

tel. 0371- 640 19 
fisk@tiraholm.se 
www.tiraholm.se 
www.facebook.com/tiraholm 

Varmt Välkomna 
hälsar 

 Familjen Ekwall   

Nu finns det möjlighet att boka  
Fars dag & Julbord  
Säkra dina platser! 

        Vi har blommorna 
och pyntet 

för att få höstkänsla
Välkomna!

Följ oss på facebook

Tel: 0345-10114  •  www.olandersblommor.se
Öppet: Måndag - Fredag  9 - 18 • Lördag  9 - 14  • Söndag  stängt

Höstmys i butiken!!

        Nu närmar sig hösten

        

Oktoberfest 
lördagen den 18/10 kl 18 - 01

Kolla in vår hemsida och Facebook 
för butikens öppettider samt för framtida

evenemang såsom pubkvällar
www.unnarum.se     www.facebook.com/UnnaRum

UnnaRum
Inredning • Hantverk • Kuriosa

Långholmens Café

Café • Bar • Restaurang
Café ° Bar ° Restaurang 

Långholmens Café
Torget 8, 310 83 Unnaryd

Caféet drivs av Unnarum AB

tel: 0371 - 603 36
unnarum@unnarum.se

Öppettider och evenemang
www.unnarum.se eller
www.facebook.se/UnnaRum

GPS-koordinater:
Latitud 56.9547077 
Longitud 13.5291869

Unna dig en stund hos oss -  god mat och dryck i gemytlig miljö

Långholmens Café

Café • Bar • Restaurang
Café ° Bar ° Restaurang 

Långholmens Café
Torget 8, 310 83 Unnaryd

Caféet drivs av Unnarum AB

tel: 0371 - 603 36
unnarum@unnarum.se

Öppettider och evenemang
www.unnarum.se eller
www.facebook.se/UnnaRum

GPS-koordinater:
Latitud 56.9547077 
Longitud 13.5291869

Unna dig en stund hos oss -  god mat och dryck i gemytlig miljö

HÖSTERBJUDANDE!

Under oktobermånad erbjuder 
jag mina kunder: 
Få en flaska shampoo vid hår-
färgning
Få en flaska av shampoo och 
en balsam vid hårfärgning och 
slingor 

Välkomna att boka tid eller 
drop in!

Välkomna till Charlottenlund 
önskar Lena & Leif!

Öppettider under sommaren: 1 juli – 30 augusti
Vi serverar lunch, fika, våffla 

från 12.00 – 15.00
I övrigt gäller bordsbeställning.

tel: 0371 46057  e-mail: info@charlottenlund.com

Trevlig sommar! Semesterstängt
v. 29 & v. 30

www.pcel.se

 Kakbuffe på mors dag 31/5 mellan kl 14 - 18, pris 100:-/person

Sommarcafeet öppnar 28 juni 
och är öppet på söndagar kl 14 - 18, t.o.m 9 augusti

Glöm inte att boka studenttårtorna och 
tårtorna inför sommarens kalas! 

Cecilia 0730759496           mail: ceciliasskafferi@hotmail.com
Cecilias Skafferi i Ekhult, Långaryd

K. AXELSSONS EL AB
    

Utför alla slags elinstallationer. 
Försäljning av kapitalvaror
    

Nissaryd, 314 93 Hyltebruk
    Tlf. 0371-461 42, 
Mob. 070-316 87 70

Fax 0371-461 81
Mail  kjellaxelsson@swipnet.se










Catering – servering vid alla sorters fester
Vi är glada att kunna hälsa er Välkomna till Ekhult!
 Ylva 0371-47005 eller Lotta 0371-45078

systrarnaikoket@hotmail.com

Systrarna i köket



SOCKENBUDET-sponsor: 

Bygg Johan

    Vi har
blommorna och jorden

för din balkonglåda och trädgård.
Välkomna!

Öppet: Måndag - Fredag kl 9 - 18 • Lördag kl 9 - 14 • Söndag stängt

Storgatan 6, Hyltebruk
Tel: 0345-10114  •  www.olandersblommor.se

Följ oss på facebook: Olanders-blommor-ting

 Nu är sommaren på väg

Unnarydsdagen
En hel dag med 
marknad, upplevelser, 
prova-på, barnaktivi-
teter, musik och teater 
från morgon till kväll. 
Håll utkik efter vårt 
programblad!  
www.unnaryd.com

Smålands sjörikedag 
flyttar in på 
Bolmendagen 25 juli

På Tiraholms Fisk är det marknad den 25 juli 
mellan kl. 10:00 - 16:00 och du träffar även 

representanter från Smålands sjörike 
som tipsar om aktiviteter och besöksmål.  

www.sjoriket.se
   Varmt välkommen!

LUNDBERGS
BUSSAR FÖR ALLA TILLFÄLLEN

Följ oss på Facebook:
www.facebook.com/Lundbergstaxi

kontakt:

Mattias Lundberg
tel. 0371 - 460 00

epost. kontakt@lundbergstaxi.se

FOTVÅRD  •  MASSAGE  
ANSIKTSBEHANDLING

Mottagning efter överenskommelse,
även kvällar, lördagar och hembesök.

MONIKA ALBRECHT  •  Pensévägen 13 B i Hyltebruk

telefon 0345 - 17 252  •  0730 - 44 67 65

epost: monika.albrecht@hotmail.com

www.monikaalbrecht.se

8 juli 2015

Kamin • Gjutjärnspis • Braskamin • Frimurning • Köksspis • Utekök • Täljstenskamin www.kaminatelje.se

i Unnaryds Prästgård

i Unnaryds Prästgård
Prästgårdsvägen 4.  Unnaryd

Öppet. fredagar 14:00 - 18:00. lördagar 10:00 - 14:00
Eller boka tid   076 12 72 510     www.kaminatelje.se




