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6/2  kl. 14 
Sång och musik med Tommy Leijon på 
Höstro

11/2 kl. 18
Årsmöte med SPF Seniorerna i Nyarps 
Bygdegård. Underhållning.

20/2 kl. 14   
Bengt-Götes blandning som består av 
visor och berättelser med Bengt-Göte 
Bengtsson. Höstro.

28/2 kl. 12
Sopplunch i Landeryds 
församlingshem.

27/2 kl. 18:30 
Filmafton i Nyarps Bygdegård. Vi visar 
gamla och nya filmer från bygden mm.

3/12 kl. 10
Gudtjänst för stora och små i 
Landeryds kyrka. Därefter Adventsfest 
i församlingshemmet.

6/12 
Bussresa till Halmstad teater för att 
lyssna till Halmstads manskör med 
gästartister

8/12 kl. 14 - 18
Julbasar i Nyarps Bygdegård 
med försäljning av hantverk och 
annat smått och gott. Lucia och 
underhållning, chokladhjul och lotteri. 
Se ruta!

9/12 kl. 18
Julkonsert med Landeryd-Långaryds 
kyrkokör i Långaryds kyrka. Se ruta 
sidan 4.

10/12 kl. 18
SPF Seniorernas julfest med mat i 
Nyarps Bygdegård. Föranmälan till 
Ebba 0345 - 301 71 före 3 december. 
Luciatåg. Happes orkester.

16/12 start 16:30-16:45
Tomtesmyg med start på Linnehov i 
Landeryd. Tipspromenad med korv 
och glögg. Önskelista kan lämnas till 
tomten som kommer på besök.

2019 
1/1 kl. 18 
Musikaliska Nyårskarameller med 
Anna, Rebecka och Regina i Långaryds 
kyrka. Se ruta sidan 4.

6/1 kl.15
Julspel i Långaryds kyrka. Kyrkfika och 
julgransplundring.

13/1 kl. 15
julen dansas ut runt samhällsgranen i 
Landeryd. Roger Lindroth spelar och 
Tomten kommer på besök.

23/1 kl. 14 
Filmvisning med Bertil Holmen på 
Höstro.

23/1 kl. 18:30 
Teaterföreställningen ”De förskräck-
liga” i Nyarps Bygdegård. Se sidan 3.

31/1 kl. 12 
Sopplunch i Landeryds 
församlingshem

KALENDARIUM
LÅNGARYD/LANDERYD DECEMBER 2018 - FEBRUARI 2019

TUSEN TACK
Landeryds Goif och Landeryds 
samhällsförening vill tacka alla 
som hjälpt till under 2018 års 
tågdagar

Utan er hjälp skulle det inte blivit 
en sådan succe som det blev!

Ett stort tack till er alla – 
Inger, Eva, Anna-Greta, Helene, 
Ingemar J, Elin, Manfred, 
Inge, Lilly, Bertil och Birgitta 
som hjälpte till i tältet med 
fokus på Långarydssläkten vid 
Tågdagarna i Landeryd och ett 
särskilt tack till Lennart, Bo och 
Oskar för allt arbete med tältet.

/ Långaryds hembygdsförening.

Stort tack till alla som var med 
och fixade med Halloweenfesten. 
Ett särskilt tack till alla spöken!

/ Långaryd-Landeryd i 
samverkan

Visst är det roligt att gå i 
Luciatåg?!
I vårt luciatåg är ingen för ung 
eller för gammal. Alla som vill är 
välkomna med! Vi övar 
luciasångerna den 3/12 kl 17:30 
i Nyarps bygdegård. Har du 
frågor? Kontakta anna.roos@
langaryd.nu. Luciatåget 
framträder på Julbasaren den 
8/12 och på SPFs julfest 10/12
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De förskräckliga är en vindlande ringdans genom 
klassikernas makthungriga korridorer, fyllda av intriger, 
lögner och sammansvärjningar. Låt er förföras av intrig-
makare, roas av manipulatörer och förfäras av domptörer. 
Möt världsdramatikens sköna juveler i komiska piruetter 
och tragiska våldsamheter.

Med rötter i klassisk teater, varieté och cirkuskonst 
bjuder Pelle Öhlund och Nina Jemth från Varietéteatern 
Barbès på humor, poesi och scenisk magi. Öhlund och 
Jemth har vid ett flertal tillfällen blivit prisade för sina före-
ställningar som turnerat runt i världen. De förskräckliga är 
deras första uppsättning på Teater Halland och årets stora 
satsning för bygdegårdar. Missa inte detta gnistrande kos-
tymäventyr i vintermörkret.

Ensemble:
Nina Jemth
Jesper Gester
Anna-Carin Henricsson
Petter Heldt

Konstnärligt team
Regi: Pelle Öhlund och Nina Jemth
Scenografi/kostym: Karin Dahlström
Dramaturg: Anna Berg
 
Fotograf: Annicka von Hausswolff

Nyarps Bygdegård 23 januari 2019 18:30 
150 kr/person. Begränsat antal platser!

Boka din biljett: anna.roos@langaryd.nu eller 070 662 35 52

De förskräckliga

Möt världsdramatikens sköna juveler.
Våra mest älskade klassiker på 100 minuter.
En rolig och helt förskräcklig föreställning.

Premiär 23 november 2018.
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LEDAREN 
Text: Anna Roos

Det är få högtider som är så förut-
sägbara som advent och juletiden är – i 
alla fall när man är förenings och kyrk-
ligt engagerad. Jag tror att det säkert 
är så för de allra flesta, man vet vilken 
tid man ska äta, titta på TV, vilken dag 
man ska träffa olika delar av släkt och 
vänner. Man vet på förhand vad man 
ska/vill äta, ibland med något nytt som 
man hittat på en julmarknad – men 
oftast det som ska vara med.  Tradi-
tion. Ja, kroppen minns och framkallar 
bilder med alla sinnen om hur det ska 
vara åtminstone en månad framåt. 

Det doftar kanel, kardemumma, 
kryddnejlikor, apelsin, kokt kött, hya-
cinter, granris och glögg. Orden fram-
kallar dofter och smaker. Smaklökarna 
ställer in sig på en mix av olika typer 
av mat från julbordet som toppas av 
sötsaker i mängd. På julbordet finns 
många udda kombinationer som bara 
hittas där.  

Detta är tid för andra instrument 
som bjällror, harpa och xylofon att få 
sin tid i rampljuset och förgylla och 
glittra. För dig som inte hört harpa 
tidigare finns chansen den 9 decem-
ber i Långaryds kyrka där kören fram-
för sin julmusik.  Arne Dagsviks ”Här 
kommer nu ett änglabud” med harpa 
och stråkar ger en glimt av himlariket. 
Harpan omskrivs som ett av änglarnas 
instrument och det är lätt att förstå när 
vi får höra vår harpist Gloria fram-
mana den mest himmelska musik på 

detta fantastiska instrument.
I höstmörkret längtar vi efter glim-

mande bågar och stjärnor i våra fönster, 
stearinljus, brasor och granens tind-
rande ljus. Hemmet invaderas av pynt i 
rött; det är tomtar, hjärtan, amaryllisar. 
Synintrycken är många. På nyårsnatten 
exploderar himmelen av fyrverkeri -  
ett år summeras och utvärderas och ett 
nytt hälsas välkommet med förvänt-
ningar och förhoppningar. Efter jul 
blir dagarna längre och ljuset återvän-
der. Kanske vi får en fin, vit vinter som 
inbjuder till lek och aktiviteter i snön, 
kanske blir det skidföre eller så fryser 
sjöar och vattendrag och skridskorna 
kan komma till användning.

Denna vår kyligaste årstid inbjuder 
till värme och gemenskap. Min utma-
ning är att inte bli slav under alla tra-
ditioner utan ha tillfälle att ta de spon-

tana tillfällen som ges till lek, god mat, 
träffa vänner, sjunga och musicera till-
sammans och få vara ledig. Jag önskar 
av hela mitt hjärta att vi tar hand om 
varandra och att alla ska få känna sig 
sedda och uppleva julens glädje även 
när det är svårt, om sjukdom eller sorg 
har drabbat.

Slutligen vill jag tacka alla som gjort 
detta årets SOCKENBUDET möj-
ligt; skribenter, fotografer, layoutare, 
annonsörer, utdelare, läsare. Utan er 
alla –inget blad. Vill du vara med i 
redaktionen nästa år? Vi behöver vara 
fler!

Jag vill önska en fin advents- och 
jultid, ett gott slut på 2018 och en fint 
nytt 2019 där vi får många nya tillfäl-
len att göra viktiga saker tillsammans 
för vår bygd.
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BYGDEPROFILEN
Olle Lyding på Jansberg
Text: Birgitta Holmén Bild: Britt-Marie Holmberg

För senaste info om våra 
aktiviteter och vad som 
händer i bygden; gilla 

Långaryd – Världens släktbygd 
på Facebook. 

     Det har blivit höst och löven sing-
lar sakta mot marken när vi sitter till-
sammans i Jansbergs trivsamma kök 
och minns åren som gått, Olle, hans 
kära hustru Inga och jag. Vi kommer 
snabbt fram till att Olle och jag har 
varit föreningskamrater och vänner i 
minst 63 år, först i Frisksportklubben 
och sedan också i Hembygdsfören-
ingen, så minnena är många.

   Olle föddes på gården Jansberg 
1933. Den har tidigare varit en av 
Långaryds tre säterier. Jansberg är 
släktgård sedan 1917 då Olles farfar 
och farmor, Sven och Josefina Larsson 
förvärvade gården. De rustade upp den 
med bland annat nya ekonomibyggna-
der 1927. Sonen Sigurd ”Sigge” Lyding 
och hans hustru Annie tog över gården 
1930. Där växte Olle upp tillsammans 
med sina fem syskon, Stig, Ulla, Inger, 
Christina och Lars. Upptill arbetet 
med gården körde deras pappa djur-
transporter till livdjursauktioner och 
slakteri, en syssla som sonen Stig så 
småningom tog över.   

   Bostadshuset, från 1875, brann 
ner när Olle var helt liten och familjen 
fick flytta in i en flygelbyggnad som 
fanns på gården. Där bodde man fram 
tills 1954 när ett nytt bostadshus stod 
klart. Pappa Sigurd gick hastigt bort 
1962 och då fick Olle axla ansvaret för 
gården. Han var då anställd som vir-
kesmätare och senare även transport-
ledare hos Sydved. Olles stora intressen 
har varit och är, skog, jakt och fiske så 

han föredrog att arrendera ut själva 
jordbruket. 1961 gifte han sig med sin 
Inga och fick barnen Jan och Anette. 
Numera är barnen delägare i gården. 

Hyltebruks Frisksportklubb
   Föreningsarbete har följt Olle 

genom åren. Redan som 11-åring 
kom han med i den nystartade Hylte-
bruks Frisksportklubb. Där deltog han 
i arbetet med att bygga upp klubben 
tillsammans med ett gäng likasinnade 
ungdomar. Olles syskon var också 
frisksportare när de bodde hemma. 
Frisksportarnas devis är ”en sund själ 
i en sund kropp”, så träning och ett i 
övrigt sunt levene gäller. 

   Olle var med i styrelsen under 
många år och det var också där sam-
arbetet med undertecknad började då 
jag blev juniorrepresentant i styrelsen 
1955. En begagnad kontorsbarack från 
Kråkeryds mosse flyttades till Skärs-
hult och byggdes om till klubbstuga. 
Skärshult blev därefter samlingsplats 
där kanoting, tablåbyggnad och övrig 
träning utfördes. Det hölls lägerbål ute 
på ön eller tändes en brasa i stugan. Då 
sjöngs ofta Frisksportarnas egen sång 
”Mot solljusets land”. En sång som 
väcker många fina minnen.

Skog, jakt och fiske
   Detta har varit Olles största intres-

sen genom åren. Gårdens skog har han 
skött som sitt lindebarn och där har 
det stora intresset för jakt också fått 
blomma ut. Hundar har genom alla 
åren varit hans främsta jaktkamrater. 
Schiller-stövare vid jakt av hare och 
räv, strävhårig tax vid jakt på rådjur. 
Det har blivit många hundvänner 
genom åren, alla starkt saknade när de 
fått somna in.

   Olle tillhör Mårås jaktlag och 
Västra Långaryds älgskötselområde 
och har ägnat mycket tid till styrelse-
arbete där och inom Hylte Jaktvårds-
förening. Intresset för jakt har också 
resulterat i jaktresor, bland annat till 
Norrland och Tyskland. Enligt jakt-
kamrater har han fällt ett stort antal 
älgar genom tiderna. Skärshults Fiske-
vårdsförening har också fått ta del av 
hans tid och kunskaper.

Långaryds hembygdsförening
   Sigurd ”Sigge” och Annie Lyding 

var med och startade Långaryds hem-
bygdsförening 1938 och upplät den 
vackra sluttningen mellan gården 
och Jansbergssjön till hembygdspark. 
Redan 1939 restes en gammal stuga 
från Kambo på tomten och sedan har 
hembygdsparken utvecklats. Olle har 
således växt upp med hembygdsför-
eningen som närmaste granne. 1968 
valdes han in i styrelsen och blev ord-
förande samma år. Den posten hade 
han hand om i 12 år och sedan dess är 
han vice ordförande i föreningen. Även 
inom hembygdsföreningen har han 
lagt ner mycket tid och arbete genom 
åren. Inte minst med skötsel av parken 
och dess byggnader.   Numera har 
åldern börjat ta ut sin rätt, men en och 
annan promenad i den älskade skogen 
till sammans med Inga blir det då och 
då.

Namn: Sven Olof 
Lyding, kallad Olle
Ålder: 85 år
Bor: Jansberg
Familj: Hustrun Inga, sonen Jan 
med hustrun Katrin och barnen 
Annie och Erik. Dottern Anette 
med maken Thomas och barnen 
Tilda och Axel.
Yrken: Virkesmätare och 
transportledare
Utbildning: Skogsskola
Intressen: Skog, jakt, fiske, 
hembygden

Olle tillsammans med hustrun Inga.
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HISTORISK TILLBAKABLICK 
Smålandsstugan i Slottsskogen, Göteborg del 1
Text: Bengt-Åke Andersson

I förra numret av SOCKENBUDET 
skrev jag en artikel om Smålands Gille 
i Göteborg. Jag fortsätter med en arti-
kel om Smålandsstugan och de andra 
byggnaderna kring stugan i Slotts-
skogen. Det fanns mycket att berätta 
så vi delar upp det på två nummer av 
bladet. 

   Abraham Sjögren föddes den 20 
september 1841 i Bästås Långaryd. 
Längre fram skall jag skriva en arti-
kel som handlar mer om Abrahams 
liv och gärningar. Men först måste jag 
beskriva bakgrunden till Smålandsstu-
gans tillkomst.

   På 1850-talet började många anti-
kvitetshandlare och samlare åka runt 
och köpte upp kulturföremål i bl.a. 
Västbo härad. En av Smålands främste 
folklivsforskare Gunnar Olof Hyltén-
Cavallius insåg faran att värdefulla 
föremål skulle försvinna från bygden. 
År 1867 överlämnade han 300 alster 
som en grundstomme till vad som 
senare kom att bli Smålands museum 
i Växjö. Många andra började att köpa 
upp antikviteter bl.a för Nordiska 
museet men även handlare från Dan-

mark kom till våra trakter. Abraham 
Sjögren kunde inte overksam bevittna 
hur hans hembygd kulturellt höll på att 
utarmas.

   Sedan han fått fast anställning i 
Göteborg 1875 och därigenom ekono-
miska möjligheter blev han själv sam-
lare. Abraham skriver till en kamrat 
som planerade att ge ut en bok om 
samlare, att han under 30 års tid här 
och där i Långaryds, Färgaryds, Femsjö 
och Södra Unnaryds församlingar 
gjort små inköp av gamla allmogesa-
ker, en del från 1600-, mest från 1700- 
och något från början av 1800-talet. 
Han skriver ”Att räkna upp allt, som jag 
haft och delvis ännu har, skulle blivfa 
allt för vidlyftigt. Det blefve en samling 
med smått och stort på mer än 1.000 
nummer”.

Abrahams Julstugor 
   Målsättningen för Abraham Sjö-

gren vid insamlandet av bohag och 
arbetsredskap var att skapa ett burget 
bondehem från Västbo i allmänhet, 
men i synnerhet från hemsocknen 
Långaryd. Ca 500 av de insamlade 
föremålen kom från Långaryd. Abra-

ham Sjögren ordnade under flera år 
utställningar genom att inreda en sal 
som en forndomdags julstuga. Han har 
själv skrivit att det var med ”silfver-, 
tenn- och mässinggäll samt väggarna 
beklädda med bonader och taket med 
drälldukar m.m ” allt från Abrahams 
egna samlingar. 1903 var Abrahams 
julstuga inrymd på Grand Hotel Hag-
lund och i denna firade Smålands Gille 
sitt 30-års jubileum.

   Dagen efter jubileet skulle Göte-
borgs stad hälsa Sven Hedin välkom-
men till Göteborgs Kungl. Vetenskaps- 
och Vitterhetssamhälle. Göteborgs 
stad bad att få låna julstugan för sam-
mankomsten och den rönte mycket 
uppskattning. Det var detta som födde 
tanken på en riktig och fullt inredd 
stuga, där Sjögrens samlingar kunde 
uppställas ”för att allmogens lif och 
förhållanden blefve tillvaratagna och 
räddade från glömska”, som det står 
skrivet i protokollet.

Smålandsstugans tillkomst
   Smålands Gille gav Abraham 

Sjögren i uppdrag att försöka hitta en 
lämplig stuga som kunde flyttas till 

Smålandsstugan i Slottsparken i Göteborg
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Slottsskogen i Göteborg. 1904 hittade 
Abraham en stuga som han tyckte var 
lämplig. Den inköptes för 120 kr, togs 
isär och fraktades till Göteborg. Små-
landsstugan i Slottsskogen är en syd-
götisk loftstuga av det slag som förr 
var vanlig i sydvästra Småland. Det är 
också därifrån som den har kommit, 
närmare bestämt från Gullanabba i 
Södra Unnaryds socken, där den restes 
någon gång på 1700-talet. På 1820-talet 
flyttades den till Skubbhult i Femsjö 
socken. Detta berättade Karl Ekman 
i Seglehult år 1951, 80 år gammal, för 
Smålands Gille som hade en resa till 
bl.a Skubbhult och Långaryd.

   Karl Ekmans morfar hade då varit 
med och byggt upp stugan. På 1970-
talet gjordes en byggnadshistorisk 
undersökning av stugan för att se om 
den till alla delar var i ursprungligt 
skick. Då upptäcktes att de två dör-
rarna till kamrarna hade en avvikande 
blomsterdekoration. Tandläkaren och 
Gillesmedlemmen Karl-Erik Ekman 
som var född i Seglehult intervjuade 
1980 den i trakten välkände Sven Lars-
son i Seglehult, granne med Karl-Erik 
när han växte upp i Seglehult. 

   Sven i Seglehult träffade jag per-
sonligen många gånger eftersom Svens 
fru Gerda var syster med min svärmor 
Helfrid i Gassjunga. Sven kunde allt 
om jakt och fiske, hade gott minne 
och kunde verkligen berätta med inle-
velse. Sven i Seglehult , då 88 år, berät-
tade 1980 att han minns hur ett par 
gamla målade dörrar togs tillvara när 
en byggnad revs, detta blev känt för 
Abraham Sjögren. Han köpte dem och 
anlitade snickarna Algot Salomonsson 
Härnhult, som var svåger med Sven, 
och Johan Pettersson i Åker att byta ut 
de gamla dörrarna i stugan mot dessa. 
De gjorde också en del andra förbätt-
ringar, detta var på förvintern och de 
var klara med arbetet före påsken1905. 
Då ordnade traktens ungdomar en 
sammankomst och dans i stugan, 
innan den skulle plockas ned. Sven 
Larsson minns att han lärt sig spela lite 
dragspel av en moster och fick äran att 
spela Kväsarevalsen.

   Efter påsken 1905 plockades stugan 
ner och märktes upp. Några bönder 
körde den till Torup för vidare trans-
port med järnväg till Göteborg. Vid 
framkomsten till Torup bjöd Sjögren 
på fest på Torups gästgiveri. På hemväg 

skulle bönderna ha utsäde med sig hem 
till handlaren i Yaberg. Festen blev lite 
väl blöt, så de märkte inte att säckarna 
skavdes sönder mot vagnarnas hjul och 
att utsädet rann ut på vägen. Bönderna 
fick ersätta handlaren för det förlorade 
utsädet när de kom hem, så det blev en 
dyr resa.

På plats i Slottsskogen
   Smålands Gille ingick med en skri-

velse den 23 mars 1905 till styrelsen för 
Slottsskogsparken där man vädjade 
efter en lämplig plats för att uppställa en 
ryggåsstuga från Småland. Man fram-
förde att Smålands Gille var beredd att 
till Göteborgs stad som gåva och med 
full äganderätt överlämna berörda 
byggnad, med inredning och hela den 
inköpta, till byggnaden hörande sam-
lingen - ”af kulturhistoriska föremål, 
hvarvid Smålands Gille bekostar trans-
porten till Slottsskogen af byggnaden 
och samlingarna, äfvensom byggna-
dens uppsättande och inredning samt 
samlingarnas ordnande”.

   De enda villkor som från Gillets 
sida framställdes för överlåtelsen var – 
”att Slottsskogsstyrelsen skulle planera 
platsen och bekosta grundläggningen 
för byggnaden samt förbinda sig att 
underhålla byggnader och inventarier, 
hvarjämte Gillet förbehöll sina med-
lemmar fritt inträde i byggnaderna”. 
Gillet skulle kostnadsfritt få disponera 
byggnaden vid sina sammankomster 
och övriga tillfällen. 

Den 25 april 1905 beslöt stadsfull-
mäktige att mottaga gåvan på de av 
Gillet föreslagna villkoren.

Samtidigt beviljades ett anslag på 
435 kr för grundläggning och pla-
nering av området. Detta var hela 
summan som Göteborgs stad ådrog 
sej för att mottaga Smålandsstugan och 
allt därtill som gåva.

   Ett av villkoren, som i alla samman-
hang är viktigt, var att Göteborgs stad 
fick ta ansvaret för underhåll i fram-
tiden. Alla byggnader, så även Små-
landsstugan, har fått genomgå kostbara 
reparationer av bl.a. grunden för inte 
så länge sedan. Då var det skönt att inte 
föreningen, utan att ägaren Göteborgs 
stad fick stå för kostnaderna. Gillets 
medlemmar hade uppoffrat omkring 
8.000 kr (dåvarande penningvärde) för 
genomförandet av detta - med en egen 
Smålandsstuga.

   Smålandsstugan invigdes den 30 
september 1905 under stora högtid-
ligheter. Abraham Sjögren och Gilles-
värden var klädda i ”bonnastass” och 
åtskilliga gäster i nationaldräkt. De 
kläder som Sjögren bar, kan återfinnas 
i inventarieförteckningen från Bästås, 
både ”skinnkaschetten” (skinnskärm-
mössa) och bockskinnsbyxorna med 
spännen. Det var Sjögrens egna sam-
lingar som utgjorde lösöret i stugan.

Fortsättning i nästa nummer av 
SOCKENBUDET.

Långarydsjätten Gustav Fagers stövlar finns bevarade i stugan. 35 cm långa, mot-
svarar skostorlek 51. Det var inte hans arbetsstövlar, men nog hans kyrkstövlar då 
de är så välputsade och fina.
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Tågdagarna lockade storpublik 
över 3 000 färdbiljetter sålda
Text och bild: Per-Yngve Bengtsson Bild: Åsa Bengtsson och Lennart Borg

Tågdagarna i Landeryd den 1 och 
2 september lockade storpublik. Upp-
skattningsvis 6 000 personer besökte 
evenemangets huvudort Landeryd, 
varav många passade på att åka med 
veterantågen. Också övriga berörda 
orter rapporterade mängder av besö-
kare, varför det totala antalet besö-
kare sannolikt uppgick till minst 8 
000. Totalt såldes över 3 000 färdbil-
jetter under Tågdagarna, men efter-
som familjerna var många och alla 
barn upp till och med tolv års ålder 
åkte gratis, var antalet tåg-, buss- och 
ångvagnsresenärer betydligt större.

Det stora intresset för Tågdagarna 
och dess många kringaktiviteter av 
olika slag, innebär bland annat att För-
eningen Landeryds Järnvägsmuseum, 
LJM inte behövt utnyttja den kommu-
nala förlustgarantin avseende tågtra-

fiken. Tvärtom genererade denna ett 
mindre överskott att användas i den 
fortsatta verksamheten. 

Nytt för i år var att Hallandstrafiken 
körde ett extra Krösatåg Halmstad-
Landeryd på förmiddagen såväl under 
lördagen som söndagen, med retur till 
Halmstad under eftermiddagen båda 
dagarna sedan tåget stått uppställt i 
Landeryd under dagen för demonstra-
tion och informationsgivning kring 
kollektivresandet i vår region. Resorna 
med dessa Krösatåg var gratis och cirka 
500 personer utnyttjade möjligheten att 
ta sig till och från Tågdagarna på detta 
vis, enligt Hallandstrafiken en klar 
succé. Konceptet kan förhoppningsvis 
återkomma nästa år som ett sätt att 
via Tågdagarna stimulera till hållbart 
resande. Erfarenhetsmässigt gör åtskil-
liga unga människor sin första tågresa i 
samband med Tågdagarna.

Nätverkande och samarbete
Tågdagarna bygger alltsedan star-

ten – årets evenemang var det åttonde 
i ordningen – på nätverkande och 
samarbete mellan lokala föreningar 
och deras styrelser och medlemmar i 
Landeryd, Kinnared, Torup, Rydöbruk 
och Smålandsstenar, ett antal privat-
personer, företag i olika branscher som 
exempelvis grafisk formgivning, träd-
vård och catering, Hylte kommun och 
numera också Region Halland som 
tillsammans med kommunen stöttar 
Tågdagarna ekonomiskt inom ett tre-
årigt projekt gällande ”hållbar evene-
mangsbaserad destinationsutveckling”. 
Då detta stöd utgick för första gången 
i år, finns alltså möjligheten att utifrån 
samma ekonomiska plattform redan 
nu planera för nästa Tågdagarna i Lan-
deryd, vilka kommer att arrangeras 
den första hela septemberhelgen nästa 
år, d v s den 7 och 8 september.

Ångtåg till Hyltebruk
Vad gäller tågtrafiken då, är för-

hoppningen att ett ångloksdraget 
tågpar ska kunna köras in till Hylte-
bruk båda dagarna. Detta som ett led 
i att öka ”trycket” i Hyltebruk som 
trots sin ställning som kommunens 
huvudort präglas av relativt låg akti-
vitetsnivå under Tågdagarna, även om 
de guidade visningarna av Stora Enso 
och veteranbussförbindelsen med Lan-
deryd är uppskattade inslag i evene-
mangsprogrammet sedan länge. Övrig 
veterantågtrafik till Hyltebruk kommer 
som hittills att ske med rälsbuss. Den 
som tror sig ha någon passande idé för 
ytterligare aktivitet och erbjudande i 
Hyltebruk under Tågdagarna 2019 får 
gärna höra av sig till Föreningen Lan-
deryds Järnvägsmuseum! Kontaktupp-
gifter finns på www.landeryd.info.

Planeringen i stort inför 2019 utgår 
från fortsatt samverkan med Nässjö 
Järnvägsmuseum för tågtrafiken, 
körningarna med Halmstad-Nässjö 
Järnvägars ångvagn i Landeryd inbe-
gripna. Möjligheten att göra en kortare 
bangårdstur med detta unika fordon, 
byggt 1888, uppskattades stort av Tåg-
dagarna-besökarna i Landeryd. 

Tusentals reste med veterantågen under Tågdagarna. En skara resenärer som 
tilldrog sig lite extra uppmärksamhet var Moving Torup-gänget under ledning 
av Nathalie Ruiz. Med happening-tidningen Moving Torup-bladet i händerna för 
utdelning till medpassagerarna äntrade de tågen i 1930-talskläder. Här fotografe-
rade i Landeryd.
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Ännu bättre tidtabeller
Till planeringsförutsättningarna 

inför nästa år hör också en del beslu-
tade förbättringar, bland annat av tid-
tabellsinformationen. Ambitionen är 
att kunna presentera en än mer lättläst 
tidtabell där en samlad presentation 
av de många resemöjligheterna under 
Tågdagarna förenas med tydlig infor-
mation om vardera veterantåg, ordi-
narie Krösatåg, ångvagnsturer och för-
bindelserna med veteranbussen mellan 
Hyltebruk och Landeryd. Att utforma 
tidtabeller har alltid varit en krävande 
uppgift för alla trafikutövare!

Effekter på ekonomin
En del av Tågdagarna i Landeryd 

som man inte bör förbise och som är 
värd en närmare professionell studie, 
är den allmänt positiva effekten på 
den lokala ekonomin. Enligt rapporter 
hade exempelvis Mammas restaurang 
i Landeryd fullt med gäster både eve-
nemangsdagarna. Även Restaurang 
Valvet i Kinnared, Gästgivargården och 
Nielsens Bageri och Konditori i Torup 
hade god kundtillströmning. Även 
de erbjudna kringaktiviteterna under 
Tågdagarna i regi av bland andra Lan-
deryds Samhällsförening, Landeryds 
GoIF, Torups Samhällsförening och i 
år även Hylte kommun (invigningen 
av Gästabudsparken i Torup) innebär 
tillkommande affärsmöjligheter för en 
rad, ofta lokala företag. Tågdagarna 
skapar inte bara kontakter, nätverk och 
kunskapsöverföring utan även bety-
dande ekonomiska värden för bygden. 

I ett annat nytt programinslag i år 
kunde spårunderhållsföretaget Infr-
anord vid stickspåret i Torup infor-
mera om sin verksamhet och att denna 
rymmer framtidsjobb för unga männ-
iskor, även det således med en ekono-
misk bäring. 

Upprustad station
Avslutningsvis: I skrivande stund 

reses byggnadsställningarna kring 
Landeryds stationshus, sedan i våras 
statligt byggnadsminne tillsammans 
med godsmagasinet och banarbets-
förrådet. Uppenbarligen planerar 
fastighetsägaren Trafikverket för 
större underhållsinsatser på byggna-
den, tyvärr alltför länge ställd utanför 
sådan vård och omsorg. Desto posi-
tivare att något nu händer, sannolikt 
i spåren av de skötselbestämmelser 
som utfärdats kring det nya bygg-
nadsminnet. På goda grunder kan 
därför antas att Tågdagarna i Lan-
deryd 2019 kan genomföras vid ett 
stationshus som återfått en del av sin 
tidigare glans!

Väl mött i Landeryd och längs 
HNJ-banan 2019!

Veteranbussen på väg mot Hyltebruk under tågdagarna 2018

Ångvagnen som under tågdagarna körde kortare turer i Landeryd.



10

FÖRETAGSPROFILEN
Holgers mureri, Landeryd
Text och bilder: Jens Bøggild

Det är inte en helt vanlig murare 
som presenteras här i Företagspro-
filen. Holger Aschner är född 1962, 
uppvuxen och utbildad i Wismar i 
Mecklenburg. 

Det var när Östtyskland ännu var en 
hård realitet i Europa. Holgers pappa 
var arkitekt med en grundutbildning 
som Zimmermann d.v.s snickare, så 
hantverk och husbygge var självklara 
teman i hemmet. Det var inte märk-
värdigt att Holger ville gå i sin pappas 
fotspår. Om man kan säga något posi-
tivt om det ofria Östtyskland så är det 
att man bevarade en hantverkstradi-
tion och utbildning som vi hos oss mer 
eller mindre har ”rationaliserat” bort. 
Vi utbildar experter på varje område 
för sig. Holger har en lång och mång-
sidig utbildning både som snickare och 
murare och som byggnadskonstruktör. 
Han kan i princip bygga upp ett helt 
hus själv och är murarmästare med 
både östtyskt och västtyskt Meisterb-
rief.

   Men hur var det i skolan och 
vardagliga livet i det forna DDR? ”Jo, 
det gick väl ingen nöd på oss” säger 
Holger, ”men den överflödskultur som 
Västtyskland så småningom fick hade 
vi ingen chans att uppnå. Ryssland tog 
ju ut all den krigsskadestånd det kunde 
och mera till. Däremot Västtyskland  
fick Marshallhjälp för att komma på 
fötter igen. Så bil hade vi inte”.  Skolan 
minns han som ganska neutral, men 
fritt kunde man naturligtvis inte prata 

och telefonen avlyssnades närmast 
alltid. 

Gammalt svenskt område
   Det som kan vara intressant för 

oss här i Sverige är att hamn- och han-
sestaden Wismar var under svensk 
överhöghet från 1648, den Westfaliska 
freden, och ända fram till 1803 när 
Gustav IV pantsatte staden till hertig-
dömet Mecklenburg-Schwerin på 100 
år. Faktisk avstod Sverige först 1903 
från alla krav på Wismar. Men än i 
våra dagar firas en årlig Sverigedag i 
staden, så medvetenheten om gamla 
band lever. 

Egen företagare
   Det var nu inte därför Holger kom 

hit. Han startade eget företag i Wismar 
efter återföreningen av öst och väst och 
hade 12-15 man anställda. Men admi-
nistrationen var – även i Tyskland - så 
besvärlig att han lade ner företaget och 
tog jobb i Stavanger i  Norge. Nu är 
allting ju så dyrt i Norge. Det blev inte 
möjligt att köpa ett eget hus och därför 
ställdes siktet in på oss här i Sverige. 
Det blev hus i Landeryd, som emel-
lertid nu bara är verksamhetsadress. 
Holger och hans fru, Kerstin, som är 
från Berlin, bor nu i ett hus vid Lan-
derydsvägen i S. Ekeryd som tillhör 
Holgers dotter, Susen, som också bor 
där med sin lilla dotter, Kajsa. Holger 
har själv rustat upp och byggt till huset 
så Kerstin kan ha sin charmanta butik 
där med inredningsartiklar av alla de 

slag. Allt det som man inte behöver i 
sitt hem, men som ändå är så nödvän-
digt för att det ska kännas hemtrevligt. 
Det står en skylt vid vägen så det är lätt 
att hitta dit. 

   Som sagt, Holger flyttade hit, köpte 
hus och startade eget företag igen. Det 
var år 2012. Nu bara med sig själv som 
arbetskraft. Hans utbildning omfattar 
också räkenskap och kontor, så det kan 
han ordna själv. Men någon gång när 
man t.ex. måste vara två om att bära 
har han fått ett handtag av sin dotter, 
Susen, som annars är igång med en 
utbildning som undersköterska. Det är 
bra när man är mångsidig. 

Bred kompetens till vår tjänst
   En av de många sidorna i Holgers 

egen utbildning är den med kakelug-
nar, eldstäder och kaminer. 

Det är inte så märkvärdigt att han 
också i sin ungdom fick lära sig kakel-
ugnsuppsättning. Wismar hade ju varit 
svenskt och vår vanliga kakelugn med 
fem rökkanaler är en svensk konstruk-
tion från mitten av 1700-talet. Arkitek-
ten och greven Cronstedt och officera-
ren och friherren Wrede blev skickade 
på studieresa i Europa för att hitta ett 
sätt att spara bränsle. Sverige började 
få brist på ved eftersom gruvnäringen 
och smältugnarna krävde så enorma 
mängder. Cronstedt och Wrede kom 
hem och konstruerade kakelugnen 
med rökkanaler. Den kom att halv-
era hushållens vedförbrukning och 
till och med göra hemmen mysiga. 
Det tog naturligtvis tid innan alla och 
envar fick antingen en riktig kakelugn 
eller bara tegelmurad typ. Men innan 
centralvärmen var den svenska kakel-Holger och Kerstin i hennes butik.

Eldstaden i Kambostugan i Jansbergs 
hembygspark

Fortsätter på nästa sida.
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ugnen ju värmekälla nummer ett i 
alla svenska hem, förutom vedspisen i 
köket förstås. I dag är det inte så många 
som vet och kan det där med att sätta 
upp en kakelugn. Men Holger kan 
alltså, och det är naturligt att han också 
har ett samarbete med KaminAteljén i 
Unnaryd.

   Här hos oss i Långaryd-Landeryd 
var det han som fick uppgiften att 
reparera och mura om skorstenen på 
vår hembygdsgård, Kambostugan, i 

Jansberg. Det var i förlängning av hela 
förnyelsen av taket. Nu skulle vi också 
kunna elda en mysbrasa i den klassiska 
öppna eldstaden i stora stugan, ja till 
och med koka kaffe där om så önskas. 
Det kan vi nu.

   I gamla prästgården har Holger 
just satt upp en vanlig, vit kakelugn i 
det rummet, där pastorsexpeditionen 
var inrymd och där det tidigare har 
stått en. Kakelugnen hade min fru 
och jag med oss när vi flyttade in. Den 
kommer ursprungligen från ett hus 
uppåt Tranåskanten, men har legat på 
vind hos oss i många år. Nu äntligen 
kom den upp igen och skall ge värme 
i vinter. 

   Efter arbetet i prästgården gäller 
det nu närmast tre kaminer i samar-
bete med just KaminAteljén i Unnaryd. 
Vi är ju flera som ser det miljövänliga 
i att inte hämta uppvärmningen från 
en oljekälla eller genom en koppartråd 
och Sverige har inte brist på ved idag. 

   Holger´s Mureri är en tillgång för 
Skorstenen på Kambostugan i Jans-
bergs hembygspark

vårt lokalsamhälle och ett förstklassigt 
exempel på vilken kvalitet välutbildade 
och erfarna hantverkare från andra 
länder tillför vårt land, och han kan 
alltså det hela med byggeri.

Holger framför den färdiga kakelugnen 
i prästgården.

Bilder från fritidsgård
Foto: Lennart Borg

Fortsättning från föregående sida
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Släktkrönikan
Text: Lennart Åhrén CDB GAD A:4  Bild: Kenth Johansson, Limhamn

Här fortsätter Långarydsättlingen 
Lennart Åhrén berättelserna från sitt 
spännande liv med internationella 
projekt för företaget Alfa Laval. Fort-
sättning från SOCKENBUDET n:r 26.

Alfa Laval i  Saudiarabien och 
andra varma trakter 

Under mina år på Alfa Laval hade 
jag hand om eller deltog i projekt i 
Gamla Jugoslavien, i Sudan, i Algeriet, 
i Egypten, i Syrien och i Saudiarabien. 
Uppbyggnaden av det syriska mejeriet 
i Damaskus var segt och jobbigt men 
lite speciellt roligt, då jag blev mycket 
god vän med Metanious Hennawi, Alfa 
Lavals agent i Damaskus. Han ordnade 
tolkning vid möten (arabiska var pro-
jektspråket), översättning av doku-
ment, mottagning av material från 
hamnen i Latakia och mycket annat. 
Mejeriet blev, efter ett par års ”körtid” 
med vårt folk, godkänt och mjölkpro-
duktionen tog fart. Huruvida det fung-
erar idag vet jag inte, rykten förtäljer att 
det blivit utsatt för ryska bombningar, 
men som vanligt i krigszoner bjuds ju 
inte precis en hord av journalister in 
för att bekräfta eller vederlägga even-
tuella rykten.

   I Egypten var ”vårt mejeri” en del 
av en stor satsning som initierats av 
president Sadat och kallades Six Octo-
ber City. Tillkommen för att avlasta 
Kairo och skapa ett något drägligare 

livsutrymme för de många miljonerna 
där. Denna satellitstad var en av flera 
som låg i en ring runt huvudstaden. 

   I Algeriet uppförde vi en margarin-
fabrik, men projektet avvecklades när 
den då franskfientliga regimen började 
hota med att likvidera fransmän, var 
man än träffade på dem, och vi blev 
naturligtvis lite skärrade. Att skilja på 
svenskar och fransmän är ju inte så lätt. 

   Mejeriet i Khartoum blev väl-
digt lyckat, men där lyckades vi också 
rekrytera en svensk mejerichef, som 
dock hade ett bestämt villkor för att ta 
jobbet - och det var att han skulle bere-

das möjlighet att ”koka” sin egen besk. 
Det gick ju inte så bra ihop med mus-
limskt leverne (åtminstone enligt offi-
ciella regler), men han löste problemet 
själv - genom egentillverkad utrust-
ning, i en ”hemlig garderob”, där dessa 
mörkens gärningar kunde genomföras.

Ökenmjölkspionjärer - Vatten 
från underjorden - Lejon på 
tomten

Vår insats i Saudi-Arabien vill jag 
emellertid gärna berätta lite mera om. 
Nu i backspegeln kan det ju kanske 
kännas kul att vi skulle kunna betrakta 
oss lite som ”ökenmjölkspionjärer”.

   Det gäller den stora mjölkfarmen 
i Al Kharj söder om Riyadh i Saudi-
Arabien, ”the world´s biggest” sas det 
då. Det var ett integrerat jordbruks- 
eller mjölkprojekt, uppfört 1980-1982, 
med åkerbruk, kor och mejeri. Jag 
hade ansvar för mejeriet. Vi kallade 
projektet SAADCO och vi startade 
från scratch - ute i ökensanden. Tem-
peraturen kunde ibland gå upp mot 
50 grader. Vi påmindes direkt om den 
dramatiska juli-månaden 1969 i öknen 
i norra delen av Saudi, på hemväg från 
ett SIDA-jobb i Etiopien, där vi fast-
nade i kvicksand men ”räddades” av 
vår tolvårige fosterson Getu och hans 
flata stenar bakom hjulen…

   I öknen i Al Kharj var det betyd-

Jag är biltokig – det ser ni ju!

De första mjölkpaketen. TetraPak är bra, mjölken håller länge.



13

ligt mera ”mänskligt”. Här byggde vi 
först upp en ”camp” där folk kunde bo. 
Prefabricerade småvillor, som levere-
rats av Emils Trä i Ängelhom, numera 
Beijers. Vi anlade ”åkrar” för foder till 
korna med till en början svensk havre, 
för rotfäste i sanden, sedermera alf-
alfa-gräs och andra tropiska grödor. 
Vi byggde långa luftiga ”lagårdar” 
med tak men utan väggar och med 
anordningar för utfodring och spray-
dusch för korna, för att kyla ner dem.  
Vi hade många stora cirkulära åkrar, 
där vi skördade foder - förvisso med 
stor åtgång av vatten. Vi var pionjärer 
och ”rapporterade” till Farid, bygg-
herrens libanesiske representant. Att 
tygla honom var ett heltidsjobb - som 
vi anförtrodde åt Ingvar, en tuff små-
länning från Ljungby - som jag fortfa-
rande har kontakt med. Oräkneliga var 
de nattmanglingar, som Ingvar hade 
med Farid för att få godkännande av 
vårt jobb och påskrivna papper som 
bevis. Farid hade i sin tur att tygla sina 
lejon, som traskade omkring i ”full 
frihet” inom campen (ordentligt mätta 
får man förmoda, med en ”lejonskö-
tare” på nära håll). 

   De stora cirkulära åkrar som vi 
anlade från början och som bevatt-

nades med roterande duschar på hjul 
med upp till 100 meters diameter, har 
nu lagts ner för att spara vatten. Man 
köper foder i stället. Det finns många 
”cirkelbönder” i Al Kharj-dalen. Från 
första början har ju vatten varit och 
är fortfarande det allt överskuggande 
problemet. Allt måste hämtas från 
underjorden. Det måste pumpas upp 
ur grundvatten, som då låg på ungefär 

60 meters djup, från en stor ”underjor-
disk sjö” under Al Kharj, för att sedan 
distribueras till olika ”konsumenter”, 
varav dricksvatten för korna tog det 
mesta. En ko i detta ökenland dricker 
mellan 50 och 100 liter per dag. Man 
behövde redan i projektets början mil-
jontals liter vatten per dag för korna 
och därtill kom mejeriet och dessutom 
åkrarna som konsumerade många liter. 
Som jämförelse kan jag nämna att den 
numera stora huvudstaden Riyadh 
under ett antal år huvudsakligen fick 
sitt vatten från undervattenskällor fem 
mil norrut. Numera kommer det från 

Persiska viken i öster, där saltvattnet 
avsaltas och blir dricksvatten. I båda 
fallen är transporterna långa, det bety-
der rätt många mil ledning. 

”Lilla” SAADCO - Ett av 
världens största mjölkprojekt

   Men vattenproblemet för ”vårt 
projekt” har tydligen lösts på något 
sätt. Inklusive vatten till korna. Det är 
idag synnerligen livskraftigt. (Man får 

Farids båda ”vakthundar” på rekognoseringstur.

Sprinklerbevattning för de cirkulära åkrarna. Från borrad djupbrunn

väl glömma de framtida prognoserna 
för vatten, idag borrar man 100 meter 
djupare än vad vi gjorde). Från en tre-
vande början producerar man idag en 
stor mängd mjölk och man distribue-
rar till förutom Saudi-Arabien även till 
flera kringliggande länder. Projektet 
heter nu Al Safi Danone, är fortfarande 
ett av världens största integrerade 
mjölkprojekt och har 37.000 mjölk-
kor, som sägs producera 700.000 liter 
mjölk per dag (!!) Antalet anställda är 
1.400. Fortfarande mitt ute i öknen. 
Man hittar f.ö. projektet på nätet med 
koordinaterna N = 24-12-16 och E = 
47-26-11 under ortsnamnet Al Kharj 
och företagsnamnet Al Safi Danone. 
Det ägs till två tredjedelar av Moham-
med bin Abdullah, som är son till 
gamle kung Feisal (inte ont om pengar 
i den familjen inte). 

   Den sista tredjedelen, med den 
tekniska kompetensen, har Danone, 
ett stort internationellt matbolag, med 
mjölk som en av huvudprodukterna. 
Det har kontor och tillverkningsenhe-
ter i 140 länder med sammanlagt unge-
fär 100.000 medarbetare. Jag kan inom 
parantes även nämna att man i Kina 
planerar ett integrerat mjölkprojekt 
med 100.000 djur. Man kan då verk-
ligen fråga sig hur dom tänker ordna 
vattnet där? 

   Men nog känns det allt lite otäckt 
- dessa mastodontsiffror - och att tiden 
går så fort -  det är endast  ungefär 80 
år sedan min mamma satt på sin gamla 
mjölkpall i lagårn i Åkershult och drog 
i de fyra spenarna på Rosa. Då sjöng 
det så hemtrevligt i mjölkspannen när 
hon började mjölka…
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Lilla Skärshult - Gården som blev skjutbana
Text: Birgitta Holmén Bild: Lennart Borg

I Långaryds husförhörslängd från år 
1729 möter vi ett par familjer skrivna 
på lilla Skärshult och även i följande 
längder finns det ofta ett par famil-
jer samtidigt som inte verkar vara 
släkt med varandra. Gissningsvis var 
bostadshuset en så kallad parstuga. 
Dessa var ganska vanliga här i bygden 
vid denna tiden. En parstuga bestod 
oftast av två storstugor med separata 
ingångar och värmekällor samt med ett 
stort gemensamt kök i mitten.

     Familjerna bor där oftast mycket 
korta tider, mellan ett par år och högst 
18 år. Mellan åren 1729 till 1802 pas-
serar 15 olika familjer som ägare eller 
boende på gården, de flesta som ägare. 
Därefter kom en familj som ägde och 
brukade gården i tre generationer fram 
tills 1874. Sedan blev det på nytt stän-
diga ägarbyten, fyra olika ägare fram 
till 1888. 

Sally Wik på Tyresmo har berät-
tat att en av dessa bosättare anlade en 
trädgård som skulle varit något all-
deles extra fin. Hon berättade också 
att boningshuset brann på 1890-talet. 
Familjen som bodde där då flyttade in 
i en drängstuga som fanns på gården. 
Ägare 1891 till 1920 var Johan Holm-
berg på Gården Norra Landeryd. Han 
lät bygga upp ett nytt bostadshus och 
arrenderade ut gården. Under hans tid 

brukades gården av tre olika familjer. 

Den sista familjen flyttade 1927.
   Dessa ständiga ägarbyte gjorde 

mig nyfiken på orsaken. Det finns ju 
ingen att fråga men efter ett besök på 
gården tillsammans med Lars Lind-
qvist, som numera äger största delen 
av Lilla Skärshult, tror jag att jag fick 
svaret. Vi gick upp mot ”Skärshulta 
berg” där Lars bland annat visade 
gamla terassodlingar, minnen från de 
allra första odlarnas flit i denna trak-
ten. Överallt passerade vi då massor av 
så kallade odlingsrös, de flesta ovanligt 
stora och de låg också ovanligt tätt. De 
berättade tydligt vilken oerhörd möda 
och slit det lagts ner för att kunna odla 
marken på Lilla Skärshults gård. Man 
blir ödmjuk, och förstår att många gav 
upp kampen och flyttade vidare.

   Johan Holmberg sålde gården till 
Hylte Bruk AB 1920. Bostadshuset revs 
men ladugården stod kvar tills 1974 
då den revs i samband med att Hylte 
Sportskyttar byggde en ny gevärs-
skyttebana. Den hade fram tills dess 
använts som lite förråd av skyttarna. 
Undertecknad minns den väl då jag 
var där och dansade logdans i mitten 
av 1950-talet.

   Från år 1939 fick Hylte Jakt-
vårdsförening använda gården för sin 
verksamhet och från 1961 har Hylte 
Sportskyttar haft sin huvudsakliga 
verksamhet där. Hylte Jaktvårdsfören-
ing lades ner 2007 och sedan har sport-
skyttarna haft hand om hela verksam-
heten. Se särskild artikel.

   Koncernen som äger Hylte Bruk 
bytte bort gården till Hylte kommun 
2007 mot ett annat skogsområde.  

Kommunen hade tänkt att anlägga en 
soptipp på området. Detta stötte på 
patrull hos framför allt länsstyrelsen. 
Kommunen sålde då gården 2010. 5½ 
Ha mark till Hylte Sportskytteförening, 
området runt deras klubbstuga och 
skyttebanor. Huvuddelen av gården 
såldes till Lars Lindqvist, Lindhult.

   I dag är man djupt tacksam för att 
skogsområdet inte blev en soptipp. I 
stället har här inrättats naturskydds-
område och på en del finns nu ett 
område klassat som nyckelbiotop. 

   De minnen som i dag talar om 
att här har legat en gård som brukats 
under många hundra år är de rikhal-
tiga odlingsrösena och resterna efter en 
ganska lång fägata i riktning mot Nissa-
ryds gamla samfällighet. Den går fort-
farande delvis att skönja. Kvar på själva 
gårdsplanen finns också en gammal 
syrenbuske som klarat alla åren av för-
ändringar. Att den nuvarande ägaren 
är rädd om det lilla som finns kvar av 
gårdens historia fick jag bevis på när vi 
tillsammans strövade igenom området, 
som i dag endast utgör skogsmark. Det 
kändes nästan högtidligt att gå där och 
se solens strålar söka sig ner bland de 
lövträd som finns kvar och spegla sig 
i odlingsrösernas mossbelupna stenar.

Krutrök över Skärshult

Sten-Åke Gustafsson, trogen medlem

Nybörjartur



15

Hylte Sportskyttar
Text: Birgitta Holmén och Thore Karlsson Bild: Lennart Borg

   Hylte Bruks AB som var ägare till 
Lilla Skärshults gård upplät mark för en 
skyttebana till Hylteortens Jaktvårds-
förening c:a 1939. Det var området där 
den gamla gården Lilla Skärshult en 
gång legat. Endast ladugården fanns 
då kvar. Jaktvårdsföreningen anlade 
en 80-meters älgbana redan samma år 
och lite senare en lerduvegrop.

   År 1961 startades Hylte Sport-
skyttar av medlemmar i Jaktvårds-
föreningen och nyintresserade. Detta 
var nödvändigt för att medlemmarna 
skulle kunna deltaga i tävlingar med 

andra föreningar, både på lokalplan 
och i läns- och rikstävlingar. Bland 
pionjärerna fanns kända skyttar som 
Henry Samuelsson ”Jenkis”, Olof Nils-
son ”Smen”, Ingemar Eriksson och Joel 
Nilsson.

  Från 1971 har Thore Carlsson varit 
med i styrelsen, först som kassör och 
sedan 1981 som ordförande. Han har 
alltså 47 års styrelsearbete för Hylte 
sportskyttar bakom sig. Årsmöten mm 
hölls i dåvarande Finnvedens Spar-
banks samlingslokal på Storgatan, 
Hyltebruk fram tills Klubbstugan stod 
klar 1980. Nuvarande styrelsen består 
av ordf. Thore Karlsson, sekr. Carina 
Johansson, kassör Jörgen Erlandsson 
samt Patrik Gustavsson, Ola Svensson 
och Mattias Eliasson.

   Medlemmar i föreningen fick 
intresse för luftgevärsskytte så fören-
ingen inköpte två luftgevär och deltog 
i Hallandsserien. Det blev många stora 
framgångar för flera av föreningens 
medlemmar. Träningen genomfördes i 

Joel Nilssons verkstad i Hyltebruk och 
även en tid i ”Jenkis” källare. I brist på 
plats för träningsmöjligheter lades den 
verksamheten ner. Skyttarna fortsatte 
hos Torups Sportskytteklubb.

   År 1974 fick man elström till 
skjutbanan. Då byggdes en 300 m 
lång gevärsskyttebana. Samtidigt lades 
banor som fanns i Landeryd och Fär-
garyd ner och Hylte skytteförening 
bildades. Denna förening är numera 
nedlagd då intresset för detta skytte har 
minskat. Den gamla ladugården revs 
för att ge plats åt banan.   Andra för-
bättringsarbeten har pågått hela tiden. 

Lerduvebanan – skeetbanan, där man 
använder hagelgevär, och som anlades 
redan 1960 byggdes om 1974 och 1986 
byggdes en ny trapbana. En 50-meters 
löpbana för rådjur och vildsvin bygg-
des 1984. 80-metersbanan för älg som 
ursprungligen byggdes redan 1939 
byggdes om 1974 och c:a 1995 för att 
nu slutligen blivit helt ombyggd med 
senaste tekniken i år 2018.

   1980 byggdes en klubbstuga, 
kallad Paviljongen. Den byggdes där 

det gamla bostadshuset hade funnits 
en gång i tiden. Byggmästare Erik 
Eriksson stod för ledningen av arbetet 
tillsammans med Jan-Olof Antonsson 
och Rickard Jönsson. Folk från Hem-
värnet hjälpte till. Klubbstugan blev en 
stor tillgång. Den pryds av fina natur-
målningar, målade direkt på väggarna. 
Konstnär var ”Wille i Smålandsstenar”. 
I glasmontrar finns stora delar av ”Olle 

Smes” omfattande prissamlingar med 
medaljer och pokaler.

   Under 2017 handikappanpassades 
paviljongen med ramper och en fin 
handikapptoalett.

De nuvarande c:a 108 medlem-
marna är glada för sin klubbstuga och 
kämpar på med att hålla igång fören-
ingen. Lite fler som kan dela på styrel-
sejobbet efterlyses och fler damer som 
ägnar sig åt skytte är också ett öns-
kemål. Det är fortfarande en mycket 
mansdominerad sport. 

Med världsmästarens hörselkåpor och 
god support träffades till slut några 
lerduvor

Jörgen Erlandsson förevisar måltavlor.

Per Nyberg vid Running target - banan
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Pricksäkra skyttar
Text: Anna Roos Bild: Lennart Borg

Prisceremoni

SOCKENBUDETS ansvariga 
utgivare utmanade världsmästaren 
Jesper Nyberg och nordiska medaljö-
ren Oskar Eliasson i deras paradgren 
Running Target. 

Jesper och Oskar tränar de flesta 
dagarna i veckan på banor som de har 
hemma i Böjeryd där de kommer ifrån 
eller på banan i Skärshult. Det blir 
även många träningsresor varje år, till 
exempel till inomhusbanor som finns 
i Munktellarenan i Eskilstuna.  Jesper 
tävlar i landslaget både individuellt och 
i lag och Oskar är med i juniorlands-
laget. Jesper har hunnit besöka många 
länder för tävlingar men säger att han 
är nöjd  när han får resa hem till Ry, där 
han bor, och vardagen i grävmaskinen 
igen. Jesper är inte så bekväm med den 
uppståndelse som blir när han, vinner 
tävlingar, han gillar inte att stå i ramp-
ljuset men har en vinnarskalle och ett 
driv att hela tiden skjuta bättre och 
vara bäst när det gäller. Av de länder 
han besökt har han inte sett så mycket 
mer än tävlingsarenor och hotell, dock 
avslöjar maten i vilken världsdel man 
befinner sig.

Framgångar i VM och EM

Jesper har under hösten tävlat i 
VM i Sydkorea där han tog sex av åtta 
möjliga medaljer; ett individuellt guld, 
ett individuellt brons, två stycken lag-
guld, ett lag-silver och ett lag-brons. 
Denna prestation ledde även till att 
Jesper och hans viltmålsskyttelag 
utsågs till årets skyttar av Svenska skyt-
tesportförbundet.  Motiveringen finns 
att läsa på www.skyttesport.se.

Laget har i år tagit två VM-guld, ett 
VM-silver, ett VM-brons, ett EM-guld 
och ett EM-silver. Det innebär att laget 
tog medalj i samtliga sex grenar vid 
de internationella mästerskapen 2018. 

Laganda, intern stöttning och hög läg-
stanivå är nyckelorden i det svenska 
viltmålslaget. Vid viltmåls-VM i Suhl 
2016 tog laget tre silvermedaljer, för-
hoppningarna och trycket var därför 
mycket högt på skyttarna inför årets 
VM. Resultatet från VM i Sydkorea 
2018 blev två guld, ett silver och ett 
brons. Detta är ett helt otroligt resultat, 
och visar att hela laget klarar av att pre-
stera bra under ett helt mästerskap. Att 
laget tidigare under året tagit ett guld 
och ett silver under EM med luftvapen 
gör ju inte saken sämre. Det totala facit 
för viltmålskillarna är sex lagmedaljer, 
fem individuella seniormedaljer och 
en juniormedalj, d.v.s. tolv internatio-
nella medaljer!

Junior Oskar Eliasson som gjorde 
mycket bra ifrån sig under Nordiska 
mästerskapen i Oslo med både silver 
och bronsmedaljer, det bådar gott för 
den 15 årige skyttetalangen.

Running target
Skyttarna använder luftdrivna kul-

vapen i Running Target 10 m och med 
krut för löpande viltmål 50 m och sikar 
mot måltavlor med vildsvin. Regel-
bundna lopp är 30 skott långsamma + 
30 skott snabba. Max 600 poäng. 

Hastigheten är hur många sekunder 
måltavlan tar från ena sidan till den 
andra, dvs tiden skytten har på sig att 
träffa.  Det finns även oregelbundna 
lopp: 20 skott långsam/snabb + 20 
skott långsam/snabb max 400 poäng. 
Vid oregelbundna lopp vet skytten inte 
om det är långsam eller snabb som 
kommer. (Det måste dock vara minst 
10 långsamma och 10 snabba i varje 
serie). Tävlingsupplägget är samma på 
10 och 50 meter med undantaget att på 
10 meter skjuts först en grundomgång 
och sedan final. Där är det sedan bäst i 
finalen som gäller för att vinna!

Tävlingsdags
Vid tävlingen mellan SOCKEN-

BUDETS Anna Roos, Världsmästaren 
Jesper Nyberg och medaljören från 
Nordiska mästerskapen Oskar Elias-
son fick mästarna tävla utan att värma 
upp och skjuta in sig – de fixade höga 
poäng ändå. 

För nybörjaren var det värre. Tipset 
att sikta strax framför trynet på grisen 
gjorde susen och flera skott träffade. 
Det gäller att för varje skott ladda om 
både mentalt och ett nytt skott. Kon-
troll på andning, darrande muskler 
och nerver är A och O i denna sport. 
Vid uppställningen för fotografering 
och folkets jubel stod sedan klart att 
vinnare blev Oskar Eliasson tätt följd 
av världsmästaren Jesper Nyberg. En 
tredjeplats är dock hedrande i denna 
konkurrens. Oskar och Jespers intresse 
och envishet för träning bådar gott 
för framtiden. Under kvällen fick jag 
även prova på lerduveskytte. Det gick 
åt många duvor, mycket peppning 
och många instruktioner från Carina, 
ägare till bössan, innan jag förstod hur 
jag skulle träffa. 

Välkommen att prova
Koncentration, timing, pricksäker-

het och målmedvetenhet – det krävs 
för att bli en träffsäker sportskytt. Låter 
det som något för dig? 

Föreningen välkomnar fler till 
denna sport som passar i alla åldrar 
som orkar hålla ett gevär och är sta-
diga på handen! Det finns plats för fler 
att träna, utmana sig och lära sig nya 
saker.
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Okristliga tankar i advent
Text: Petter Bäckman

I begynnelsen var frosseriet. För-
söker vi hitta någon traditionstråd 
tillbaka genom tiderna – genom olika 
religioner och ideologier – så är det 
nog just frosseriet som är det genom-
gående. Frosseriet är vår ursprung-
ligaste jultradition. Och när jag nu 
blev ombedd att skriva ett ”profant” 
advents- och julkåseri är det där jag 
vill börja.

Nu har vi tillgång till mat året runt, 
men tänkt vilken fest det var förr. För 
en gångs skull kunde man äta sig rik-
tigt mätt och på färskt kött dessutom! 
Resten av året var köttet inlagt, saltat 
eller torkat, men en liten period – mitt 
i mörkaste midvintern – fanns det till-
gång till färskt kött. Det var nämligen 
innan jul som grisen slaktades.

Jag tror att det är flera läsare som 
känner igen den där festliga stäm-
ningen på slaktdagen. Hur det råkalla 
novemberdiset blandas med björk-
vedsröken från elden under grytan 
med skållevatten. Grisens skrik när den 
blir fasthållen. (Grisar skriker näm-
ligen när de blir fasthållna.) Skottet. 
Blodet som vispas i en rostfri bunke. 
Lukten av harts och skållevatten. Gri-
sens ångande kropp i den kalla luften. 
Och genom allt detta en genomgående 
munterhet, en djupt mänsklig glädje 
över att vi har försett oss med mat för 
en tid framöver. Vi kommer inte att 
behöva svälta. (Att slakta julgrisen är 
förstås inte så avgörande längre, men 
reaktionen det väcker är densamma 
som när familjens överlevnad hängde 
på grisens död.)

Nu är det istället julbord, lussefika 
och glöggmingel. Och så köps det 
mängder av julklappar. Och ljusslingor. 
Och dekorationer. Så lever vår äldsta 
jultradition vidare. Mitt i mörka mid-
vintern möts människor för att frossa. 
Äta och dricka. Dricka, ja… På viking-
arnas tid firade man inte jul. Man 
drack jul. Mjödet, och så småningom 
ölet, bryggdes så att det var klart lagom 
till jul. Fylla är också en gammal jul-
tradition.

Men mitt bland prinskorvar, skin-
kor och julöl händer det att det står en 
vitgrå fiskbit. Lutfisken påminner om 
ett annat ideal, ett enkelhetens ideal. 
När Sverige var katolskt var advent 
nämligen en fasteperiod. Överflödet 
skulle avstås – inget kött, inget sött. 
Men fisk gick bra! (Det fanns en och 
annan biskop som menade att bäver 
nog kunde räknas som fisk – den 
bodde ju trots allt i vattnet.) Särskilt 
torkad fisk som måste läggas i blöt för 
att bli ätbar igen. Och så blev lutfisken 

förknippad med julen.
Det finns något befriande i att 

advent har varit en fasteperiod. Du har 
rätt att stanna upp. Reflektera. Välja 
bort. Du måste inte hinna med allt. 
Vara överallt. Göra allt. Köpa allt. När 
alla trevliga saker man kan gör i advent 
mest känns som en belastning är det 
din fulla rätt att avstå. Det hänger inte 
så mycket på vad vi hinner med – jul 
blir det ändå! Julen handlar nämligen 
inte om prestation, utan om relation.

Och egentligen är det väl det som är 
den äldsta jultraditionen: Mitt i mör-
kaste midvintern har nordbor i alla 
tider samlats. Umgåtts. Skrattat. Och 
med dårars envishet har de år efter år, 
sekel efter sekel, hävdat att nu vänder 
det. Nu när midvintermörkret är kom-
pakt börjar ljuset sakta komma till-
baka.

Det tycker jag är en ganska vacker 
jultradition. En tradition att bevara. 
Tillsammans.

En liten rapport till SOCKENBU-
DETS läsare från Birgitta.

Hur går det för rådjuret Maj?
Ja, den frågan får jag ofta och nog 

undrar även jag. Så fick jag häls-
ningar från hennes ”fosterföräldrar” 
Bengt och Nina i början av september 
som jag här förmedlar till andra som 
undrar och Bengt skriver:

Hej! I juli månad fick jag ett SMS 
från Lidhult. En av gästerna där hade 
varit ute på en runda och då sett ett 
rådjur med ett kid. Han var inte så 

väl informerad om Maj, men note-
rade att rådjuret inte var särskilt rädd. 
Han noterade inget om halsbandet. Vi 
körde genast ner och gick och ropade 
i området där han observerat rådjuret, 
men ingen Maj visade sig.

   För fjorton dagar sedan fick vi ett 
nytt SMS från torpet. Då var där ett 
rådjur med kid framme på gräsmat-
tan där Maj brukade gå, hon skyggade 
inte och lyssnade när de ropade hennes 
namn. Hon hade inget halsband, men 
det kan hon ju ha tappat. Efter en stund 

sprang kidet iväg och mamman efter. 
Vi vill ju så gärna tro att det var Maj 
som var framme.

   I söndags besökte vi Landeryds-
dagen och passade då på att köra ner 
till Lidhult på vinst och förlust. Vi gick 
runt i en och en halv timma, men ingen 
Maj visade sig. Vi hoppas ju att hon har 
det bra och att allt är väl med henne 
och kidet. Hon har ju valt ett lugnt och 
skyddat ställe. Hälsa Gurli.

Hur går det för rådjuret Maj?
Text: Birgitta Holmén



18

Fortsätter på nästa sida.

Min mor Magdas upplevelser av 
spanska sjukan har etsat sig fast i mitt 
minne. Jag ryser när jag tänker på 
de omständigheter den generationen 
levde under och vad de fick utstå.

Min mor Magda föddes som 
nummer fem i en barnaskara på sju 
barn: Linnea, Birger, Adina, Bertel, 
Magda, Malte och Helge.  Adina dog 
1913, födelseåret. Malte dog två år 
gammal på hösten 1918 i en operation 
på Kristianstads lasarett, där han för-
blödde.  Min morfar Oskar 34 år, min 
mormor Alma 28 år och 4-årige Bertel 
drabbades av spanska sjukan och avled 
i december 1918. Kvar i familjen var 
Linnea nio, Birger sju, Magda tre och 
Helge, som var nyfödd. Vem skulle ta 
hand om de fyra små barnen?

Morfar Oskar kom från en mjöl-
narfamilj. Hans far, Andreas kom från 
Traryd i Småland, men hade sedan 
slutet av 1860-talet varit medhjälpare 
vid kvarnen i Laxbro, som han arren-
derade 1884 och sedan blev ägare till 
1894. De flesta av de fem sönerna 
valde samma yrke som sin far. Oskar 
gifte sig med Alma från Hästveda. Till-
sammans arrenderade de en kvarn i 
Ankhult utanför Sösdala. Här hade de 
otur. Deras nyköpta ko gick ner sig i ett 

kärr och suggan grisade bara en gång 
innan hon dog. På grund av allt detta 
flyttade de till Mölleröd i Verum. Allt 
verkade gå bättre här, men döden låg 
på lur…1918!

Det har stått att läsa i tidningarna 
om en farlig sjukdom med namnet 
Spanska sjukan. Den går våldsamt 
fram. Unga så väl som gamla läggs på 
dödsbädden. I december månad 1918 
når sjukdomen Verums församling och 
trakten däromkring. I tidningen Norra 
Skåne står att läsa: 

”I mitten av december anses läget så 
stabiliserat att det under hösten införda 
mötesförbudet kan upphävas, dock 
skulle fortsättningsvis särskilt tillstånd 
fordras för teater – och biografföreställ-
ningar. Men att det var för tidigt att 
blåsa faran över, skulle snart bli uppen-
bart.De närmaste dagarna före jul slår 
farsoten till utan förskoning i Verums 
socken. Under december månad 1918 
avlider sammanlagt 12 personer från 
Verums socken i spanska sjukan. Sönda-
gen den 20 december gjordes i Verums 
kyrka tacksägelse samtidigt för sju per-
soner som dött under en och samma 
vecka”.   

Sjukdomen sprider sig
Axel från grannbyn har varit vid 

kvarnen i Mölleröd med lite säd för 
malning till julbaket. Han har dåliga 
nyheter med sig hem. Möllaren Oskar 
Bengtsson och hela hans familj har 
insjuknat. Karl Kleist från Ristorpet, 
som ibland hjälper till vid kvarnen, 
har ryckt in som ersättare. Men nu har 
han också blivit sjuk, hade hög feber 
och kunde knappast hålla sig upprätt. 

Oskar Bengtsson, hans hustru och 
fyraårige sonen Bertel dör efter några 
dagar. Efter ytterligare ett par dagar är 
också Kleist död. 

Överlevare
Vidden av de fasansfulla upplevel-

ser som barnen fick genomlida denna 
vinter kan man bara ana från Linneas 
berättelser. Hon själv och lillasystern 
Magda var båda svårt drabbade av 
sjukdomen, men överlevde tillsam-
mans med Birger och Helge. Den blott 
treåriga Magda låg en tid helt förlamad 
av sjukdomen och skrek hjärtskärande. 
Linnea som var äldst i syskonskaran 
fick bära ett stort ansvar i samband 
med familjens katastrof och alltsedan 
dess har hon haft svårt att fira julhel-
gerna utan att gå undan en stund för 
att gråta. Jag minns också att min mor, 
Magda var speciellt känslig vid jultid, 

annars för det mesta glad.
Två reportage från tidningen Norra 

Skåne 1918.
”Där sorgen drabbar tungt 
En svårt hemsökt familj af den här-

jande spanska sjukan kan man med skäl 
kalla mjölnaren Oskar Bengtssons i Möl-
leröd, Verums socken, där ej mindre än 
tre personer af nämnda familj på endast 
några dagar skördats af döden. Natten 
till den 17 d:s afled familjefadern Oskar  
Bengtsson, 34 år gammal. På torsdagen 
afled deras 4-årige son Bertel och på fre-
dagen afled hustrun Alma Bengtsson 28 
år gammal. Af familjen återstår nu fyra 
små barn, det äldsta 9 år och det yngsta 
endast 11/2 månad gammalt. Att sorgen 
är stor kan lättare tänkas än beskrifas. 
Tilläggas bör att makarna Bengtsson 
mistade en tvåårig son för 2 månader 
sedan. Den 20 d:s afled snickare Karl 
Kleist, Ristorpet i samma sjukdom 52 år 
gammal, efterlämnande hustru och åtta 

Spanska sjukan - ständigt ”levande” i min familj
Text: Ulla Högberg

 Mjölnare Oskar Bengtsson med fru, 
min morfar och mormor med barnen 
Linnea och Birger  utanför hemmet i 
Mölleröd 1913.

Laxbromölla uppfördes av min mor-
mors farfar Andreas Bengtsson 1905.

Mölleröds kvarn med anor från 1500-
talet gick upp i rök natten mellan 9/12 
och 10/12 2000 efter flera års renove-
ring av Bjärnums fornminnesförening, 
som året därpå tänkt öppna kvarnen 
för allmänheten. Orsaken till branden 
var två pojkars ovarsamhet med eld.

Magda, Linnea och Birger vid brodern 
Helges dop 1919.
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Fortsättning från föregående sida
barn i små omständigheter. Den gemen-
samma begravningshögtiden blev en 
händelse som länge skulle minnas med 
vemod av församlingsborna.”

”En gripande sorgeakt försiggick å 
Verums kyrkogård annandag jul då fyra 
af spanska sjukans offer vigdes till den 
sista vilan och nedmyllades i gemensam 
graf. Prästen Thordarssons tal gjorde ett 
djupt intryck på den talrikt församlade 
menigheten. Vid sorgeakten framträdde 
den avlidne Oskar Bengts-sons bror, 
ägare till Laxbromölla, Carl Bengtsson. 
Han omnämnde i sitt tal att han skulle 
ta hand om de efterlevande fyra små 
barnen och uppfostra dem och att de ej 
skulle komma att lida någon nöd.”

Ägodelarna säljs
Barnens mormor, som bodde i en 

by i grannskapet, blev ett visst stöd för 

de föräldralösa syskonen under den 
tid de bodde kvar i hemmet vid Möl-
leröd. I slutet av januari auktionera-
des så alla familjens ägodelar bort och 
natten före avresan till sina fosterhem, 
fick barnen sova på bara golvet i huset. 
En särskild tagg i hjärtat fick Linnea då 
familjens orgel ropades ut av auktio-
nisten ”Bygges Ragnar”. Fadern Oskar 
Bengtsson hade nyligen införskaffat 
detta musikinstrument för att äldsta 
dottern under kantor Fredins ledning 
skulle få glädjen att lära sig spela.

Det var först meningen att Birger, 
7-åringen, skulle bo hos farbrodern 
Carl Bengtsson i Laxbromölla, men 
saknaden efter systern Linnea blev out-
härdlig för honom. Linnea och Birger 
togs omhand av fastern Edla. Birger 
uppnådde aldrig vuxen ålder. Han dog 
i fjortonårsåldern 1924. Linnea blev 

95 år. Helge adopterades av ett barn-
löst par i Grantinge. Han blev 69 år 
gammal. Möllarens dotter Magda, min 
mor fick en storasyster och en store-
bror hos sin fars bror Albert och hans 
hustru Elna och blev 84 år.

Fakta hämtat från tidningen Norra 

Skåne, Ebba Hillevi Lindkvists bok 
”Med en doft av skogsblommor” och 
Västra Göinge Hembygdsförenings 
Skriftserie L   

Spanska sjukan
Text: Anna-Greta Paulin

Det är hösten 1918. Överallt ser 
man sorgklädda människor. Dessa 
människor är anförvanter till någon 
som har dött i den fruktade influensan 
”Spanska sjukan”. Över hela världen 
har sjukdomen spridit sig. Den slår 
särskilt hårt, eftersom många män-
niskors motståndskraft är nedsatt efter 
brist på mat under första världskriget. 
I många länder hemlighölls farsoten, 
men i Spanien blev den känd, därav 
namnet.

Inom sjukvården är frustrationen 
stor. Man vet inte vad som orsakar 
sjukdomen, och man har inga läkeme-
del att ta till. Man kände inte till virus 
och viruset slog följe med en aggressiv 
bakterie som orsakade lunginflamma-
tion. I pressen kunde man läsa fanta-
sifulla råd till behandling: ex. gurgling 
med tjärvatten, insmörjning av näsbor-
rarna med kvicksilversalva. På lasaret-
tet gavs heroin mot hosta. Även konjak 
ansågs ha en allmänt stärkande effekt.

Under åren 1918-1920 räknar man 
med att ca 500 milj. människor i värl-
den drabbades av sjukdomen. Av dessa 
avled ca 50 milj. Dödsfallen inträf-
fade bland den yngre befolkningen. På 
1890-talet drabbades människor av en 
influensa, som kallades ”Ryska snuvan”. 
De äldre personer som varit sjuka och 
överlevt, hade hjälp av sitt immunför-

svar att motstå sjukdomen. Mellan 
1918 och 1920 dog minst 34000 perso-
ner i Sverige. Uppgifterna är hämtade 
från Hallandsposten.

Till våra trakter spreds sjukdomen 
från Kristiania i Norge. Norrmän kom 
till en mässa i Göteborg och hade 
sjukdomen med sig. Den 17 juli 1918 
insjuknade en kvinna i Halmstad. Hon 
hade besökt mässan. Den 23 juli hade 
sjukdomen nått regementet och nu 
spred den sig fort. Här fanns män i 
”rätt ålder” och som levde tätt inpå var-
andra. Varje dag kunde man läsa i Hal-
landsposten hur sjukdomen drog fram. 

Den 15 oktober rapporterades att 
man i armén i hela landet hade haft 
35963 fall. Av dessa hade 636 dött.

Efterhand spred sig influensan 
längre och längre norrut. I Arjeplogs 
kommun dog 87 personer. Det var 
3 procent av befolkningen. I övriga 
landet ca 2 procent. Sjukdomen spreds 
här med hög fart vid vintermarknaden 
1920. Så gott som varje hushåll var 
representerat på marknaden.

Influensan klingade av men tog fart 
igen efter ett tag vid några tillfällen.

Den 23 oktober 1918 kunde man 
läsa att skolorna i Långaryd var 
stängda. Den 12 november öppnades 
de igen. Alla utom Kungsveka skola.

I Långaryds församling inträffade 

det första dödsfallet den 7 oktober 
1918 och det sista 28 mars 1919. Under 
denna tid avled 17 personer. Medelål-
dern var ca 23 år. Dödsfallen inträffade 

på skilda håll i församlingen.
Naturligtvis var det stor sorg i alla 

hem som blivit drabbade. Men ett 
fall i Långaryd, som berättas om är, 
att smeden Edvin Johansson (Doris 
Runemyrs morfar) dog 32 år gammal. 
Han lämnade efter sig hustru och tre 
små barn och ett fjärde på väg. Doris 
mamma, Greta, har så fint beskrivit 
hur familjens liv så snabbt förändrades, 
men hur man ändå lyckades leva vidare 
genom idogt arbete. Hennes berättelse 
finns i ”GLIMTAR UR LÅNGARYDS 
HISTORIA” del 2.

Så här ser det ut i Långaryds dödbok 
i slutet av november till slutet av 
december 1918.
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Mitt namn är ”Sven i Brunns-
backa”. Jag ska skriva några rader om 
min farbror Sidof - taget ur minnernas 
gömmor - vad jag minns och vad min 
far Johan har berättat.

Sidof föddes i Brunnsbacka (S. 
Unnaryds socken) den 29 maj1908. 
De var fyra bröder, min far Johan, 
Sven, Sidof och David. Föräldrarna var 
Alvida och August Svensson. Alvida 
var född i Håknaryd (Långaryds 
socken) och flyttade till Brunnsbacka 
när hon gifte sig med August 1901.

1918 blev det stor sorg i Brunns-
backa. Då dog Alvida endast 52 år 
gammal ifrån make och fyra pojkar. 
Johan 16 år, Sven 14 år, Sidof 10 år 
och David 8 år. Hon hade blivit spar-
kad av en häst på ben eller lår. Det blev 
inflammation och hon låg hemma ett 
tag. Sedan fick hon flyttas till Unnaryds 
sjukstuga och vidare till Jönköpings 
lasarett där hon avled 19 juli 1918. 
Det är ju inte lätt när mamman går 
bort. Barnen fick hjälpa till med vad 
de kunde. Min pappa lärde sig att baka 
bröd med mera.

Alvida hade två bröder i Håknaryd 
– Malkom och Elof. De var inte gifta så 
när Sven var konfirmerad 1919 så flyt-
tade han till dem och hjälpte till med 
hushåll mm. Han var där till 1923. Då 
var Sidof konfirmerad och det blev 
hans tur att ta över. Sidof berättade ”Jag 
lämnade Brunnsbacka den 15 augusti 
1923 - jag gick till Håknaryd, det var 
inte många som hade cykel då,  när jag 
kom dit höll Elof på att ta in den sista 
hösudden. Det var ett vått år så höskör-
den var sen.”

1926 dog Malcom och 1934 dog 
Elof. Det året köpte Sidof Stora Håkna-
ryd av de övriga arvingarna. När Sidof 
blev ensam ägare så tänkte han sälja 
ett skogsskifte, gården hade två skogs-
skiften. Det gillade inte pappa August 
och min far Johan så de tog hästskjut-
sen och åkte till Håknaryd och därmed 
blev det ingen försäljning.

Sidof trivdes kanske inte så bra med 
att sköta gården så han arrenderade 
ut den till Adolf Samuelsson. Adolf 
hade bott med sin mormor i ett hus 
i Brunnsbacka som kallades Arken. 

Sidofs farbror Sven Noak åkte till 
Amerika, när han var hemma år 1900 
byggde han ett hus till Sidofs farför-
äldrar – det kallades sedan för Noaks 
ark. Adolf blev arrendator hos Sidof, 
men han var ingen arbetsmänniska 
så det gick dåligt för honom. Han för-
sökte komma ifrån livet, grannen Karl 
Svensson berättade sedan ” grenen var 
för dålig”. Adolf kom iväg på ett hem 
men bodde sedan många år i Nässjö. 
Han var gift, jag tror de skildes. Hon 
flyttade till Värnamo. Vad Sidof, som 
bodde på andra våningen i huset något 
år, gjorde vet jag inte. Men efter denna 
händelsen fortsatte han själv med jord-
bruket.

Jag hälsade på Sidof ibland. Han 
berättade då om när han träffade sin 
fru Alma första gången. Det var dans 
i Nyby, då sa han till en kompis – där 
står två flickor – vi går och pratar med 
dom. Det blev så att de skulle följa med 
till Håknaryd. Då sa Sidof till Lund-
berg, som hade taxi – att kl. 5 i morron 
bitti är du i Stora Håknaryd och kör två 
flickor till Nissaryd! Jag kokte kaffe och 
bjöd på smörgås, berättade han – men 
vi låg i var sin säng!

Alma, som var född den 27 juli 1905, 
var i Nissaryd och hjälpte sin syster 
Anna, som då var sjuk. 1939 gifte Alma 
och Sidof sig. Med på bröllopskortet är 

en bror till Alma som hette Herman 
och ytterligare ett par. Herman hade 
haft barnförlamning och kunde inte 
gå men jag har för mig att han hade en 
trehjulig motorcykel. Alma var snäll 
och duktig. Hon hade varit förlovad 
tidigare och tog det mycket hårt när 
fästemannen gjorde slut, hon blev lite 
tillbakadragen och försiktig – jag tror 
det var Sidof som bestämde mest i det 
hemmet. 

När jag var hos Sidof ville han alltid 
bjuda på något starkt. Att man körde 
bil togs inte som någon ursäkt när man 
inte ville ha – det går lika bra att köra 
ändå, sa han, så en liten halv fick man 
försöka ta. En gång kom han med ett 
helt dricksglas – jag hällde ut allt. Han 
var nog inte så noga med vad han blan-
dade ihop. Det var nog en del som inte 
mådde så bra när de varit hos Sidof. 
På senare år kokade han ”plåster” som 
delades ut till släkt och bekanta som 
hade fått utslag eller liknande kräm-
por och det gick inte att tacka nej till 
det. Han kunde vara mycket snäll och 
omtänksam men det fanns bara en vilja 
och åsikt som gällde och det var hans.

Sidof spelade gärna och ofta kort. 
Det var kasino, han nämnde att det 
spelades mest i ”Nerstugan” (Wisells 
lillstuga) och i kvarnkammaren på 
Karlsro. Han klippte ut mycket i tid-
ningarna och satte in i böcker. Där 
kom in allt möjligt, till och med recept 
på olika bakverk. Han kunde ju både 
baka och laga mat. Ett 35-tal klipp-
böcker finns bevarade i Hembygdsför-
eningens arkiv.

Sidof och Alma fick inga barn. De 
hade en fosterflicka i fyra år och en 
sommarpojke någon sommar. Sidof 
nämnde att inga släktingar skulle ärva 
dem så på 50-talet skrev de testamente 
till Färgaryds kyrka, att arvet skulle 
bilda en fond till kyrkans prydnad, 
underhåll av deras gravar och Almas 
bror Hermans grav i 50 år.

När det gällde gården så ville Sidof 
sälja den medans han levde. En bror-
son ville köpa men det var ju blankt nej 
(det var inte jag) och ingen granne fick 
köpa den. Han ville att den som köpte 
gården skulle bo där. Gården kom att 

Fortsätter på nästa sida.

PERSONER VI MINNS 
Sidof i Håknaryd
Text: Sven Svensson, Brunnsbacka  Bilder: Ur familjealbumet
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ingå i arvet, men kyrkan sålde den till 
en familj som bosatte sig där och bor 
där alltjämt, och därmed följdes Sidofs 
vilja. 

Ja, det var lite om Sidof i Håknaryd. 
Han som andra hade lite idéer som 
gjorde att han ”stack ut” och kanske 
inte alltid var så lätt att ha med att 
göra. Hans vilja var mycket stark, han 
vek inte för någon. Det berättas om 

när han gick i skolan i Färda, som låg 
c:a två km. från Brunnsbacka - en dag 
kom läraren till hemmet i Brunns-
backa och sa att Sidof inte hade varit i 
skolan på flera dagar. När fader August 
säger det till Sidof tog han ton och sa – 
vad är det frågan om? Han hade varit 
hos en kamrat i grannbyn Åker. När 
han kom i delo med sin bror David sa 
han till honom på fullt allvar – dörren 

är stängd för dig! Ett annat exempel för 
hans demonstration mot andra - det 
var mycket noga att man skrev Stora 
Håknaryd när man skickade post till 
honom, men till hembyn skrev han 
Lilla Brunnsbacka.

Alma och Sidof bodde kvar i Håkna-
ryd på ålderns höst. Alma dog den 23 
juli 1988 efter en tid på sjukhemmet 
i Hyltebruk. Sidof flyttade då till en 
lägenhet i Hyltebruk där han avled den 
13 juli 1989.

Sidof och hästen Brunte med sommarpojken Lennart Johansson på ryggen. 

Fortsättning från föregående sida

Vi har samlat ett gäng kanoner-
bjudande från Världens släktbygd! På 
julbasaren finns möjlighet att handla 
och titta på sakerna och det går bra att 
beställa via mailadress nedan.

Långaryd-Landeryds-plansch
I samband med Långaryd-Landeryd 

i Samverkans 20 års jubileum har vi 
tagit fram en affisch med namnen på 
byarna i vår bygd. En cool tavla till oss 
hemmakära och kanske till någon som 
flyttat från bygden. Spana in bilden! 
Pris 150 kr.

Julklappstips från Världens släktbygd

Gåvobrev Hoppets hus
För den som har allt vill Långa-

ryds församling tipsa om att en gåva 
till Hoppets hus  i vänförsamlingen i 
San Salvador! Hoppets Hus bedriver 
verksamhet för de fattigaste och mest 
utsatta i San Salvador. Där kan man få 
ett mål mat, någon att prata med och 
stöd att förändra sitt liv.  Gåvobrev 
med valfritt belopp finns att köpa via 
kyrkan eller Katarina Åkesson

Prenumeration på 
SOCKENBUDET
Vill du ge bort en prenumeration 
till någon som bor utanför vårt 
upptagningsområde.  Kostar 200 
kr för fyra nummer inkl porto! 

Långaryds Lina
Vantar färdiga 300 kr, mönster för 

vantar och mössa 50kr/mönster, möns-
ter och garn till vantar 200 kr, mönster 
och material till broderade bokmär-
ken.

Hur gör man för att smidigt fixa 
julklapparna?– det är enkelt, maila 
din beställning, namn och adress och 
sedan får du instruktioner om hur du 
betalar via swish eller konto, så ordnar 
vi presentkort!

Maila till kontakt@langaryd.se. Väl-
kommen med din beställning.

Under vinjetten ”Personer vi 
minns”  vill vi lyfta fram personer 
som under sin livsgärning utmärkt 
sig på olika sätt. Personer vars minne 
vi vill ska leva vidare och vars historia 
fler kan bära i sina hjärtan. Vem vill 
du att vi ska lyfta fram? Vill du själv 
skriva om någon, eller berätta för oss 
i redaktionen? Välkommen att höra 
av dig till redaktionen med dina för-
slag och tankar om vilka personer Du 
vill att vi ska hjälpas åt att minnas! 



Bilder från Halloween
Foto: Lennart Borg





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

Tak- och fasadtvätt, 
trädgårdstjänster och liftuthyrning

Din brasbutik på landet - med utställning    
Braskaminer         Frimurning        Skorstenar   

 Prästgårdsvägen 4  i Unnaryd    |   076 12 72 510   |   info@kaminatelje.se
www.kaminatelje.se

holger’s
mureri

Hillebrovägen 3
314 94 Landeryd

072 55 08 649
holgas@spray.se

www.holgersmureri.se

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

Cecilias Skafferi
  Välkomna till mitt SOMMARCAFE 

 i Ekhult, Långaryd  
Alltid nybakade kakor, bakelser, pajer och smörgåsar mm.
Öppet: Söndagar kl 13:30 - 18:00 ♥ Från 25 maj (mors dag) till 10 augusti  

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

        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

        

SOCKENBUDET-sponsor: 
ESSKÅ-metall, Landeryd

Följ oss på facebook 
och instagram

2016

SOCKENBUDET-sponsor: 

Länsförsäkringar

Bygg Johan

LUNDBERGS

BUSSAR FÖR ALLA TILLFÄLLEN

Mattias Lundberg
tel. 0371 - 460 00

epost. kontakt@lundbergstaxi.se
Följ oss på Facebook:

www.facebook.com/Lundbergstaxi

God Jul
önskar vi på Lundbergs

LUNDBERGS

BUSSAR FÖR ALLA TILLFÄLLEN

God Jul 
önskar vi på Lundbergs

Mattias Lundberg
tel. 0371 - 460 00

epost. kontakt@lundbergstaxi.se
Följ oss på Facebook:

www.facebook.com/Lundbergstaxi

Vi önskar alla 

en God Jul 
och ett Gott 
Nytt År!

0371-60339
0709-545 190

kontakt@unnarydsrtv.se

Din lokala 
teknikexpert

Sedan 1986

www.pcel.se

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

Öppet: Måndag - Fredag kl 9 - 18 • Lördag kl 9 - 14 • Söndag stängt
Storgatan 6, Hyltebruk

Tel: 0345-10114  •  www.olandersblommor.se
På facebook: Olanders-blommor-ting     eller Instagram

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

Cecilias Skafferi
i Ekhult, Långaryd  

Tårtor  Bakverk  Smörgåstårtor
Minnesstunder

Välkomna att beställa
Cecilia Johansson  Tel. 073 07 59 496  ♥  e-post ceciliasskafferi@hotmail.com  

Facebook:Cecilias Skafferi

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

        Vi har blommorna 
och pyntet 

för att du 
ska få julkänsla.

God Jul och 
Gott Nytt År!!

önskar vi alla våra kunder

Ann-Louise 
och Tjejligan

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

Följ oss på facebook

Julkänsla!
Nu närmar sig Julen med stora kliv.

      Välkomna!

SOCKENBUDET-sponsor: 
ESSKÅ-metall, Landeryd

2016

SOCKENBUDET - Sponsorer

SALONG DUO
SÖDRA HESTRA SPARBANK

RUNEMYRS

Nu planerar vi för nummer 28 av 
SOCKENBUDET!

Vill du skriva, annonsera, publicera en bild eller tacka 
någon i nästa nummer av SOCKENBUDET behöver vi ditt 

material senast 15 januari 
Maila till sockenbudet@langaryd.nu



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

SOCKENBUDET-sponsor: 

Bygg Johan

Johan Hagström

070 679 61 60

info@byggjohanab.se

www. byggjohanab.se

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

LUNDBERGS
BUSSAR FÖR ALLA TILLFÄLLEN

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

kontakt:

Mattias Lundberg
tel. 0371 - 460 00

epost. kontakt@lundbergstaxi.se

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

11 juli 2018

Välkommen till 
vår nya fräscha 
butik i Unnaryd.
Du hittar oss på 
Myntgatan 6 
(samma hus som 
Unnaryds El & Lantman).

Öppettider: 
Fredagar 13 - 18

0371-60339
0709-545 190

kontakt@unnarydsrtv.se

Din lokala 
teknikexpert

Sedan 1986

 Bonadsmuseum
      Museum för berättande folkkonst
                                  Museum of narrative folk art

i Unnaryds Hembygdspark   •   Öppet: tisdag till lördag 11–17 & söndag 14–17

Juni & juli: 
Torsdagar 14:00 Skaparverkstad
Workshops i tovning, skarvsöm, äggtempera mm för både stora och små. 

Torsdagar 19:00 Petter bjuder till musikaliska äventyr! 
Intima och kittlande konserter tillsammans med artisterna:

28:e juni  Kristoffer Kabell
5:e juli  Ellinor Brolin
19:e juli  Minük
26:e juli  Ale Möller trio

11 juli   Unnarydsdagen 
Torgdag och aktiviteter i parken: servering, guidning, workshops. 
  Musikteater: Amerikaresan del 2
  Konstbuss ”Artvan”: en mobil skaparverkstad för barn

28 juli  Bolmendagen Aktiviteter runt hela sjön Bolmen

Augusti: 
Torsdagar 14:00 Kulturdagar
Skaparverkstad plus musik och teater för stora och små. 

2 aug 16:00  Musikföreställning ” Indianflickan”
  med Ann-Louise Liljedahl

9 aug 16:00  Barnmusikteater ”Trolska polska”
16 aug 18:00  Teaterföreställning  ”Rasmus på luffen” 
  av Astrid Lindgren (Arr. Hembygdsförbund)

4 augusti 14:00 Spelmansstämma 

   Sommarkurser 2018
25–28 juni Bonadsmålarkurs 1  
Berätta och måla i traditionell äggtempera // Course for 
traditional tempera paintings   Vernissage 28 juni 18:00

24–26 juli Bonadsmålarkurs 2
Berätta och måla i traditionell äggtempera // Course for traditional tempera 
paintings  // Vernissage 28 juli (Bolmendagen)

25–28 juli Karvning av trärelief
Snida din egen bonadsrelief i trä // Course in cutting wood relief

28 juli–1 aug Kostymmåleri 
Måla en kostymdocka i naturlig storlek inspirerad av figurerna från bonader //
Costume painting workshop

28 juli–4 aug Skulptur workshop 
Trä som uttrycksform // Make sculptures in wood inspired by bonad paintings   
Vernissage 4 augusti 14:00

28 juli–4 aug Kulissmåleri
Var med och måla en scenkuliss // Course for panel paintings as scenic framework 
for theatrical use  // Vernissage 4 augusti 14:00

Mer information om kurser, sommarens 
program, bokning av guidning och fler öppettider 

www.bonadsmuseum.se

Din brasbutik på landet - med utställning    
Braskaminer         Frimurning        Skorstenar   

 Prästgårdsvägen 4  i Unnaryd    |   076 12 72 510   |   info@kaminatelje.se
www.kaminatelje.se

holger’s
mureri

Hillebrovägen 3
314 94 Landeryd

072 55 08 649
holgas@spray.se

www.holgersmureri.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

Öppet: Måndag - Fredag kl 9 - 18 • Lördag kl 9 - 14 • Söndag stängt
Storgatan 6, Hyltebruk

Tel: 0345-10114  •  www.olandersblommor.se
På facebook: Olanders-blommor-ting     eller Instagram

Vi har 
blommorna och jorden 

för din balkonglåda och trädgård.
Välkomna!

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

Tel: 0345-10114  •  www.olandersblommor.se

 Nu är vår
en här 

och sommaren är på väg

2016

Nu närmar sig våren... Vi har 
blommor och jorden 

till din trädgård och balkong! 
Välkommen in!

Vi hjälper dig med 
allt inom ljud & bild, 
data & IT.
Även klockservice 
med batteribyte.

0371-60339
0709-545 190

kontakt@unnarydsrtv.se

Din lokala 
teknikexpert

Sedan 1986

www.pcel.se

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

Denna sommar introducerar vi årets nyhet 
VILDMARKSSAFARI

Följ med ut på en spännande tur i den svenska vildmarken, lär 
dig mer om djur och människors liv i skogen och förhoppnings-

vis få se vilt! Läs mer på vår hemsida och sociala medier.

I vår BUTIK hittar du massor med inredningsdetaljer, hantverk 
och kuriosa. För öppettider se hemsidan!

Boka rom-provning på Långholmens Café o Bar 
lördagen den 26e augusti.

Begränsad antal platser, så passa på att boka din plats nu!
För övrig information se vår Facebook-sida eller hemsidan.

Varmt välkomna önskar fam. Hägglund

www.unnarum.se         
www.facebook.com/UnnaRum

Nu blir det åka av! 

www.tagdagarna.se

TORUP

KINNARED

LANDERYD SMÅLANDSSTENAR

HYLTEBRUK BURSERYD 

Ett unikt samarbete mellan många orter!
Kom och åk veterantåg, utställningar, 

upplevelser och underhållning.

TÅGDAGARNA I LANDERYD 
2 - 3 SEPTEMBER 2017

Veterantågtrafiken INSTÄLLD 
Övriga orters evenemang fortgår planenligt i 
Torup, Kinnared och Smålandsstenar.

www.pcel.se

holger’s
mureri

Hillebrovägen 3
314 94 Landeryd

072 55 08 649
holgas@spray.se

www.holgersmureri.se



Tack till alla föreningsaktiva för ert engagemang  
för vår bygd under 2018.  

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under 2019!

God jul och Gott nytt år!
Varför inte ge bort ett härligt presentkort på en behandling? 
Vi arbetar främst med Maria Åkerberg, svensk ekologisk 
hudvård från Frillesås. (Behandlingarna erbjuds både i 
Eksjö, Halmstad och Unnaryd)
Läs mer på www.butikpaletti.se/feelgood

Utökade öppettider i Unnaryd jul & nyår
Lör-sön, 15-16 dec. kl 11-15
Mån-fre 17-21 dec. kl 13-18 
Lör 22 dec. kl 11-16, 
Sön 23 dec. kl 11-15 
24,25,26 dec -  stängt
28,29 dec. kl 13-18
Lör 30 dec. kl 11-14
31dec, 1 jan - stängt 
2-4 jan. kl 13-18, lör 5 jan. kl 11-14

EN RIKTIGT GOD JUL ÖNSKAR      

www.butikpaletti.se

feelgood
feelgood feelgood

VI GÖR DET LÄTT ATT HANDLA  
JULKLAPPAR MED HJÄRTAT!

Glöm inte att vi även 

har en fin butik i 

Halmstad också!



Syns du i mörkret? Glöm inte reflexerna!
Ju fler reflexer desto bättre! Tänk på att reflexerna måste bytas 

vartannat år eftersom reflexförmågan blir sämre när de slits.
Var rädd om dig!

önskar

God Jul & ett 
tryggt nytt år!



Som fristående sparbank

har vi en stark lokal närvaro  
har vi en hög och personlig servicegrad  
återinvesteras vårt överskott i bygden  
har vi inga externa aktieägare som kräver 
avkastning på sina pengar
har vi tillgång till ett internationellt 
nätverk av service och tjänster

Bygdens bank  

Därmed kan vi idag och för lång tid framöver vara den bästa    

sedan 1874.

banken för bygdens invånare, företag och föreningar!



12

Präster
kyrkoherde
Bo Lindbladh..........................0345–197 41, mobil: 070 555 27 57
e-post: bo.lindbladh@svenskakyrkan.se

komminister i Långaryd
Mia Schulz Wigelsbo..........0371–460 01, mobil: 076 787 00 66
e-post: maria.schulz.wigelsbo@svenskakyrkan.se
hemtelefon: 0371–470 09

Diakoni

diakon
Anna-Karin Samuelsson....0371–461 15, mobil: 072 238 20 23
e-post: anna-karin.samuelsson@svenskakyrkan.se

diakoniassistent
Pär Petersson................................................................0345–197 44
e-post: par.petersson@svenskakyrkan.se

integrationssamordnare
Ingemar Lund................................................telefon: 0345–197 52
e-post: ingemar.lund@svenskakyrkan.se

kyrkomusiker
kyrkomusiker i Femsjö
Kristina Lindstén.........................................................0345–197 47
e-post: kristina.lindsten@svenskakyrkan.se

kyrkomusiker i Hyltebruk
Susanne Hirell..............................................................0345–197 45
e-post: susanne.hirell@svenskakyrkan.se

kyrkomusiker i Långaryd
Regina Burton..............................................................0371–460 10
e-post: regina.burton@svenskakyrkan.se
kyrkomusiker i Unnaryd
Camilla Ruud................................................................0371-601 42
camilla.ruud@svenskakyrkan.se

PastorsexPeDitionen
kyrkokamrer
Eva Liwenius.............................................................0345–197 43
e-post: eva.liwenius@svenskakyrkan.se
förvaltningsassistent
Lotta Nykvist.............................................................0345–197 40
e-post: ann-charlotte.nykvist@svenskakyrkan.se

Vaktmästare
arbetsledande vaktmästare
Olivia Roman................................................................0345–197 35
e-post: olivia.roman@svenskakyrkan.se

Barn och unga
församlingspedagog och informatör
Petter Bäckman...................0345–197 42, mobil: 070 290 75 89
e-post: petter.backman@svenskakyrkan.se
församlingsassistent
Pia Johansson...............................................................0345–197 46
e-post: pia.c.johansson@svenskakyrkan.se
församlingsassistent
Otilia Grahn...................................................................0345–197 31
e-post: otilia.grahn@svenskakyrkan.se

kontaktuppgifter

Pastorsexpeditionen i Hyltebruk
Kyrkogatan 5, 314 31 Hyltebruk, telefon: 0345–197 40
e-post: hyltebruks.pastorat@svenskakyrkan.se
postadress: Box 4, 314 21 Hyltebruk
fakturaadress: Hyltebruks pastorat, Fack 77801652, Box 
15018, 750 15 Uppsala
hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk

Långaryds församlingshem
Stallvägen 12, 314 92 Långaryd, tel. 0371–461 01

Unnaryds församlingshem
Norra vägen 1, 314 51 Unnaryd, tel 0371–601 23

Femsjö församlingshem, tel 0345-197 55
Färgaryds sockenstuga, tel 0345-19754
Jälluntofta församlingshem, tel 0371-720 70
Hyltebruks församlingshem, tel 0345-197 56
Landeryds församlingshem, tel 0371-401 50

Senapskornet delas ut till alla hushåll i Hyltebruks pastorat. Undrar du över något eller har synpunkter och idéer kan du 
vända dig till: Bo Lindbladh, ansvarig utgivare för Senapskornet.
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”Oh, happy day”
1988 startade Lasse Axelsson och Maria Nordenback-Kress, Stockholm gospel, nuvarande Svenska 
gospelverkstaden. 30 år har gått och mycket gospel har ljudit i våra kyrkor i landet.

Vi i Glory gospel har varit uppe i Stockholm vid två tillfällen innan och i år har vi firat 30-årsjubileum med 
Svenska gospelverkstaden tillsammans med ca 1 500 andra sångare från bl a Norge, Finland och någon enstaka 
sångare från övriga Europa.

Mycket övning har det varit innan resan och under de tre dagarna vi var i Stockholm. Finalkonserten var i 
konserthuset med bl a Per-Erik Hallin, Gerald T Smith och Cyntia Nunn och många andra amerikanska ledare 
och sångare. Mäktigt ljöd psalmen 11 ” O store Gud” av sångare och konserthuset stora orgel.  /Susanne Hirell

god gemenskap
Vi träffas för en stunds gemenskap, underhållande 
artister eller föredragshållare och naturligtvis kaffe 
med hembakt bröd. Allt till en kostnad av 20 kr. Kl 14 
i Hyltebruks församlingshem:
17 januari - läsarsånger med Susanne Hirell, 
kyrkomusiker i Hyltebruk
28 februari - Camilla Ruud, kyrkomusiker i Unnaryd.

Syföreningen i Hyltebruk 
Träffas kl. 14 i Hyltebruks församlingshem följande 
datum:

15 januari, 12 februari och 12 mars.

Våffelkaffe
På våra våffelkaffen träffas vi för att prata en stund, äta 
våfflor och dricka kaffe. Onsdagar kl. 14 i Hyltebruks 
församlingshem;10/1, 13/2 och 13/3

vad hände på öppet hus 
den 14 oktober?

       Läs vårt reportage på vår  hemsidan:

          www.svenskakyrkan.se/hyltebruk

11

Korsord i Senapskornet
Lös det och skicka in det senast 24 
februari till:

Hyltebruks pastorat
Box 4
314 21 Hyltebruk

Så har du chans att vinna ett fint pris!

Vinnare på korsordet från förra 
numret är: Ann-Kristin Petersson, 
Unnaryd och William Fredriksson, 
Hyltebruk.
Ni kommer att få vinster 
hemskickade med posten.
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1988 startade Lasse Axelsson och Maria Nordenback-Kress, Stockholm gospel, nuvarande Svenska 
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och sångare. Mäktigt ljöd psalmen 11 ” O store Gud” av sångare och konserthuset stora orgel.  /Susanne Hirell

god gemenskap
Vi träffas för en stunds gemenskap, underhållande 
artister eller föredragshållare och naturligtvis kaffe 
med hembakt bröd. Allt till en kostnad av 20 kr. Kl 14 
i Hyltebruks församlingshem:
17 januari - läsarsånger med Susanne Hirell, 
kyrkomusiker i Hyltebruk
28 februari - Camilla Ruud, kyrkomusiker i Unnaryd.

Syföreningen i Hyltebruk 
Träffas kl. 14 i Hyltebruks församlingshem följande 
datum:
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Våffelkaffe
På våra våffelkaffen träffas vi för att prata en stund, äta 
våfflor och dricka kaffe. Onsdagar kl. 14 i Hyltebruks 
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       Läs vårt reportage på vår  hemsidan:

          www.svenskakyrkan.se/hyltebruk
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vår julkrubba
av Britt G Hallqvist

specialskrivet juspel för Hyltebruks kyrkas julkrubba
i lätt språkig revidering av Petter Bäckman

En ängel med basun
Änglen han kan spela, han är musikant.
När han blåser i basunen klingar det så grant.
Ängel, blås i basunen! Spela!
För nu vill vi sjunga en visa.
Jesusbarnet har kommit
-Gud vill vi tacka och prisa.

Josef och Maria
Josef och Maria, de längtar efter lugn och ro.
Men inget är ledigt. I stallet fick de bo.

Jesusbarnet
Nattens vindar blåser kalla, på berget ligger snö. 
Jesusbarnet föds i stallet - hans första bädd är hö.

En oxe
Oxen - snäll och slö och lat - har fått ett barn till 
rumskamrat.

En åsna
Åsnan tittar stort på pojken och då ler Maria.
Åsna, nu ska pojken sova - du får inte skria!

En ängel
En ängel kom direkt från Gud till herdarna med 
glädjebud.
Till krubban styr de nu sin gång med hjärtat fullt 
av helig sång.

En herde och lamm
Den första herden kommer här.
Ett litet ulligt lamm han bär.

Tre får
Fåren följer herden på ett led - över stock och 
sten, över bäck och hed.

Ett lamm
Natten är bister, det lilla lammet fryser. Trippar 
fram till stallet där stjärnan lyser.

En herdepojke
En herdepojke säger: ”Jag vet en hemlighet - 
barnet i krubban är Messias, det vackraste jag 
vet!”

En knäböjande herde
Herden till ber den lille, viskar bävande glad: ”Fin 
som en blomma, en stjärna, ett rosenblad.”

Tre vise män
Tre vise män blir häpna, här vid resans mål.
Bor den nye prinsen ej i slott?
Är hans bädd en krubba blott?
De hade väntat något annat, men det är här som 
stjärnan stannat.

En kamel
Så lång, lång väg kamelen gick och packningen 
var tung. 
Nu får han vila sig och se en liten nyfödd kung.

Orgel, hjälp oss sjunga!
Stäm alla in i vår visa!
Jesusbarnet har kommit
-Gud vill vi tacka och prisa!
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Sopplunch och lätt lunch!
Varmt välkommen till våra soppluncher. 

Vi bjuder på soppa, bröd, efterrätt och en härlig 
gemenskap. Allt till en kostnad av 40 kr.

I Unnaryds församlingshem serveras soppan kl. 12 
följande datum: 24/1, 28/2, 28/3 och 25/4.

I Landeryds församlingshem kl. 12 följande datum: 
31/1, 28/2 och 25/4.

I Hyltebruk bjuder vi på en lätt lunch istället för soppa. 
Vi börjar i kyrkan med lunchmusik kl. 11:30 och kl. 12 
serveras det en lätt lunch, följande datum 5/2 och 5/3. 
Samma kostnad 40 kr.

3 x T - tjejer som träffas och trivs.
En gång i månaden träffas vi i Landeryds 
församlingshem kl. 19 -21. Programmet varierar, men 
vi äter alltid något tillsammans och avslutar med en 
andakt. Vårterminens träffar är:
29 januari - mat och prat
26 februari - hemlig gäst
26 mars - knep och knåp
23 april - påsktema

Tjejträff i Hyltebruk.
Vårens program är ej klart vid tryckning mer 
information  kommer på hemsida och i predikoturer. 
Men vi träffas följande datum 23/1, 27/2 och 27/3 kl. 
19 i Hyltebruks församlingshem.
Vid frågor, kontakta Solbritt 0345-150 48

Bibelsamtal
I bibelsamtalsgruppen träffas vi och talar om 
kommande söndags bibeltexter. Vi dricker kaffe och 
har trevligt!
Vi träffas i Hyltebruks församlingshem på torsdagar 
kl. 14 följande datum: 24/1, 21/2 och 21/3

Vad är då en människa?
Samtalskväll i Hyltebruks församlingshem. Vi samtalar 
om den kristna tron, livsfrågor och den tid vi lever i. 
Vi träffas måndagskvällar kl 18 följande datum: 14/1, 
11/2 och 11/3.

Promenadgrupp
Promenadgruppen träffas varje torsdag kl. 9:30 vid 
Hyltebruks församlingshem. Vi går långt eller kort, 
snabbt eller långsamt utifrån våra förutsättningar. Alla 
kan vara med! Efter promenaden fikar vi tillsammans 
i församlingshemmet.

Församlingskåren i Långaryd
fortsätter sin gemenskap även under 2019. Vi träffas 
första måndagen i februari för årsmöte i Långaryd 
kl. 19 och sen första måndagen i mars i Landeryd. 
Program kommer i början av 2019.

Varmt välkommen att dela gemenskapen med oss 
oavsett var i pastoratet du bor!
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vår julkrubba
av Britt G Hallqvist

specialskrivet juspel för Hyltebruks kyrkas julkrubba
i lätt språkig revidering av Petter Bäckman

En ängel med basun
Änglen han kan spela, han är musikant.
När han blåser i basunen klingar det så grant.
Ängel, blås i basunen! Spela!
För nu vill vi sjunga en visa.
Jesusbarnet har kommit
-Gud vill vi tacka och prisa.

Josef och Maria
Josef och Maria, de längtar efter lugn och ro.
Men inget är ledigt. I stallet fick de bo.

Jesusbarnet
Nattens vindar blåser kalla, på berget ligger snö. 
Jesusbarnet föds i stallet - hans första bädd är hö.

En oxe
Oxen - snäll och slö och lat - har fått ett barn till 
rumskamrat.

En åsna
Åsnan tittar stort på pojken och då ler Maria.
Åsna, nu ska pojken sova - du får inte skria!

En ängel
En ängel kom direkt från Gud till herdarna med 
glädjebud.
Till krubban styr de nu sin gång med hjärtat fullt 
av helig sång.

En herde och lamm
Den första herden kommer här.
Ett litet ulligt lamm han bär.

Tre får
Fåren följer herden på ett led - över stock och 
sten, över bäck och hed.

Ett lamm
Natten är bister, det lilla lammet fryser. Trippar 
fram till stallet där stjärnan lyser.

En herdepojke
En herdepojke säger: ”Jag vet en hemlighet - 
barnet i krubban är Messias, det vackraste jag 
vet!”

En knäböjande herde
Herden till ber den lille, viskar bävande glad: ”Fin 
som en blomma, en stjärna, ett rosenblad.”

Tre vise män
Tre vise män blir häpna, här vid resans mål.
Bor den nye prinsen ej i slott?
Är hans bädd en krubba blott?
De hade väntat något annat, men det är här som 
stjärnan stannat.

En kamel
Så lång, lång väg kamelen gick och packningen 
var tung. 
Nu får han vila sig och se en liten nyfödd kung.

Orgel, hjälp oss sjunga!
Stäm alla in i vår visa!
Jesusbarnet har kommit
-Gud vill vi tacka och prisa!
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Varmt välkommen att dela gemenskapen med oss 
oavsett var i pastoratet du bor!
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HAPPY NEW YEAR 2019!
Söndagen den 6 januari i Färgaryds kyrka kl. 16 återkommer Lyrans musikkår med solister traditionsenligt till 
oss.

Söndagen den 6 januari i Femsjö kyrka kl. 18 spelar och sjunger Anna Palmqvist, Sören Bjärnborg, Gusten 
och Vidar Brodin.

Söndagen den 13 januari i Femsjö kyrka kl. 15:30 är det julmusik med kyrkokören och Änglakören. 
Julgransplundring efteråt, som hembygdsföreningen ordnar.

Söndagen den 3 februari i Femsjö kyrka kl.18 medverkar vokalensemblen Cecilia. Gruppen kommer från 
Gnosjö och sjunger alltifrån traditionell kyrkomusik till visor, folkmusik och pop. Kyrkfika.

Söndagen den 3 mars i Femsjö kyrka kl. 16 blir  det gitarr och flöjt med Leif Bengtsson.

Grötfest i Femsjö
Söndagen den 30/12 som börjar direkt efter 

gudstjänsten kl. 15. Medgtag något att äta, gröt 
eller smörgås. En trevlig fest med lekar, sång och 

god gemenskap för alla åldrar.

Grötfest i Färgaryd
Torsdagen den 3 januari kl.18 i

Färgaryds Sockenstuga.

brasafton
Den 18 december kl. 19 bjuder vi in till Brasafton 
i Unnaryds församlingshem. ”Hjärtans lust” 
underhåller med julens sånger och vi bjuds alla att 
sjunga med.

Fikaservering där intäkterna går oavkortat till 
julkampanjen.

VÄLKOMNA!
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julmusik i hyltebruks pastorat

Onsdagen den 28 november i Unnaryds kyrka kl. 18 fyller kyrkokören 125 år!
Det kommer vi fira tillsammans med Biskop Fredrik Modéus. Barnkörerna och kyrkokören kommer 
tillsammans sjunga stämningsfulla adventsånger. Vi bjuder på kaffe och tårta i Ingebreks kapell.

Söndagen den 2 december i Unnaryds kyrka kl 14 fortsätter kyrkokörens 125 års jubieum. Vi har glädjen 
att presentera Trio Salong. Professionella musiker från Musik i Syd, symfoniorkestrar från Malmö och 
Köpenhamn. Trio Salong kommer i Unnaryds kyrka framföra populära klassiska stycken, ackompanjera 
kören. Det blir även vacker  adventsmusik i församlingshemmet till glögg och pepparkakor.

Tisdagen den 4 december i Unnaryds kyrka kl 19:30 kommer Henrik Åberg med sin Elvis - Christmas, 
tillsammans med Unnaryds kyrkokör och Glory Gospel. Biljetter säljes i Unnaryds servicebutik och på
ticketmaster.se

Söndagen den 9 december i Långaryds kyrka kl.18 Kyrkokören med orkester framför ”Här kommer nu ett 
änglabud” av Arne Dagsvik, samt annat örongodis ur julrepertoaren.

Torsdagen den 13 december i Unnaryds kyrka kl. 18 blir det tradionellt Luciatåg från skolan, kyrkans 
barnkör kommer även att delta.

Söndagen den 16 december i Femsjö kyrka kl 16 blir det Luciagudstjänst med Änglakören

Torsdagen den 20 december i Färgaryds kyrka kl 19 blir det Elvis Christmas med sångare och musiker från 
”Elvis kvällarna”. Biljetter säljs på Olanders blommor, biljettpris 180 kr.

Julafton 24 december i Hyltebruks kyrka kl. 10 är det julbön och då medverkar Sara och Ida Liwenius. På 
natten kl. 23:30 är det midnattsgudstjänst, då sjunger Carola Håkansson, Jonas Andersson, Susanne Mag-
nusson och Susanne Hirell.

Annandag jul 26 december i Jälluntofta kyrka kl. 16 är det 
julgudstjänst  med Kenneth Benjaminsson, kyrkokören och 
musiker.

Annandag jul 26 december i Hyltebruks kyrka kl. 18  ”Julens 
sånger” med Glory Gospel. Det blir allt från tradionella jul-
sånger till gospel och Elvis Christmas.
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gudstjänster                  

Med reservation för ändringar och feltryck - se predikoturer och hemsidor!

Datum
Femsjö
församling

Färgaryds
församling

Långaryds
församling

Unnaryds
församling

2 december
1 i advent

10:00 Mässa i Femsjö 
k:a, SH. Kyrkokören, 
kyrkfika, lotterier

10:00 Gudstjänst 
i Hyltebruks k:a, 
BL. Kyrkfika, 
vuxenkörer

10:00 Familjeguds-
tjänst i Landeryds 
k:a. MSW. 
Adventsfest.

14:00 Gudstjänst i 
Unnaryds k:a, SH. 
Kyrkokören

9 december
2 i adventSammanlyst

14:00 Fam. gjt 
i Hylte k:a, BL. 
Julfest i försh.
Barnkör/grupper

18:00 Julkonsert 
m.andakt. MSW

10:00 Mässa i 
Unnaryds k:a. SH

13 december
torsdag

18:00 Lucia i 
Unnaryds k:a, RB

16 december
3 i advent

16:00 Luciagudstjänst 
i Femsjö k:a, PB. 
Änglakören, luciafika

10:00 Mässa i 
Hyltebruks k:a, BL

10:00 Sinnesromässa 
i Landeryds k:a, 
MSW

18:00 Gudstjänst i 
Unnaryds k:a, MSW. 
Barnkörerna.

23 december
4 i adventSammanlyst

 
Sammanlyst

10:00 Gudstjänst 
i Långaryds k:a. 
Musikmedv, kyrkfika

10:00 Mässa i 
Unnaryds k:a

24 december
Julafton

10:00 Julbön 
i Femsjö k:a.. 
Änglakören.

10:00 Julbön i Hyl-
tebruks k:a, PJ.

23:30 Julnattsguds-
tjänst i Hyltebruks 
k:a PB. se s.6

10.00 Julbön i 
Landeryds k:a. MSW.
23:30 Midnattsmässa 
i Landeryds k:a 
MSW. Kyrkokören

16:30 Julbön i 
Unnaryds k:a, MB

25 december
Juldagen

07:00 Julotta i 
Femsjö k:a. PB 
kyrkokören, 
musikmedverkan

Sammanlyst

05:00 Julotta i 
Långaryds k:a. MSW. 
Julottegruppen.

07:00 Julotta i 
Unnaryds k:a, 
RB. Kyrkokören, 
kyrkfika

26 december
Annandag jul

Sammanlyst18:00 
Musikgudstjänst 
i Hyltebruks k:a, 
MSW. Glory gospel

10:00 
Musikgudstjänst i 
Landeryds k:a, MSW. 
Önskepsalmer, 
kyrkfika

16:00 Julgudstjänst i 
Jälluntofta k:a MB

30 december

Sönd. e. jul

15:00 Mässa i 
Femsjö k:a, BL. 
Musikmedverkan

Sammanlyst

18:00 Taizémässa i 
Långaryds k:a, MSW. 
Sångensemble

Sammanlyst

31 december
Nyårsafton

16:00 Nyårsbön 
i Femsjö k:a, PB. 
Musikmedverkan, 
glögg, godis.

16:00 Nyårsbön i 
Hyltebruks k:a, BL
Musikmedverkan.

16:00 Nyårsbön i 
Landeryds k:a, MSW. 
musikmedverkan

Sammanlyst

1 januari
Nyårsdagen

SammanlystSammanlyst18:00 Mässa i 
Långaryds k:a, MSW
Musikmedverkan

16:00 Mässa i 
Unnaryds k:a, MSW
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gudstjänster

Datum
Femsjö
församling

Färgaryds
församling

Långaryds
församling

Unnaryds
församling

6 januari
Trettondedag jul

18:00 Musikguds-
tjänst i Femsjö k:a,  
BL

16:00 Musikguds-
tjänst i Färgaryds 
k:a, BL. se s.6

15:00 Julspel i Långa-
ryds k:a. MSW. Kyrk-
fika, julgransplundring

18:00 Gudstjänst i 
Unnaryds k:a,A-KS

13 januari
1 e.trettondedag

15.30 
Musikgudstjänst i 
Femsjö k:a. MSW

10:00 Gudstjänst i 
Hyltebruks k:a, BL.

18:00 Sinnesromässa i 
Landeryds k:a. MSW

10:00 Mässa i 
Unnaryds k:a MSW

20 januari
2 e.trettondedagSammanlyst

18:00 Taizémässa i 
Hyltebruks k:a, BL

10:00 Gudstjänst i 
Landeryds k:a, BL, 
kyrkkaffe.

18:00 Musikguds-
tjänst i Unnaryds k:a. 
A-KS. 

27 januari
3 e. trettondedag

10:00 Mässa i 
Femsjö k:a, 

10:00 Mässa i 
Hyltebruks k:a, 
MSW. Kyrkfika

18:00 Lovsångsmässa 
i Långaryds k:a, MSW. 
Musikmedverkan.

Sammanlyst

3 februari
Kyndelsmässo-
dagen

18:00 Musikguds-
tjänt i Femsjö k:a 
BL

16:00 Ljusgudstjänst 
i Hyltebruks k:a. 
BL.Barngrupperna

15:00 Familjeguds-
tjänst i Landeryds k:a, 
MSW. kyrkfika, mm

10:00 Mässa i Unna-
ryds k:a MSW. Kyrk-
fika

10 februari
5 e. trettondedagSammanlyst

10:00 Mässa i 
Hyltebruks k:a, BL

10:00 Mässa i 
Landeryds k:a, MSW. 
Kyrkfika.

14:00 Familjeguds-
tjänst i Unnaryds k:a, 
PB

17 februari
Septuagesima

16:00 Gudstjänst 
i Taizéanda i 
Femsjö k:a, BL

18:00 Taizémässa i 
Hyltebruks k:a, BL

10:00 Mässa i 
Långaryds k:a, BL. 
Musikmedverkan.

10:00 Mässa i 
Unnaryds k:a. 
kyrkokören, kyrkfika.

24 februari
Sexagesima

10:00 Mässa 
i Femsjö k:a. 
Kyrkokören.

10:00 Gudstjänst i 
Hyltebruks k:a. SS

18:00 Gudstjänst 
i Landeryds k:a. 
Kyrkokören.

Sammanlyst

3 mars
Fastlagssöndag

16:00 Musikguds-
tjänst i Femsjö k:a, 
BL. Kyrkfika.

14:00 Mässa i 
Hyltebruks k:a, 
BL.Cantabile kören

10:00 Musikal i Långa-
ryds k:a, MSW, kyrk-
fika mm

10:00 
Familjegudstjänst 
i Unnaryds k:a, 
PB.Barnkörena, mm

10 mars
1 i fastanSammanlyst

10:00 Gudstjänst i 
Hyltebruks k:a, BL.

18:00 Sinnesromässa i 
Långaryds k:a, MSW

18:00 Gudstjänst i 
Unnaryds k:a, PB.

Förkortningar: BL – Bo Lindbladh, MSW – Mia Schulz 
Wigelsbo, SH - Sven Hagberg, RB- Rune Bolmblad AKS 
– Anna-Karin Samuelsson, PB – Petter Bäckman, MB-Maj 
Brodin, PJ-Pia Johansson, SS-Sylvia Sjöö.

k:a – kyrka

Kyrkskjuts
Om du behöver hjälp för att kunna komma till 
kyrkan, så kan vi erbjuda kyrkskjuts. Ring till 

diakon Anna-Karin Samuelsson telefon 0371–
461 15, senast två dagar innan gudstjänsten.
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Med reservation för ändringar och feltryck - se predikoturer och hemsidor!
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vilken är min favorit julsång/psalm?
Kristina Lindstén tycker O helga natt. En mäktig 
sång som förmedlar grunden för vår kristna tro. Gud 
träder in för att rädda och frälsa oss. 

Susanne Hirell, man har så många favoritsånger eller 
psalmer, det är väldigt svårt att välja just en. Men jag 
har fastnat för en ur Psalmer i 2000-talet. Psalm 858, 
skriven av min favorit körkompositör, Jerker Leijon 
med text av Lars Westberg. ”För dem som vandrar 
i mörkret, ska ett ljus skina klart. Ja, över dem som 
undrar, ska ett ljus gå opp. För himmelens dörrar har 
öppnats och ljuset från himmelen strålar hit ner. I 
världen har mörkret skingrats och änglaskarorna ler”. 
En psalm som säger allt, om hur denna värld är men 
med ett visst hopp om ljus.

Regina Burton: Jag har valt psalm 122, Dagen är 
kommen. Jag har alltid älskat denna psalm , den 
vittnar om det lilla Jesusbarnet och uppmanar oss 
att komma samman i tillbedjan och lovsång. Till en 
vacker, sångbar och väldigt pampig melodi. Med en fin 
koralsats kan jag göra det som är själva kärnan i mitt 
yrke: leda människor i lovsång.

Camilla Ruud: ”Stilla Natt” har minne från Per-Brahe 
gymnasiet(musiklinjen). Alla vi ca 75 musikelever 

sjöng i Sofia kyrkan. Gittan Glans har körarrangerat 
en snygg och mäktig ”Stilla Natt”. Tycker också att 
det är stämningsfullt när kören sjunger från läktaren 
på midnattsmässan... Traditionell fyrstämmig ”Stilla 
Natt”.

julkampanjen ”en flicka är född”
Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i förtryck 
och orättvisor - bara för att de är flickor. Att fattigdom 
och normer gör att flickor får sämre möjligheter till 
utblidning, sjukvård eller försörjning. Att de utsätts för 
sexuellt våld eller könsstympning. Eller att flickor får 
äta sist och minst. Det är en ständig kamp om liv och 
död, som vi måste ta tillsammans. I årets jukampanj 
har vi den stora möjligheten att tillsammans kämpa 
för att ingen flicka hotas, utnyttjas eller kränks. För 
varje barn är skapad till Guds avbild och har samma 
värde - oavsett kön.

I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår från första 
advent 2018 till trettondedag jul 2019, samlar vi in 
pengar till Svenska kyrkans internationella arbete - för 
varje människas lika värde och makt över sitt eget liv. 

Swisha din gåva till 9001223

PG 90 01 22-3 BG 900-1223

TACK!

Psalmer är härligt!
Den 26/12 har vi därför en gudstjänst med 
önskepsalmer i Landeryd kl. 10. Från första advent 
kommer det i vapenhuset i Långaryd respektive 
Landeryds kyrkor finnas lådor där du kan lägga 
ner en lapp med just din favoritpsalm oavsett 
tema och årstid. Självklart kan du även önska på 
plats i kyrkan. Kom, välj och sjung av hjärtats lust, 
julspalmer likaväl som sommarspalmer, kanske 
en lovpsalm eller vad du vill! Givetvis lyssnar vi 
till dagens texter också och efteråt fortsätter vi 
gemenskapen runt kaffebordet.
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Den här julen är den första jag inte kommer att arbeta, 
sedan jag blev präst. Den vetskapen fyller mig med 
dubbla känslor. Glädjen över att kunna fira med 
familjen utan krav på tider som måste passas och 
förberedelser som måste göras.

Samtidigt, en saknad, efter de härliga julgudstjänsterna 
med de välkända psalmerna, de välfyllda kyrkorna och 
möjligheten att får levandegöra berättelsen om hur 
Gud blir människa i barnet som föds i Betlehem.

Trösten är att det firas gudstjänster även där jag 
kommer att befinna mig. Att få sitta bland andra 
gudstjänstbesökare befriad från ansvar som 
gudstjänstledare, är ändå lite lockande. En vilsam jul 
även i den bemärkelsen.

Annars är väl julen och julfirandet fortfarande, trots 
att det mesta förändras, ännu fyllt av traditioner och 
igenkännande. Temat är tidlöst, ett barn som föds 
under svåra omständigheter och med föräldrar som 
förundras och förvånas över det som sker. Där finns 
glädjen över det nya livet, jämsides med oro över hur 
framtiden skall bli för den nyfödde.

Julen är glädje och gemenskap, det är vad vi önskar 
och hoppas i alla fall. Hur det blir kan vi aldrig med 
säkerhet veta. Julen kan också innebära ensamhet, 
ibland en saknad över tid som flytt.

Oavsett vi firar jul i gemenskap eller i ensamhet, i 
överflöd eller fattigdom, så strålar ljuset från krubban 
i Betlehem mot oss. Ett ljus du och jag skall reflektera  
genom våra ord och handlingar. På så sätt kan vi 
medverka till att ensamheten och utsattheten, blir lite 
mindre påtaglig och glädjen något större.

Varmt välkomna till kyrkan, här i Hyltebruks pastorat 
eller någon annanstans, för att lyssna till och sjunga om 
att Gud är kommen till vår jord och vad det betyder i 
våra liv.

”Du stjärna över Betlehem, o, låt ditt milda ljus få lysa 
in med hopp och frid i varje hem och hus”.Sv.Ps.116:3

En god och välsignad jul, önskar jag er alla!

Bo Lindbladh, kyrkoherde

nu tändas tusen juleljus...



2

vilken är min favorit julsång/psalm?
Kristina Lindstén tycker O helga natt. En mäktig 
sång som förmedlar grunden för vår kristna tro. Gud 
träder in för att rädda och frälsa oss. 

Susanne Hirell, man har så många favoritsånger eller 
psalmer, det är väldigt svårt att välja just en. Men jag 
har fastnat för en ur Psalmer i 2000-talet. Psalm 858, 
skriven av min favorit körkompositör, Jerker Leijon 
med text av Lars Westberg. ”För dem som vandrar 
i mörkret, ska ett ljus skina klart. Ja, över dem som 
undrar, ska ett ljus gå opp. För himmelens dörrar har 
öppnats och ljuset från himmelen strålar hit ner. I 
världen har mörkret skingrats och änglaskarorna ler”. 
En psalm som säger allt, om hur denna värld är men 
med ett visst hopp om ljus.

Regina Burton: Jag har valt psalm 122, Dagen är 
kommen. Jag har alltid älskat denna psalm , den 
vittnar om det lilla Jesusbarnet och uppmanar oss 
att komma samman i tillbedjan och lovsång. Till en 
vacker, sångbar och väldigt pampig melodi. Med en fin 
koralsats kan jag göra det som är själva kärnan i mitt 
yrke: leda människor i lovsång.

Camilla Ruud: ”Stilla Natt” har minne från Per-Brahe 
gymnasiet(musiklinjen). Alla vi ca 75 musikelever 

sjöng i Sofia kyrkan. Gittan Glans har körarrangerat 
en snygg och mäktig ”Stilla Natt”. Tycker också att 
det är stämningsfullt när kören sjunger från läktaren 
på midnattsmässan... Traditionell fyrstämmig ”Stilla 
Natt”.

julkampanjen ”en flicka är född”
Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i förtryck 
och orättvisor - bara för att de är flickor. Att fattigdom 
och normer gör att flickor får sämre möjligheter till 
utblidning, sjukvård eller försörjning. Att de utsätts för 
sexuellt våld eller könsstympning. Eller att flickor får 
äta sist och minst. Det är en ständig kamp om liv och 
död, som vi måste ta tillsammans. I årets jukampanj 
har vi den stora möjligheten att tillsammans kämpa 
för att ingen flicka hotas, utnyttjas eller kränks. För 
varje barn är skapad till Guds avbild och har samma 
värde - oavsett kön.

I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår från första 
advent 2018 till trettondedag jul 2019, samlar vi in 
pengar till Svenska kyrkans internationella arbete - för 
varje människas lika värde och makt över sitt eget liv. 

Swisha din gåva till 9001223

PG 90 01 22-3 BG 900-1223

TACK!

Psalmer är härligt!
Den 26/12 har vi därför en gudstjänst med 
önskepsalmer i Landeryd kl. 10. Från första advent 
kommer det i vapenhuset i Långaryd respektive 
Landeryds kyrkor finnas lådor där du kan lägga 
ner en lapp med just din favoritpsalm oavsett 
tema och årstid. Självklart kan du även önska på 
plats i kyrkan. Kom, välj och sjung av hjärtats lust, 
julspalmer likaväl som sommarspalmer, kanske 
en lovpsalm eller vad du vill! Givetvis lyssnar vi 
till dagens texter också och efteråt fortsätter vi 
gemenskapen runt kaffebordet.

3

Den här julen är den första jag inte kommer att arbeta, 
sedan jag blev präst. Den vetskapen fyller mig med 
dubbla känslor. Glädjen över att kunna fira med 
familjen utan krav på tider som måste passas och 
förberedelser som måste göras.

Samtidigt, en saknad, efter de härliga julgudstjänsterna 
med de välkända psalmerna, de välfyllda kyrkorna och 
möjligheten att får levandegöra berättelsen om hur 
Gud blir människa i barnet som föds i Betlehem.

Trösten är att det firas gudstjänster även där jag 
kommer att befinna mig. Att få sitta bland andra 
gudstjänstbesökare befriad från ansvar som 
gudstjänstledare, är ändå lite lockande. En vilsam jul 
även i den bemärkelsen.

Annars är väl julen och julfirandet fortfarande, trots 
att det mesta förändras, ännu fyllt av traditioner och 
igenkännande. Temat är tidlöst, ett barn som föds 
under svåra omständigheter och med föräldrar som 
förundras och förvånas över det som sker. Där finns 
glädjen över det nya livet, jämsides med oro över hur 
framtiden skall bli för den nyfödde.

Julen är glädje och gemenskap, det är vad vi önskar 
och hoppas i alla fall. Hur det blir kan vi aldrig med 
säkerhet veta. Julen kan också innebära ensamhet, 
ibland en saknad över tid som flytt.

Oavsett vi firar jul i gemenskap eller i ensamhet, i 
överflöd eller fattigdom, så strålar ljuset från krubban 
i Betlehem mot oss. Ett ljus du och jag skall reflektera  
genom våra ord och handlingar. På så sätt kan vi 
medverka till att ensamheten och utsattheten, blir lite 
mindre påtaglig och glädjen något större.

Varmt välkomna till kyrkan, här i Hyltebruks pastorat 
eller någon annanstans, för att lyssna till och sjunga om 
att Gud är kommen till vår jord och vad det betyder i 
våra liv.

”Du stjärna över Betlehem, o, låt ditt milda ljus få lysa 
in med hopp och frid i varje hem och hus”.Sv.Ps.116:3

En god och välsignad jul, önskar jag er alla!

Bo Lindbladh, kyrkoherde

nu tändas tusen juleljus...



1

Guds rike är som 
ett senapskorn 

som en man sätter 
i sin trädgård. 
Det växer och 
blir till ett träd, 

och himlens fåglar 
bygger bo bland 

grenarna.
Lukas 13:19
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