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KALENDARIUM
LÅNGARYD/LANDERYD JUNI - AUGUSTI 2021

Utifrån de restriktioner som råder under Coronapandemin har det varit svårt för 
föreningarna att planera för aktiviteter. 

Håll utkik på anslagstavlorna och Långaryd – Världens släktbygds facebooksida 
för att ta del av nyheter kring aktiviteter som händer i bygden.

NTO-Gården vill tacka för 
enskilda gåvor, för stöd från 
Elektrikern Petri Carlsson 
och för skåp som skänkts till 
huset av Bo och Rigmor . 
 
Tack också till Allan Ericsson 
för fint och tacksamt arbete i 
vår lokal.  
 
Vi riktar även ett tack till  
Torups byggshop för hjälp till 
byggmaterial

// Styrelsen IOGT-NTO

Glöm inte att ansöka hos Henoch 
Severin Johanssons donationsfond!

Nästa ansökningstillfälle är  
senast 7 augusti 2021

Blanketten hittar du på  
www.henoch.se  

och skickas ifylld till:

Stiftelsen  
Henoch S Johanssons Donation

c/o Svenska Kyrkan  
Hyltebruks pastorat, Box 4 

314 21 Hyltebruk

Nu planerar vi för 
nummer 38 av 

SOCKENBUDET!

Vill du skriva, annonsera, publicera 
en bild eller tacka någon i nästa 

nummer av SOCKENBUDET behöver 
vi ditt material senast 15 juli

Maila till sockenbudet@langaryd.nu

Motionsvinsten
Under perioden annandag påsk 
5/4 - midsommarafton 25/6 har du 
möjlighet att vara med och tävla 
om fina vinster genom att köpa ett 
startkort till Motionsvinsten, en lott 
på vilken du skriver upp 10 tillfällen 
du rört på dig efter din egen förmåga 
under perioden. 

Startkortet kostar 100 kr och säljs av 
Mia Gedda på Olanders Blommor i 
Hyltebruk eller bokas via Anna Roos, 
anna.roos@langaryd.nu, 070-6623552.

Tack till arvingarna i Boarp 
Rävagård för förtroendet 
att se igenom husen före 
försäljningen och välja ut de 
kulturhistoriskt intressanta 
föremål som vi har möjlighet 
att ta hand om. Föremålen är 
nu placerade i Tiondeboden i 
Långaryd.

Tack till alla er som mötte 
upp och raskt såg till att vår 
vackra hembygdspark blev 
vårstädad och fin.
Välkomna igen den 17 juli då 
det är dags för slåtter.

Ett stort och varmt tack 
till Tiondebodens vänner 
Jens, Bjarne, Anders och 
Bertil för ert fantastiska 
arbete med att fixa nya 
utställningslokaler i boden.

Tack till Bertil och Lilly 
Holmén som ordnat till 
brunnsöverbyggnaden vid 
Kambostugan i Jansberg.

// Långaryds 
Hembygdförening

19/6 kl. 14
Vandring i Södra Remma
Ciceron: Petter Bäckman.  
Arr. Hembygdsföreningen och LRF

17/7 kl. 9
Välkomna till Slåtter i Jansbergs 
Hembygdspark. Om Corona tillåter 
bjuder vi på fika och enkel lunch, 
om inte så tag med dig egen fika. Se 
hemsidan: www.hembygd.se/langaryd

1/8 kl. 14
Hembygdsgårdens dag i Jansbergs 
Hembygdspark. Föreningens årsmöte 
för både 2019 och 2020.
Underhållning. Se hemsidan:  
www.hembygd.se/langaryd 

NTO - lokalen uthyres
Nu behöver vi träffas i större lokaler. 
Vill du hyra NTO till barnkalas?

Gott om plats till en billig peng!

Hör av dig med bokning till:
Magdalena 070-6420979

Vandringen ”Lär känna din bygd” i 
Södra Remma

Flyttad till lördagen den 19 juni kl. 14

Ciceron: Petter Bäckman m.fl.

De som vill åka samlat kommer till 
Långaryds kyrka kl. 13:30
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LEDAREN
Text: Anna Roos

Nu har solen och värmen äntligen 
hittat till Världens släktbygd. Efter en 
kall, men vacker, vinter och vår, ett 
maj med regnrekord (i alla fall i Torup 
där vårt väder mäts) -  är nu äntligen 
värmen på ingång, kvällarna är ljusa 
och ljumma och sjöarna börjar få 
behaglig badtemperatur. Vårens blom-
mor har fått chansen att blomma länge, 
träden har blivit så där klorofyllgröna 
att det sticker i ögonen samtidigt som 
det inte går att se sig mätt på allt det 
vackra. 

Vi ser även en ljusning när det gäller 
Covid-19 pandemin som hållit oss i 
sitt grepp i snart 1,5 år. Fler och fler har 
fått sitt vaccin eller i alla fall sin första 
spruta och färre insjuknar. Vi hoppas 
alla att forskningen, vaccinet och följ-
samheten alla restriktioner gjort att vi 
snart kan pusta ut och få gå tillbaka 
till ett mer normalt/vanligt liv. Frågan 
är bara hur det kommer se ut? Under 
dessa månader har vi fått chansen att 
stanna upp och tänka kring hur vi vill 
ha det. Vill vi att hjulen ska snurra på i 
samma tempo som innan, med samma 
innehåll och samma intensitet?

För mig har de digitala mötena inne-
burit mycket mindre restid, tid som 
jag använt till annat. Jag har utmanat 
mig själv och min kropp att var mer 
fysiskt aktiv genom vinterbad, ridturer, 
padelspel och nu också joggingturer. 
För mig är det stora steg att börja göra 
saker jag inte trodde var möjliga och 
att i steg efter steg besegra de hjärn-
spöken som säger att jag inte kan. Att 
ändra sitt tankemönster tar tid och då 
är det viktigt att sätta upp små mål som 
går att besegra. Jag tror på att berätta 
om sina mål och drömmar högt, så 
att andra hör och att jag själv hör vad 
det är jag vill göra. Jag tar facebook till 
min hjälp och försöker få fler att vilja 
utmana sig att nå samma mål. När vi 
är många som delar målbilden så går 
det lättare att komma en bit på vägen 
mot målet.

Under våren har jag fått förmånen 
att vara med och ta ridborgarmärket 
med kvinnor och män i olika åldrar. 
Flera har utmanat år av rädsla för 
hästar eller en otrevlig erfarenhet av 
senaste ridningen –andra har fått åter-

uppleva känslan av när de senast red 
eller hade egna hästar. Alla har vågat, 
besegrat rädslor och hoppat av hästen 
med rak rygg och större självförtro-
ende. ”Att våga är att förlora fotfästet 
för en liten stund, att inte våga är att 
förlora sig själv” S Kierkegaard. 

Jag önskar så att alla, oavsett ålder 
och situation, ska få känslan av att 
ingenting är omöjligt, allt är möjligt 
med god support och peppning och att 
kroppen klarar mer än jag tror. Att det 
aldrig är för sent att lära sig nytt och 
att våga göra annorlunda. Jag menar 
inte att alla ska ut och springa eller rida 
– men att inte låta hjärnspökena och 
jantelagen säga vad Du kan eller inte 
kan, vad Du ska eller inte ska göra. En 
lärdom till är att vara stolt för framsteg 
och förändringar och dela med sig av 
det till andra. Det inspirerar andra att 
försöka och väcker nyfikenhet – det är 
så jag inspireras och får nya idéer, av 
andra som är generösa med sina upp-
levelser. Den sista delen i detta är att 
vara en god supporter till sin omgiv-
ning – att peppa och stötta drömmar 
och antagna utmaningar. Vi kan ALLA 
bidra med goda hejarop till människor 
som kämpar, vågar, utmanar sig och 

lyckas!
Nu står vi vid sommarens grind, 

som står på glänt för oss. Sommar-
lov och semestrar är inom räckhåll. 
Jag vill önska alla en fin sommar som 
jag hoppas kan ladda batterier och ge 
möjlighet till fina möten med nära och 
kära.

En skolavslutningssång från min 
skoltid på Landeryds skola beskriver 
så fint allt vackert som finns när vi går 
igenom sommarens grind:

Det finns så mycket att titta på
När sommarn kommer till oss
Grodor som hoppar i bäck och damm
Och kalvar som nyss kommit loss

Barfota utan strumpor och skor
Ska jag vandra med dig
Ut till sommarn där vindarna bor
Till ros och förgätmigej
Jag plockar smultron vid vägens kant
Och trär sen upp dem på strån
Det killar så skönt under foten min
Jag känner gruset med tån

En svala flyger med svindlande fart
Och måsarna skränar i skyn
Och hästar som gnäggar och andra ljud
Som vi hör när vi går genom byn

Barfota utan strumpor och skor
Ska jag vandra med dig
Ut till sommarn där vindarna bor
Till ros och förgätmigej
Jag plockar smultron vid vägens kant
Och trär sen upp dem på strån
Det killar så skönt under foten min
Jag känner gruset med tån

Ett rådjur står där vid skogens kant
Det ser oss när vi går förbi
Ja, sommarn har mycket mera att ge
Åt din och min fantasi

Barfota utan strumpor och skor
Ska jag vandra med dig
Ut till sommarn där vindarna bor
Till ros och förgätmigej
Jag plockar smultron vid vägens kant
Och trär sen upp dem på strån
Det killar så skönt under foten min
Jag känner gruset med tån
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Peter är i vanliga livet montör på 
OGM i Landeryd men har även en 
hobby som tar upp mycket av tiden 
som blir över, nämligen att måla. Jag 
får komma förbi för att titta på ateljén 
i källaren. På väggarna utanför ateljén 
har Peter satt upp en liten utställning 
med målningar med klara färger, ovan-
liga former och ofta sagofigurer. Inne 
i ateljén finns visserligen duk och färg 
men cirkustältet som tar form där är 
dotter Alicias verk. Peters sköna arbets-
stol står framför inte mindre än tre 
skärmar. Jag har läst om att han målar i 
ett program på datorn som heter Pho-
toshop och jag är nyfiken på hur man 
gör det. Jag vet att jag själv har försökt 

rita på datorn med musen och det är 
ju hopplöst. Men Peter har en digital 
penna som han ritar med på en stor 
pekplatta som ligger på skrivbordet 
framför honom. Med pennan kan han 
rita i alla möjliga färger och stilar. På 
pekplattan men även på datorskärmen 
ser man bilden ta form när han målar. 
Han kan på så sätt även måla och rita 
på olika lager av bilden. Det är ändå 
Peter som ritar bilderna, inte datorn. 
Fördelen med datorn är bland annat att 
man kan välja olika `material`. Bilden 
kan se ut som blyerts, tuschpenna eller 
akryl men kladdar inte!

Peter är född och uppvuxen i Lan-
deryd. I skolan i Landeryd, Nyby och 
Hyltebruk ritade han redan mycket. 
Det var favoritsysselsättningen på ras-
terna. Då ritade han såklart inte digi-
talt men med vanliga pennor. Sen dess 
har han testat olika sätt att måla, med 
vattenfärg och akryl till exempel. Men 
eftersom han även är en datakille lan-

Fortsätter på nästa sida.

BYGDEPROFILEN
Peter Andersson
Text och bild: Iris Witte

Namn: Peter Andersson
Ålder: 42
Familj: Fru Ida och tre barn: Ronja, 
Alicia och Joakim
Husdjur: Två katter, två kaniner, 
två råttor, akvariefiskar 
Utbildning: Högstadiet
Yrke: Montör
Intressen: Naturen, kampa, fiska, 
promenera, jogga, och såklart 
måla
Bor: Ringvägen Landeryd

dade han till slut i att måla på datorn. 
Han har numera en hemsida där man 
kan beställa tavlor och porträtt. Han 
har bland annat gjort ett reklamupp-
drag för Håstensgrillen i Varberg. De 
kör runt med en bil med en stor korv 
med bröd på taket. Peter har skapat en 
glad bild på korvbilen som även finns 
på väggen i restaurangen. 

Peter har även målat sagolika bilder 
av kända scener i Hyltetrakten till en 
utställning som han hade på bibliote-
ket i Hyltebruk sommaren 2020. Där 
kunde man till exempel se Landeryds 
skola i ett oväder med en drake som 
smyger bakom. Eller en bild av trottoa-
ren utanför ICA i Hyltebruk med troll 
som går förbi. Biblioteket bad Peter att 
ställa ut efter att han skänkte en tavla. 
Utställningen är över men den tavlan 
går fortfarande att beundra i sagorum-
met?

Ett nytt projekt sedan några måna-
der tillbaka är att skapa ett dataspel 
tillsammans med lillebror Patrik som 
också bor i Landeryd. De behöver dock 
inte träffas så mycket för de jobbar 
hemma på varsin dator och delar arbe-
tet med varandra. Peter står för utse-
endet av spelet. Han visar mig en kille 
som rör sig genom ett hus med olika 
rum. Han har då arbetat länge med att 

Peter framför datorn och pekplatta 
med pennan i handen

positionera killen i olika hållningar 
så att det ser naturligt ut när han går. 
Även rummen och alla detaljer där 
innebär många timmars målande. Bro-
dern jobbar med programmeringen 

Landeryds skola i Peters version som också innehåller en drake.
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Fortsättning från föregående sida

Preconals nya ägare Ostkusten Glas och Montage
Text och bild: Anna Roos

I tidigare nummer av SOCKEN-
BUDET kunde ni läsa om att företaget 
Preconal skulle lämna Landeryd och 
hur flera som arbetat i företaget länge 
mindes sin arbetstid där. Då var det 
inte riktigt klart vad som skulle hända 
med lokalerna och verksamheten.

SOCKENBUDET var med när Lan-
deryds samhällsförenings ordförande 
Thomas Gustafsson hälsade nya ägaren 
Martin Ettedahl, OGM (Ostkusten 
Glas och Montage) välkommen till 
Landeryd.

Martin beskriver att det är en slump 
att företaget valde att expandera i Lan-
deryd, men när vi pratar vidare så finns 
kopplingarna tydligt. Martin arbetade 

på Preconal som resande montör, med 
anställning i Landeryd 2000-2004. 
2005 startade han eget företag i Kalmar 
som utförde montagearbeten åt olika 
firmor och 2008 anställde han medar-
betare i sitt

företag. Sedan 2011 har företaget 
egen produktion. Nu har företaget 
vuxit och började bli trångbodda i sina 
lokaler i Kalmar. Lokalerna i Landeryd 
fick Martin köpa till ett bra pris och 
flera medarbetare fick möjlighet att bli 
anställda i det nya företaget. Affären 
gick snabbt, Martin tog kontakt med 
försäljaren i mitten av maj och tog över 
1 juli.

Företaget har nu 18 anställda i 
Kalmar och 11 anställda i Landeryd. I 
Landeryd finns stora, moderna loka-
ler med plats för andra system och 
här finns utrymme för att utveckla 
verksamheten genom att utöka med-
arbetarstyrkan med både montörer 
och verkstadsarbetare. Företaget pro-
ducerar dörrar, fönster och partier i 
glas och aluminium som säljs både 
till privatmarknaden och till offentliga 
institutioner. Martin ser många förde-
lar med att satsa i Landeryd. Här fanns 
redan kompetensen, det är nära till 
andra industriföretag vilket gör att det 
finns en bra rekryteringsbas i området. 
Just nu är det endast en kvinna anställd 
i företaget. Martin hoppas på att fler 
vill söka jobb här för att få en större 
bredd bland de anställda. Ansökningar 
tas emot hela tiden via LinkedIn, Face-
book eller post  - det är bra när folk hör 

av sig även om det inte ligger annonser 
ute.

Företaget har satsat på att renovera 
delar av lokalerna och investerat i en 
ny, modern maskinpark. Martin vill 
bygga en rörelse som snurrar på, att 
medarbetarna ska känna att de är ett 
gott gäng som bygger företaget tillsam-
mans. Kommande investeringar är att 
byta fasaden och att ändra uppvärm-
ning. Oljepannan ska ut innan nästa 
vinter och luftvärmepump ska stå 
för uppvärmningen och det finns en 
önskan om att kunna vara självförsör-
jande på el med hjälp av solceller. Att 
samarbeta och anlita lokala företag är 
viktigt för att gynna bygden och att till-
sammans stärka varandra.

Vi önskar Martin och OGM AB 
varmt välkomna till Landeryd och 
Världens släktbygd och ser fram emot 
att få följa er utveckling framöver.

av spelet, även det mycket arbete. En 
önskan för framtiden för Peter är att 
illustrera en barnbok. 

Peter har bott största delen av sitt 
liv i Landeryd och trivs mycket med 
skogen. Den fritiden han inte sitter 
bakom skärmarna finns han ute i 
skogen. När han mötte sin Ida på nätet 
flyttade även hon till Landeryd och de 
fick tre barn. Ida befinner sig mycket 
bakom datorn hon också, hon pluggar 
till bibliotekarie och det blir ju mycket 
distansundervisning nu. Peter är stolt 
över henne, hon har ett år kvar av stu-
dierna nu. Döttrarna Alicia och Ronja 

tar efter pappa när det gäller rita och 
måla. Sonen Joakim och pappa Peter 
håller på att göra en komplicerad heli-
kopter av lego när jag kommer och 
stör med intervjun. Joakim tycker det 
är hög tid att pappa och han fortsät-
ter med helikoptern så vi avsluter. Vill 
ni se mer fina bilder titta då på Peters 
hemsida www.sagokonst.se eller face-
booksida som även den heter sago-
konst.

Thomas Gustafsson och Martin Ette-
dahl
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FÖRETAGSPROFILEN
RED IBIS ANTIKVARIAT – ZOFIA SARNA
Text och bild: Anna Roos

Ett av Långaryds senaste företag är 
antikvariatet Red Ibis som startade i 
september 2020. Grundare och ägare 
av företaget är Zofia Sarna som säljer 
böcker via internetsidan Bokbörsen 
men även då och då till människor som 
kommer och besöker hennes antikva-
riat som rymmer ca 12 000 titlar. Zofia 
var arbetslös och längtade efter att 
starta ett eget företag. En vän ville att 
de skulle starta en städfirma tillsam-
mans, men eftersom Zofia inte gillar att 
städa avfärdade hon den idén. Krzysz-
tof, Zofias make, hittade en annons om 
att 4000 böcker och bokhyllor var till 
salu. Det blev ingen affär vid det till-
fället men en idé började slå rot hos 
Zofia. När ett antikvariat i Helsingborg 
la ut att det skulle upphöra och sålde ut 
sina böcker så hörde Zofia sig för vilket 
pris hon kunde få om hon köpte alla 
böcker. Det blev affär och Zofia blev 
med 12 000 böcker som skulle packas 
ner, köras hem, packas upp och läggas 
in i databasen. Det blev ca 170 flyttkar-
tonger med böcker. Ett tungt arbete. 
Krzysztof undrade vad de gett sig in 
på och om det inte gick att sälja något 
lättare, som dataprogram…  Att packa 
upp böckerna har varit lite av över-
raskningar då hon inte själv packade 
ner alla utan fick hjälp. När hon köpt in 
större parti av böcker så har hon gjort 
det osett. 

Zofia och hennes man flyttade till 
Sverige från Polen 2005. De jobbade 
tidigare säsonger på High Chapparall 
och när Polen gick med i EU bestämde 
sig paret för att flytta till Sverige och 
fick arbete på en industri i Smålands-
stenar och efter fem månader köpte de 
sitt hus i Nyby i Långaryd.  Zofia har 
dubbla akademiska utbildningar. Hon 
har en magisterexamen i sociologi som 
hon tagit i Sverige och en magisterexa-
men i  teologi från Polen. Zofia säger 
att hemma är här, hon känner att hon 
har mer gemensamt med svenskar än 
med polacker – att hon har ett mer 
svenskt tankesätt och syn på olika sam-
hällsfrågor och värderingsfrågor. Men 
när det gäller mat och traditioner så är 
de polska rötterna starka.

Zofia älskar böcker. Hon har ett eget 
privat bibliotek med böcker på både 
polska och svenska.  Zofia är bättre 
på att köpa böcker än att sälja dem. 
Hennes man har påpekat att hon ska 
sälja böckerna och inte behålla alla, 
men vissa hamnar ändå i det privata 
biblioteket. Vissa böcker känner Zofia 
extra mycket för och vill att de ska 
hamna hos rätt ägare. Vissa vill hon 
inte ska lämna landet, de ska vara kvar i 
Sverige, möjligen kan de få flytta till en 
utomlandssvensk som kan argumen-
tera bra för att boken sak komma till 
sin rätt. Ett sådant exempel är Viktor 
Rydbergs serie om 13 böcker från 1899 
eller en bok Shakespeare som vand-
rade in i privata bokhyllan. 

Zofia har ett emotionellt förhållande 
till sina böcker. Hon vill helst inte låna 
böcker utan köpa dem för att kunna 
behålla dem, för att ibland läsa en gång 
till. De är som vänner – de kan man 
inte slänga bort. 

I antikvariatet finns mest vuxen-
böcker, både faktaböcker och skön-
litteratur. Hon tar emot böcker från 
människor som vill lämna böcker eller 
köper in böcker via Blocket eller andra 
sidor på nätet.

 När någon beställt en bok så packas 
den och skickas via posten till motta-
garen. Det blir många bokpaket som 
lämnas in på posthanteringen på ICA i 

Hyltebruk. Zofia har sålt ca 600 böcker 
i 400 ordrar under de första fem måna-
derna. Den största ordern hittills är 19 
böcker. Arbetsförmedlingen har gett 
henne ett beslut om aktivitetsstöd för 
att bygga upp företaget under ett år. 
Alla inkomster i företaget går nu till 
att utveckla företaget. Zofia är tacksam 
över att ha fått denna möjligheten.

Zofia säger att det är spännande 
att följa vart böckerna ska. Hon har 
haft köpare från allt ifrån Unnaryd till 
Stockholm, Uppsala men även utom-
lands Finland, Italien och USA. Ibland 
undrar hon varför någon vill köpa 
just denna boken, vissa titlar är speci-
ella och tar upp smala ämnen.  Det är 
spännande att människor har så speci-
fika intressen. Hon blir extra glad när 
någon meddelar att de letat efter en 
speciell bok i många år och äntligen 
funnit den i hennes antikvariat. Både 
köpare och säljare blir glada då! 

Red Ibis – företagets namn – 
kommer från fågeln Röd Ibis. 

Namnet på företaget har sin bak-
grund i den egyptiska mytologin:

Thot är i egyptisk mytologi en 
mångud och i denna egenskap mått-
tets och i sammanhang därmed räkne-
konstens, vetenskapens och konstens 
representant. Han är även skrivkon-
stens beskyddare, ”de heliga ordens 
herre”. Thot framträder i konsten van-
ligtvis i gestalt av en man med huvudet 
av en ibis.

Kontaktuppgifter:
Redibis.antikvariat@hotmail.com
073-6808920

Zofia med en av alla böckerna i anti-
kvariatet

Många hyllor med böcker.
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Nu har gårdsbutiken VJ Vilt slagit 
upp portarna till den nya butiken 
med servering på gården i Nissaryd. 
”Nu sitter det människor och fikar i 
vår trädgård” – säger Caroline och 
får nästan nypa sig i armen för att tro 
att det är sant. De senaste tio åren har 
Jonas och Caroline Carlsson drömt om 
att driva gårdsbutik med servering på 
gården. Konceptet och tankarna har 
vuxit fram succesivt från att stycka vilt, 
till förädling av köttet, till att nu även 
kunna erbjuda färdiga rätter och serve-
ring av fika och mat. De vill börja i liten 
skala och göra det bra för att sedan ha 
målsättningen att kunna leva på detta. 
Närproducerat är viktigt för Jonas 
och Caroline och företaget ska kunna 
erbjuda alla tjänster från skott till tall-
rik. När efterfrågan av förädlade varor; 
korvar, rökt kött, skinkor osv ökade så 
fick de kontakt med Michael Dragelis 
som vuxit upp i en slaktarfamilj och är 
en hejare på att stoppa korv. Nya recept 
och former för korvar har vuxit fram 
och Micke har fått en heltidsanställ-
ning i företaget.

Gästerna serveras utanför butiken 
eller erbjuds en picnic-filt i gröngrä-
set där de kan avnjuta exempelvis en 
macka, kaka, paj eller en glass från 
SIA. Premiärhelgen kom ca 300 besö-
kare för att se och handla i den vackra 

VJ Vilt
Tex och bild: Anna Roos

gårdsbutiken – murad som en saluhall 
och inredd med en gammal ladugårds-
vägg. Många tar cykeln från Långaryd, 
Landeryd, Färgaryd eller Hyltebruk för 
en trevlig liten utflykt. Till sommaren 
hoppas Jonas och Caroline att restrik-
tionerna ska se annorlunda ut så att 
de kan anordna arrangemang, så som 
grillkvällar, a la carte servering och att 
de ska kunna utöka matserveringen 
och utbudet på olika rätter. Kanske 

kommer Jonas att mura en pizzaugn så 
det kan blir pizzakvällar. Idéer är det 
inte brist på. De anpassar menyn efter 
väder, grillspett till soliga varma kvällar 
och smörgåstårta när det är mulet – det 
gäller att använda samma råvaror på 
många olika sätt. Tapasbrickorna har 
sedan länge varit succé. VJ Vilt erbju-
der även catering.  Sofie Andersson 
som har en gedigen restaurangerfaren-
het  ansvarar för menyn och det som 
serveras. Evenemang i slutna sällskap, 
firande av jubilarer, kurser i styckning 
och korvstoppning, kvälls- och helg-
kurser, vinprovning – möjligheter till 
upplevelser är många.

Jonas berättar att de höjt priset på 
vildsvinskött – det går åt mer kött nu 
och då vill de gärna köpa in lokal-
skjutet kött. Man kommer även att 
erbjuda färskstyckat kött av nöt och 

tamgris i  gårdsbutiken. De samarbetar 
med många lokala företag och kommer 
att vara med i Närproducerat by Hal-
land – en matkasse/matboxtjänst som 
går att prenumerera på och finns med 
i broschyren Kulinariskt resa genom 
Halland.

Jonas och Caroline i dörren till den nya 
gårdsbutiken

Syster Hildur och kisseflaskorna
Text: Bertil Holmén Bild: Privat

När jag, Bertil Holmén, berät-
tade om Syster Hildur glömde jag att 
berätta om ”kisseflaskorna”, som vi var 
beordrade att ta med oss till skolan och 
lämna till syster Hildur. Jag kommer så 
väl ihåg de många olika flaskorna. Vi 
var över trettio barn i klassen. Någon 
hade urinprovet i en mörk ölflaska. Det 
var nog inte alltid så lätt för föräldrarna 
att varje år få fram lämpliga flaskor till 
alla barnen.

När Ingrid Bertilsson i Saxhult, 
Unnaryd läst skriften om Syster Hildur 
ringde hon mig. Hon berättade att 
syster Hildur som distriktsköterska 
även hade hand om Unnaryds sock-
ens skolor. I Unnaryds sjukhus fanns 
naturligtvis då även en sjuksyster. På 

den tiden fanns det fem-sex skolor i 
socknen. 

När Ingrid började skolan fick hon 
gå i Hjälmshults skola, som enda elev i 
första klass. Det fanns bara åtta elever i 
skolan så den lades sedan ner följande 
år. Då blev det skolbil till Unnaryds 
skola.

Dagen innan Syster Hildur skulle 
komma sades det ifrån att de skulle 
ha urinprov med sig hemifrån. Ingrid, 
som försteklassare, visste inte vad det 
var för någonting och funderade på om 
det var något som vi har där hemma. 
Hon frågade någon i skolan och fick 
reda på att det skulle hon ha med sig 
i en flaska. Men hon visste ju inte vad 
det var som hon skulle ha med sig i 

flaskan. Hennes stora problem löste sig 
till sist när hon fick reda på vad urin-
prov var för någonting.
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Fortsätter på nästa sida.

Landeryds skola - förr i tiden
Text: Carina Emnualsson

Det började med en uppmaning, lite 
halvt på skämt: 

- Du Carina som alltid har funnits 
i Landeryds skola kan väl berätta för 
eleverna hur det var här förr i tiden. 

Jag kom fram till att det i juni i år 
är 50 år sedan jag själv gick ut årskurs 
3 i Landeryds skola, alltså ett halvsekel 
sedan, det måste väl vara att betrakta 
som ”förr i tiden” för den som är åtta 
år nu!

Jag började fundera på vad som är 
likt och vad som är olikt i Landeryds 
skola nu jämfört med för 50 år sedan. 
Det är visserligen inte samma läroplan, 
men många av målen vad eleverna 
behöver få med sig i kunskapsväg är 
faktiskt de samma. Vi lär ut grunderna 
i att läsa och skriva, de fyra räknesät-
ten och mycket annat viktigt inom 
matematiken som klockan och grund-
läggande geometri. På 1970-talet var 
kristendom ett ämne som tog plats i 
timplanen medan de övriga SO- (sam-
hällsorienterande) och NO- (naturori-
enterande) ämnena slogs ihop till OÄ 
(orienteringsämnen) eller ”onödiga 
ämnen” som vi elever översatte för-
kortningen. Tekniken med självklart 
och dagligt användande av internet på 
datorer och I-pads är förstås en stor 
skillnad jämfört med för 50 år sedan. 
Jämfört med blåstencil underlättar 
såklart kopieringsapparat/skrivare 
när man behöver många exemplar av 
något. 

1969-70 när jag tillsammans med 
mina klasskamrater började i klass 2 i 
Landeryds skola var första läsåret som 
Landeryd var en renodlad lågstadie-
skola och Nyby skola var en renodlad 
mellanstadieskola. Beslutet att dela 
områdets elever på detta sätt var nytt 
och ifrågasattes av långarydsbarnens 
föräldrar: - ”Det är ju våra barn från 
Långaryd som är yngst och måste åka 
buss”. Vi vande oss snabbt vid busså-
kandet och beslutet att lågstadieskolan 
skulle vara i Landeryd och mellansta-
dieskolan i Långaryd visade sig vara ett 
bra koncept som höll i 36 år!

Vi som gick i klass 2 hade Elvy Alm-
qvist som lärare. Klass 1 hade Birgitta 
Rydman och Klass 3 Kristina (Kim) 
Johansson. Fröknarna var snälla och 
pedagogiska och inte så stränga.

När jag var elev i Landeryds skola 
var gymnastiksalen så klart på ovanvå-
ningen redan då. Vi bytte om i klass-
rummen och duschade inte efter varje 
gymnastiklektion vad jag kan minnas. 
Däremot badade vi bastu och tvättade 
oss i zinkbaljor i källaren på fredagar 
med hjälp av Dagmar Arlid som tvät-
tade oss på ryggen. Blå gymnastikdräkt 
hade vi alla flickorna och pojkarna 
hade kortbyxor och tröja. På fötterna 
hade vi sockiplast. Gymnastikpåsen 
hängde på kroken på sidan av bänken 
och togs bara hem för att tvättas vid 
loven. När källaren senare byggdes 
om till de omklädningsrum och toa-
letter som finns idag byggdes toaletter 
till eleverna inne i skolan, tidigare var 
toaletterna i skolans källare men kunde 
bara nås utifrån.

På ovanvåningen var det förutom 
gymnastiksalen klassrummet som 
användes till syslöjd (Hervor Bengts-
son var syslöjdslärare), bibliotek och 
ibland använde musikskolans lärare 
rummet så vi fick spela blockflöjt eller 
fiol. Övriga delar, som var en lägenhet 
och numera är personalrum m m var 
igenbommade

I Landeryds skola har vi alltid fått 
god mat! Dagmar Arlid och Kerstin 
Johansson lagade all mat från grunden. 
Stekt fisk med gott potatismos och 
smält smör i en grop i potatismoset! 

Kyckling, köttbullar och även lever ser-
verades vällagat med potatis och jät-
tegod brunsås! Hemgjorda pannkakor 
med god sylt var en favorit, och så varje 
dag de goda trekantiga knäckebröden!

Vaktmästaren Stig Arlid och hans 
fru Dagmar skötte skolan med stor 
omsorg, utöver matlagandet och tvät-
tandet på ryggen städade Dagmar och 
Stig skolan varje dag. Stig skottade 
snö och fixade björkar till skolavslut-
ningen.

Skolgården var inte inramad av 
staket på alla sidor och skolbilarna 
körde på planen av singel ända fram 
till trappan, runt flaggstången. Efter-
som skolgården inte var asfalterad gick 
det lätt att rita sin hage med spetsen 
på trätoffeln (eller skon) och sedan 
var det bara att hoppa, bara inte i den 
rutan man hade kastat stenen! Hoppa 
twist var också populärt på rasterna 
och så spela fotboll så klart! Vi spelade 
manicklar och bytte filmstjärnor och 
ibland bokmärken.

Jag minns min tid som elev i Lande-
ryds skola som en fin del av barndomen 
och det gjorde att jag inte tvekade när 
jag fick möjlighet att börja jobba som 
lärare där 1995 och är, efter en vidare-
utbildning, kvar ännu! Vårt unika skol-
hus där det har pågått undervisning i 
109 år är ett härligt gammalt hus med 
själ och mycket minnen och kunskap 

Klass 3 i Landeryds skola läsåret 1970-1971
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Fortsättning från föregående sida

Nya ägare Charlottenlund
Text och bild: Anna Roos

SOCKENBUDET hälsar Mikael och 
Inger Sjöholm, nya ägarna till Charlot-
tenlund, välkomna till Långaryd. Paret 
har drivit eventföretag i Göteborg i 30 
år och hade planerat att göra det ett par 
år till, för att senare köpa en vingård 
i Portugal eller på Malta för att driva 
verksamhet. Så kom Coronaviruset 
och ställde till oreda. Allt ställdes på 
sin spets. Att driva eventverksamhet 

blev svårt. Mikael och Inger tackar 
Coronaviruset att de tvingades att ta 
beslut – att göra förändring. Vår största 
fiende blev vår lycka, säger Mikael. 
Familjen bestämde sig för att ge liv till 
sin dröm, dock inte i södra Europa, 
utan i Sverige. När de fann Charlotten-
lund såg de hur de skulle kunna sätta 
sina drömmar och visioner i en redan 
befintlig verksamhet.

Innan de drar igång sin verksam-
het vill de göra en del förändringar. I 
trädgården kommer att grävas en stor 
damm för ett av Mikaels stora intres-
sen – Koifiskar. Koifiskar kommer vi 
att höra mer om framöver! 

Framför restaurangen kommer en 
stor altan byggas, en japansk trädgård 
att anläggas och ett orangeri som ska 
innehålla reception och café uppföras. 
Här kommer erbjudas allt från After-
noontea till konserter och uteserve-
ring. Genom sitt eventföretag har de 

samarbetat med många artister som 
längtar efter att få komma igång och 
ge spelningar och säger att de gärna 
kommer till Charlottenlund.

Kommande steg är att bygga fler 
hotellrum och skapa möjlighet till att 
ta emot större konferenser.

Charlottenlund har under våren fått 
förfrågningar om bokningar men vill 
först bli klara med renoveringar och 
nya investeringar.  Efterfrågan är stor 
på hotellrum, vandrarhemsrum och 
stugorna som ligger nere vid Nissan.

När SOCKENBUDET går i tryck 
är det fortfarande oklart vilket datum 
nyöppningen kommer att ske, men 
Mikael och Inger hoppas att kunna slå 
upp portarna för gäster och lokalbe-
folkningen i mitten av sommaren. Håll 
utkik efter nyheter på Charlottenlunds 
hemsida och facebooksida.

Vi ser fram emot allt spännande 
som planeras på Charlottenlund. Vi 
hälsar Mikael, Inger och döttrarna 
Varmt välkomna till Långaryd – Värl-
dens släktbygd.

I kommande nummer av SOCKEN-
BUDET kommer vi göra en fördjupad 
företagsprofil kring Charlottenlund 
och ägarna Mikael och Inger.

SOCKENBUDET vill säga ett stort 
TACK och Lycka till med framtida 
planer till Janet, Roger, Conrad och 
Scarlett Robertson som förgyllt fest-
ligheter i Långaryd med god mat och 
trevlig stämmning!

i väggarna, men kanske börjar dagens 
läroplan och krav på att ge alla elever 
samma stöd i att nå måluppfyllelse 
ställa alltför höga krav på det pitoreska 
huset. Om det är så att det i framti-
den inte kommer att bedrivas skola i 
vårt faluröda hus så vet jag i alla fall 
att många människor i trakten har fått 
sina grundläggande kunskaper i Lan-
deryds skola.

Inger och Mikael framför restaurang-byggnaden på Charlottenlund

klass 2 i Landeryds skola läsåret 1969-1970

Ett av Mikaels stora intressen är Koi - 
fiskar
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Fortsätter på nästa sida.

Gamla konfirmationsminnen
Text Bengt-Åke Andersson Bild: Johanssons foto Smålandsstenar

Svenska kyrkan betyder mycket 
för väldigt många människor. Under 
vår tid här på jorden får vi möjlig-
het att uppleva många olika högtider 
med och i kyrkan. De flesta av oss är 
döpta, många i kyrkan men på 40-50-
talet när jag döptes kom prästen hem 
till de lyckliga föräldrarna och dopet 
skedde i hemmet. Att gå i söndagsskola 
har många av oss gjort och har säkert 
fina minnen från detta. Höstterminen 
brukade avslutas med en julfest och vid 
sommaravslutningen var det ofta en 
utflykt eller bussresa. Att konfirmeras 
skapade en känsla av att man inte var 
barn längre utan på väg in i en härlig 
ungdomstid. Åren går fort och när det 
blev aktuellt att gifta sej ville många 
att bröllopet  skulle vara i sin hem-
bygds kyrka. Många av oss äldre har 
sedan i kyrkan fått vara med när barn 
och barnbarn har döpts, konfirme-
rats och gift sej, alltid stora och min-
nesrika ögonblick i allas liv. I kyrkan 
har vi också  haft svåra stunder när vi 
tagit avsked av maka, make, barn, för-
äldrar, syskon, släktingar och många 
vänner. Pandemin har gjort att vi i över 
ett år inte har fått komma till kyrkan 

och vara med om de olika högtiderna, 
lyssna på sång och musik och inte vara 
tillsammans. Vi hoppas att allt snart 
ska vara som före pandemin så att vi 
kan träffas igen. 

Att träffas och prata om tider för 
länge sedan men också prata om livet 
nu har varit orsaken till att vi som kon-
firmerades i Långaryds kyrka  8-9 juni 
1956 , har en konfirmationsträff  vart 
femte år. I år firar vi alltså att det är 65 
år sedan vi konfirmerades. Det var  9  
flickor och  12 pojkar i gruppen. Alla 
flickor är kvar i livet men av de 12 poj-
karna är det 4 som lever 8 har alltså 
avlidit. Kyrkoherde Carl Albemark var 
vår konfirmationslärare och och som 
man brukar säja ” Vi gick och läste för 
prästen ” i gamla sockenstugan. Den 
låg vid vägkanten framför där nuva-
rande Långaryds församlingshem nu 
ligger. Jag har talat med många av kon-
firmationskamraterna och berättar här 
deras minnen från tiden. I  sockenstu-
gan fanns en stor vedeldad kamin som 
värmekälla , kyrkvaktmästarn  hade 
tänt i kaminen och pojkarna skulle 
lägga i ved så det blev varmt. Albemark 
klagade en gång att det var kallt och 

tyckte att det var eldat för dåligt. Nästa 
vecka eldades så att kaminröret var 
rött, när Albemark kom tyckte han det 
var varmt men det fick inte läggas in 
mer ved. Vi fick lära oss alla budorden 
och  ”vad är det” och ofta var det någon 
psalmvers som vi skulle kunna utantill 
till nästa gång. Flickorna från Landeryd 
cyklade tillsammans och hade olika 
namn på sina cyklar. Vi var många 
pojkar från Älmeliden – Olshult som 
också tog oss till Långaryd med cykel. 
Elis Carlsson och Pauli Jeulonen som 
var 15 år behövde inte trampa, Pauli 
hade moped och Elis hade en MC-
lättviktare. Många kommer ihåg när 
Elis kom och gasade på och sladdade 
i gruset, men om hade han körkort vet 
vi inte. Alla präster så och Albemark 
hade lärt sej hebreiska och latin , han 
frågade ibland vad ord betydde och 
någon svarade någonting som lockade 
fram skratt från de andra. Klädseln på 
konfirmanderna var enligt den tidens 
tradition för flickorna vita klänningar 
och vita skor. Pojkarna mörk kostym, 
ofta mörkblå, vit skjorta, svart fluga och 
svarta skor. Modet i mitten på 50-talet 
för pojkskor var vinröda, detta gjorde 

Flickornas flicknamn står inom  (  )  
Sittande från vänster: Kennert Davidsson, Ulla-Britt Jeulonen (Bäckman), Inger Petersson (Handberg),  
Inga-Lill Johansson (Andersson), Anita Kindstrand (Andersson), Kyrkoherde Carl Albemark, Laila Kjeller (Pettersson), Laila 
Johansson (Jonasson), Lillian Svensson (Stenberg), Myrna Nilsson (Lärka), Gun-Britt Petersson (Nilsson), Bengt Karlsson.  
Stående från vänster: Gert Holmén, Sune Dahlberg, Bengt-Åke Andersson, Lennart Sjöberg, Pauli Jeulonen, Sven-Olof 
Jakobsson, Elis Carlsson, Jan-Åke Andersson, Evald Johansson, Harry Johansson.
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Fortsättning från föregående sida
att en av pojkarna hade vinröda skor. 
Konfirmation skedde lördagen  den 8 
juni  med förhör och välsignelse runt 
altarringen. Kyrkan var fullsatt med 
släktingar, grannar och vänner. Det var 
varmt och fint väder när vi tågade in 
i kyrkan, men efter en stund kom det 
ett kraftigt åskväder. Blixtarna lyste 
upp hela kyrkan och åskan mullrade. 
En av flickornas mamma berättade 
efter konfirmationen att det var den 
finaste konfirmationen hon hade varit 
på, blixtarna lyste upp hela kyrkan och 
flickorna i sina fina vita klänningar såg 
ut som änglar i blixtarnas sken. Sönda-
gen den 9 juni var det nattvards-guds-
tjänst då vi konfirmander fick ta emot 
nattvarden.  Efter högtidigheterna i 
kyrkan var släktingar och kamrater 
samlade i föräldrahemmen och kon-

firmanderna tog tacksamt emot gåvor 
och pengar till det man önskade köpa 
sej. Min mamma hade alltid en gäst-
bok som det skrevs i när det var folk 
samlade i hemmet. När jag läser i den 
kan jag se vilka som var i Olshult och 
att en av mina fastrar diktat följande i 
gästboken .

På tröskeln står du till en  ungdomsvår
när ut i livet nu du går.
Tiden för oss är blott så kort
Låt ej dess gyllne morgon sovas bort.                                                                      

20 år efter konfirmationen tyckte 
Laila Kjeller och Anita Kindstrand att 
vi skulle träffas. De var i prästgården 
hos Björn Berggren som var kom-
minister i Långaryd. Björn hjälpte till 
att få fram adresser till alla och första 

träffen blev så trevlig att det bestämdes 
att vi skulle fortsätta med dessa träffar 
som vi kallar konfirmandjubileum. Vi 
har träffats nio gånger och planerar 
för att någon gång i augusti – septem-
ber  nu i år 2021 träffas och minnas att 
det är 65 år sedan vår konfirmation. Vi 
uppmanar andra som konfirmerats i 
Långaryd och Landeryd att träffas på 
detta sätt när det är t.ex. 20 – 30 – 40  år 
sedan er konfirmation. Björn Berggren 
finns ju i närheten och det är många 
grupper som han konfirmerade under 
sina år som komminister i Långaryd.  
Björn hjälper säkert till.

BERTIL MINNS
Text: Bertil Holmén   Bild tagen från häfet Nyby kommunal skolor 1890 - 2005

1994 firades det 60-årsjubileum 
för de elever som slutade på Nyby 
skola 1934. Sven Claesson, uppväxt i 
Mogård, var initiativtagare och jag var 
ombedd att filma tilldragelsen. Helge 
(Lövet) Lövkvist stod för underhåll-
ning och dansmusik. Många minnen 
ventilerades bl.a. att det utbröt en epi-
demi av scharlakansfeber så Nyby skola 
fick stängas. Stängningen varade fram 
till och över examen. Eleverna fick sina 
avgångsbetyg senare.

Deras lärare Ragnar Björkman ville 
inte ha mer än en elev med samma 
förnamn i klassen så många av barnen 
fick helt enkelt byta ut sitt tilltalsnamn 
till ett annat av sina dopnamn. I denna 

klassen var det fyra som hette Erik så 
därför fick Erik Eriksson i Kvarnagård 
heta Gerhard, som var hans andra 
namn. Erik Svensson i Nissaryd fick 
heta Anders, Erik Karlsson i Björnaryd 
fick heta Gustav. Erik Karlsson Klocka-
regården fick behålla sitt namn.

Där var tre flickor som hette Stina 
Johansson. Stina Johansson i Nissaryd 
fick heta Signe, Stina Johansson i Mjäl-
leryd fick heta Astrid och Stina Johans-
son (Lalis) i Skattegård fick behålla sitt 
namn. Långt senare blev de av sina 
skolkamrater tilltalade med sitt ”skol-
namn”.

Det var likadant när jag började 
hos Björkman i tredje klass och gick 

tillsammans med fjärdeklassen. I den 
klassen var det från början två som 
hette Alf. Alf Lövkvist i Nyarp hade 
inget andra namn, så han fick behålla 
sitt namn. Alf Larsson i Mogård fick 
heta Bertil. Men så kom jag som också 
hette Bertil. Jag fick då mitt andra 
namn som var Paul. Även jag blev av 
mina skolkamrater en lång tid efteråt 
kallad Paul.

Det var också två flickor i min klass 
som hette Vera. Vera Claesson i Björ-
naryd och Vera Stenberg i Bänkarekull. 
Vera Stenberg fick då heta Ann-Britt. 
I fjärde klass gick Marianne Vik på 
Tyresmo och i min klass gick Marianne 
Stenberg i Boarp men de fick behålla 
sina namn. Det fick också Bengt Björk-
man i Klockaregården och Bengt 
Bengtsson på Solhem i Långaryd. 

Läraren Ragnar Bjärkman tillsammans med eleverna i klass 3 och 4, Nyby skola, 
läsåret 1941-1942. Eleverna är födda 1930 - 1932. 
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Brevväxling mellan generationer
Text: Klass 1 Landeryds skola och Astrid i Boarp

Klass 1 i Landeryds skola har skrivit 
brev till Astrid i Boarp för att lära sig 
mer om hur det var förr i tiden. Astrid 
är nu 94 år gammal. Alla barnen i klas-
sen och fröken Ammi har fått ett hand-
skrivet brev av Astrid tillbaka. Ammi 
har skrivit av breven på datorn för att 
barnen i ettan inte har lärt sig att läsa 
skrivstil än. Vi tyckte att det blev en så 
fin brevväxling som fler borde ta del av.

Hej alla barn som har skrivit till mej. Jag 
tyckte det var så roligt att få brev från er 
och så fint ni skriver. Det är så mycket 
som är olika när jag gick skolan och nu. 
Jag skall försöka berätta så mycket som 
möjligt för er från min tid i skolan. Jag 
började skolan 1934, 7 år gammal, jag 
bodde på landet och hade 2½ km till 
skolan. Det var ett vanligt hus som var 
inrett med en skolsal. Huset är nu ett 
vanligt bostadshus. Hälsningar Astrid

Milo
Hur såg det ut i din skola och hur var 
din skoldag? Milo

Hej Milo!
Min första skola var som ett litet 
bostadshus. Ena halvan var inredd som 
en skolsal, i den andra fanns ett rum 
och kök. Där bodde lärarinnan.
Vi var inte så många elever i varje 
klass. I min klass var vi tre pojkar och 
tre flickor. Vi gick i skolan tre dagar i 
veckan.
Den första timmen varje skoldag bör-
jade med morgonandakt. Då delade 
”ordningsmannen” ut böcker vi läste 
lite var i och sjöng sedan en psalm, som 
vi helst skulle kunna utantill nästa dag.
Sedan följde lektioner av olika slag till 
eftermiddagen.

Hälsningar 
Astrid

Hugo
Vad lekte ni på rasterna och hemma? 
Hugo
Hej Hugo!

Vi hade inga leksaker, kanske en boll 
någon gång, men vi hade roligt på ras-
terna ändå.

Vi plockade mycket i naturen och av löv 
och bär och vad vi kunde hitta byggde 
vi upp en affär. Vi hade en handelsman 
som sålde och tog emot pengar (som 
då var småsten). Så bytte vi handels-
man och kunder, så alla kunde vara 
med. 
Rasten var snart slut, men det kom ju 
fler.
Flickorna hoppade ofta rep. Det gjorde 
vi hemma också när vi hade tid. Vi 
skulle ju också läsa våra läxor och 
kanske köra något barn, bror eller 
syster i barnvagn ute.

Hälsningar
Astrid

Lawa
Hade ni telefon? Hur fick man tag i 
varandra? Lawa

Hej Lawa!
Vi hade ingen telefon förrän någon 
gång på 1950-talet. (Då var jag drygt 
20 år gammal.) En och annan hade 
telefon, men det var inte så vanligt. 
Efter 50-talet kom det ganska snabbt.
Ville vi träffa andra var det i bästa fall 
cykel som gällde eller gå.
Detta var långt från mobilernas tide-
varv.

Hälsningar 
Astrid
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I sommar kommer en liten tv-pro-
duktion hänga i Långaryd när öde-
husrörelsens okrönte kung ska reno-
vera sitt eget nyköpta drömhus. Exakt 
var produktionen kommer sändas är 
just nu lite oklart, men under som-
maren kommer inspelningarna ske i 
Hylte och Halland.

Robert Danielsson har synts i de 
flesta medier under de gångna åren, 
alltid med samma mantra - att vi ska ta 
hand om de gamla, tomma husen. Vi 
har sett honom i Husdrömmar, Rap-
port, Morgonsoffan i SVT, hört honom 
i P4 Extra och i lokalstationer och 
lokala tidningar från norr till söder.

Roberts kärlek till ödehusen star-
tade egentligen 2013 och sedan 2016 
driver han gruppen ”jag räddade ett 
ödehus!” På Facebook med runt 30 000 
medlemmar.

Genom åren har Robert sett 100-
tals ödehus och peppat människor att 
rädda dem från förfallet. Sedan drygt 
ett år tillbaka driver Robert det fristå-
ende bolaget Landsbygdsdröm AB till-
sammans med Jennifer Erlandsson och 
Theresia Sandahl. Bolagets syfte är att 
hjälpa kommuner med inventeringar 
och inflyttningskampanjer, men också 
att sprida kunskap kring ödehusen, 
hållbar renovering och livet på landet 
genom en webbserie med samma 
namn som finns att se på YouTube.

Robert är från Kalmartrakten, men 
flyttade till Stockholm för att göra 
karriär för drygt 25 år sedan. Läng-
tan tillbaka till landsbygden har dock 
alltid funnits i honom och för oss runt 

Robert i drömhuset

omkring har det bara varit en tidsfråga 
innan han skulle hitta sitt ”eget” ödehus 
att rädda.

När Landsbygdsdröm var i Hylte 
för att göra ett avsnitt av serien upp-
stod så en blixtförälskelse. Tanken 
var att Landsbygdsdröm skulle för-
medla huset i Nyby men istället var 

det Robert som föll som en fura för det 
vackra, gamla huset.

Nu snart ett år efter första mötet 
och många möten är huset hans och 
Roberts egen resa tillbaka till landsbyg-
den kommer ta sin början. För det är 
just det - att följa hjärtat och drömmen 
om att flytta till landet genom att rädda 
ett gammalt hus som inspelningen i 
Nyby kommer handla om. Hur renove-
rar man varsamt ett hus där raka vink-
lar inte existerar? Hur tas man emot i 
en liten by när man inte känner någon? 
Och är det så tyst och mörkt som det 
sägs på landet?

Programmet kommer heta Roberts 
Resa och tanken är 7-8 avsnitt om 
25-30 minuter. Inspelningen kommer 
ske under sommaren med start i maj. 

Utgångspunkten är huset i Nyby men 
för att lyckas med renoveringen och 
hitta ”sin plats” kommer vi besöka 
såväl företag, personer och andra plat-
ser i Hylte, Halland och Småland för att 
hitta inspiration.

Inför inspelningarna söker vi nu 
efter tips på vad vi borde visa från 

Långaryd, Hylte och omgivningarna. 
Företag, platser och annat av intresse 
och mest av ALLT söker vi efter kun-
skap om huset, dess historia och tidi-
gare ägare - ungefär lite som Det sitter 
i väggarna. Givetvis behöver man inte 
vara med framför kameran om man 
inte vill, men vet man något om huset, 
gården eller närmaste omgivningarna 
så vill vi väldigt gärna veta.

För mer information om produktio-
nen, eller om du har tips på personer 
eller platser vi borde prata med, kon-
takta Jennifer Erlandsson på mejl jen-
nifer@landsbygdsdrom.se.

Följ också gärna Landsbygdsdröms 
instagramkonto där en del småglimtar 
från inspelningarna kommer finnas.

Landsbygdsdrömmar på verandan.

Landsbygdsdrömmar
Text och bild: Jennifer Erlandsson
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Nissaryds skans är strategiskt byggd 
på en plats där den gamla härvägen 
Nissastigen går mellan Nissan på 
ena sidan och en då stor, oframkomlig 
mosse på andra sidan.

När den tillkom vet vi inte exakt 
men Gustav Vasa lät förstärka den på 
1540-talet. Skansen är 60 x 60 m. stor 
med 12 – 15 m. breda och på insidan 
1,5 till 2 m. höga vallar – men de har 
naturligtvis varit betydligt högre. Utan-
för vallarna är på vissa ställen en för-
djupning, liknande en vallgrav, där har 
jord tagits för att bygga vallarna. En 
del ”experter” vill hävda att det var en 
vattenfylld vallgrav och att vattenytan 
i Nissan varit betydligt högre då. Men i 
så fall hade åkrarna i Nissaryds by varit 
en stor sjö, för botten på den tänkta 
vallgraven är i samma höjd som Nis-
sastigen vid åkrarna.

Skansen byggdes för att hindra 
danska härar på väg in i Sverige. Grän-
sen Sverige – Danmark gick ju på den 
tiden 1,5 mil söderut vid Knyste hall i 
Rydöbruk. Det fanns då också så kall-
lade ”bråtar”, där träd kunde fällas över 
vägen som hinder. En sådan plats var 
där Hylte damm nu är belägen. Platsen 
heter på gamla kartor Bråta kärr. Här 
var också ett tvångspass mellan kärret 
och en oframkomlig mosse.

En eländig Vase
Ironiskt nog användes den nyför-

stärkta skansen första gången emot 
Gustav Vasa när Långarydsborna 
deltog i Dackefeiden. En av orsakerna 
till Dackefeiden var att Gustav Vasa 
förbjöd gränshandel med oxar och 
stutar mellan Småland och de danska 
landskapen Halland, Skåne och Ble-
kinge.

Efter en tid fick upprorsmakarna ge 
sig och några av ledarna fördes till Jön-
köping för rättegång och avrättning. 
Det utdömdes också ett hårt kollektivt 
straff för bönderna i Östbo och Västbo 
härader. 700 höstgödda oxar skulle 
föras till kronans gård i Mogård som 
enligt uppgift hösten 1644 ”flöt under 
oxblod”. Ett oerhört hårt straff, för 
oxarna var ju dels böndernas dragdjur, 
dels en värdefull handelsvara.

Vi tror att skällsordet ”eländig vase”, 
som ofta används här i trakten om den 

som är lat och saktfärdig, tillkom under 
denna tid. Gustav Vasa, hans fogdar 
och tyska legoknektar som visade över-
sittarfasoner och ingenting gjorde var 
mycket illa sedda här i bygden. Dack-
eupproret

Jag vill här berätta lite mer om dack-
eupproret. Nils Dacke var en bonde i 
Östra Småland som protesterade mot 
bland annat Gustav Vasas handelshin-
der över Sverige – Danmarksgränsen. 
Han samlade på sig en väl övad bonde-
här som 1542 bestod av 10 000 man. I 
Södra Östergötland vann han ett stort 
slag över den svenska hären. Vid freds-
förhandlingar utverkade Dacke att han 
skulle få förvaltning över Småland och 
därmed ett eget rike. För att säkra sin 
ställning höll han kontakt med tyska 
furstar som gärna ville komma åt Sveri-
ges krona. 1543 blev Dackes här anfal-
len från tre håll och led stort nederlag, 
Dacke själv blev sårad. Vid ett fältslag 
senare blev han ihjälskjuten.

Nissaryds skans 
Nissaryds skans visade sig vara till 

stor nytta de kommande åren. År 1563 
trängde danskarna in vid Knystehall. 
Svenskarna – det vill säga långaryds-
borna – lyckades vid skansen hålla 
tillbaka danskarnas tross och proviant-
försörjning under tre månader. Först 
i november kom kung Eriks trupper 
till hjälp. Långarydsborna visade sin 
tapperhet och stora skicklighet i att 
använda armbost och mynningslad-
dare. Danskarnas manfall var stort i 
försöken att komma förbi skansen.

Under Kalmarkrigets första år 1611 
angrep danskarna på nytt. Återigen 
visade sig Nissaryds skans vara stra-
tegiskt väl förlagd. Den danska hären 
hade svårt att komma förbi den. Kano-
ner var nu uppsatta på vallarna och 
förstärkte försvaret, kanske mest ur 
psykologisk synpunkt. Många kanon-
kulor är upphittade på båda sidor om 
Nissan.

År 1644 visade sig också skan-
sen vara ett svårforcerat pass. Sverige 
besegrade danskarna och vid freden i 
Brömsebro 1645 blev Halland svenskt 
på 30 år. Vilket blev definitivt vid 
freden i Roskilde 1658.

Äntligen fred för bondefolket
   För bygdens befolkning började nu 

en lugnare tid av återuppbyggnad och 
lite fredligare sysselsättning. Skansen 
hade nu tjänat ut och står i dag som ett 
minnesmärke över de många svåra år 
som folket fick genomlida för kungars 
och stormäns begär efter makt.

Läs gärna mer om Nissaryds skans 
och bygdens historia i böckerna - 
Glimtar ur Långaryds historia. Den 
historiska bakgrunden till denna arti-
keln är delvis hämtad från artikeln – 
Långaryd Gränsland – i del 1 av Karl-
Erik Pettersson, Södra Ekeryd. Där kan 
ni också läsa om de många kungliga 
sällskap som i gångna tider färdades på 
Gamla Nissastigen. 

Skansen vårdas i dag av Nissaryds 
byalag och midsommardagen hålls 
gudstjänst med kyrkkaffe om vädret 
tillåter. Mitt första minne av skansen 
var när vi från Nyby skola cyklade 
dit och spelade brännboll på den fina 
planen inne i skansen.

Inga krigsvilliga bönder
En annan sak som hände i Nissaryd 

kan här passa in i ovanstående krigiska 
skildring. Anledningen till händelsen 
var att år 1709 förlorade kung Karl Xll 
det stora slaget vid Poltava. Nästan hela 
svenska hären förlorades i döda eller 
som fångna. Endast Karl Xll och något 
tusen man lyckades fly över floden 
Dneper och in i dåvarande Turkiet.

I augusti månad 1709 samlades 
3000 bönder med gevär, hötjugor och 
andra vapen kring Nissaryds gästgi-
vargård. Orsaken var att danskarna 
anfallit Skåne och att landshövdingen 
i Jönköping beordrat mobilisering av 
bönderna i södra och västra Småland 
samt delar av Västergötland.

De samlade bönderna var emel-
lertid föga krigsvilliga. Man började 
tala om myteri. Några avlossade sina 
gevär i luften. Så småningom upplöstes 
hela den samlade skaran. En krigsvil-
lig fogde från Västergötland slog man 
ihjäl. Sedan gick var och en tillbaka till 
sina bondevärv.

Nissaryds skans - minne från gamla orostider
Text: Bertil Holmén
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Upplev Världens släktbygd i sommar!
Text: Lena Hagman Bogren Bilder: Anna Roos

Att semestra på hemmaplan, ”hemestra” har verkligen 
fått ett uppsving i samband med Coronapandemin.

Förutom att det givetvis är fantastiskt att vi vill se och 
uppleva allt fint vi har på hemmaplan, är det också viktigt att 
vi bidrar till att gynna de lokala företagen. Besöksnäringen 
har haft det otroligt tufft – och har det fortfarande – därför 
är det extra bra att vi väljer att gynna våra lokala entrepre-
nörer för att bidra till att deras verksamhet kan leva vidare.

Jag har samlat ihop ett utbud av det som ligger i, och i 
anslutning till Långaryd och Landeryd och hoppas att vi alla 
kan hitta något som inspirerar oss till att turista på hem-
maplan.

Om du är intresserad av friluftsliv kan jag även varmt 
rekommendera att du laddar ner appen Naturkartan i din 
telefon. Alternativt om du hellre vill besöka onlineversionen 
https://naturkartan.se/sv/hylte i båda versionerna finns det 
kartor och du kan inspireras till närliggande friluftsområ-
den/aktiviteter.

Tycker du att du vill vidga dina vyer när du upplevt Lång-
aryd-Landeryd med omnejd, vill jag tipsa om att besöka 
www.visithylte.se där du hittar fler tips på besöksmål runt 
om i Hylte kommun. Vill du vidga dina vyer ännu mer och 
känner dig redo att uppleva mer av Halland? Då rekommen-
derar jag att du laddar ner appen A Day in Halland alterna-
tivt besöker www.visithalland.com 

Jag önskar dig en fantastisk hemestersommar!

Lena Hagman Bogren
Turismansvarig Hylte kommun

Vandringsleder
Skärshultslederna, två olika långa vandringsleder, 6 km. 
och 12 km. Start vid parkeringen. Skiftande terräng, när 
du kommit upp på rullstensåsarna mellan Stora och Lilla 
Skärshultssjöarna har du en vidunderligt skön naturscen 
framför dig. Start vid parkeringen Skärshults badplats. 
 
Koordinater
SWEREF 99 TM N 6322719, E 396272  
WGS84 57°2'10.5"N 13°17'26.6"E

Länsmansleden. En vandringsled i Länsman Anders Jöns-
sons hembygd. Leden är 5,7 km och startar vid gårdarna 
i Höljeryds by. Den går på slingrande byvägar i vacker 
natur. Utmed vägen passerar du anrika gårdar, sägenplatser 
och torpruiner. Du laddar ner karta över leden på www.
langaryd.se. Kan också finnas kartor i särskilda postlådor 
i Höljeryd och Ekhult. Går att cykla den allra mesta delen. 
Start i Höljeryd.
 
Koordinater
SWEREF 99 TM N 6318565, E 404090 
WGS84 57°0'2.3"N 13°25'15.9"E

Runt Klockarvallen i Långaryd, ej markerad.
Startar vid Klockarvallen, går utmed Nissan, upp till 
Höstro och tillbaka till Klockarvallen.
Odlingsvägen i Långaryd.
 
Koordinater
SWEREF 99 TM N 6323098, E 399170  
WGS84 57°2'25"N 13°20'17.9"E

Elljusspåret i Landeryd 
Startar vid vägen alldeles vid samhällets kant mot Sotaryds-
hållet. Sotarydsvägen.
 
Koordinater
SWEREF 99 TM N 6327431, E 395708
WGS84 57°4'42.3"N 13°16'46.1"E

Mårås bokhult, naturreservat
Här finns naturliga spår att följa. Särskilt vackert på våren 
när bokarna slagit ut. Mårås.
 
Koordinater 
SWEREF 99 TM N 6322839, E 392859
WGS84 57°2'11.6"N 13°14'4"E

Mårås Naturreservat erbjuder skogspromenader genom 
bokskog. Konstverk på Skärshultleden
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Badplatser
Skärshult, kommunal badplats med bryggor. Skärshult.                                                                
 
Koordinater 
SWEREF 99 TM N 6322773, E 396204
WGS84 57°2'12.2"N 13°17'22.5"E 
 
Jansberg, liten, enkel strax intill Hembygdsparken i Jans-
berg.
 
Koordinater 
SWEREF 99 TM N 6322471, E 393351  
WGS84 57°2'0.1"N 13°14'33.8"E

Viken, liten enkel. Vid slutet av byvägen
 
Koordinater 
SWEREF 99 TM N 6315655, E 399310
WGS84 56°58'24.6"N 13°20'36.9"E        

Cykelled
Släktleden – Halmstad – Hylte – Gislaved.
Leden tar dig på en 80 km lång tur i Långarydssläktens 
fotspår. Leden är inte skyltad utan kartan visar alternativa 
småvägar i stället för riksväg 26. Du cyklar på asfalt och 
grusvägar mellan Halmstad, Hylte och Gislaved som är de 
kommuner där det bor procentuellt flest Långarydssläk-
tingar i Sverige. 
Ladda ner karta och information på www.langaryd.se       
Cykla i Släktbygden | Långaryd (langaryd.se)

Mat och fika
VJ Vilt Nissaryd AB
Gårdsbutik med försäljning av viltkött och charkprodukter, 
samt styckning och förädling. Cafèverksamhet - för exakta 
dagar och tider se Facebook. Tel. 073-507 79 82
Norra Nissaryd. VJ Vilt Nissaryd AB | Facebook

Mammas mat i Landeryd
Tillfälligt stängt på grund av Coronasmittan. Har öppet i 
Rydöbruks golfkrog.
Idrottsvägen, Rydöbruk. mammasmat.biz

Charlottenlund Gårdshotell och restaurant
OBS. Öppnar på nytt i mitten av sommaren med nya ägare. 
Gårdshotell, stugor, vandrarhem, restaurant, konferens, 
cykel och kanotuthyrning för boende. Tel. 0345-10555                          
Gassljunga, Långaryd www.charlottenlund.com

Skärshults Värdshus
Öppnar under sommaren.
Tänkt meny - Dansk grillbar och andra delikatesser. Väl-
kommen i slutet av sommaren.
Skärshult vid väg 26.
 
Koordinater 
SWEREF 99 TM N 6322706, E 396252
WGS84 57°2'10"N 13°17'25.4"E 

Vad händer när någon 
flyttar in i ett tomt hus 
på landsbygden?

www.levdindromhylte.se
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Besöksmål
Långaryds kyrka
Långaryds kyrka är en stor nyklassicistisk kyrka och den 
stora läktarorgeln betraktas som en av de bästa orglarna i 
södra Sverige. På kyrkogården finns en minnessten över 
Långarydssläktens stamföräldrar Anders Jönsson och 
Ingrid Nilsdotter. Här finns också ett antal QR-koder där 
du med mobilens hjälp kan lyssna på berättelser om olika 
Långarydsbor som vilar på kyrkogården.
Stallvägen, Långaryd. Långaryds församling - Hyltebruks 
pastorat (svenskakyrkan.se)

Koordinater
SWEREF 99 TM N 6323299, E 400092 
WGS84 57° 2’ 32,28’’N 13°21’12,24”E
 
Landeryds kyrka
Landeryds kyrka invigdes 1926. Altartavlan, en vacker glas-
mosaik med scener ur Jesus liv, gjordes av Halmstadsgrup-
pens Erik Olsson. På kyrkogården finns ett antal Q-r koder 
där du med mobilens hjälp kan lyssna på berättelser om 
olika Landerydsbor som vilar på kyrkogården. Kyrkvägen, 
Landeryd.
 
Koordinater
SWEREF 99 TM N 6327483, E 394536, 
WGS84 57°4'43.1"N 13°15'36.5"E 

Jansbergs Hembygdspark
Här huserar Långaryds hembygdsförening i en stor natur-
skön park. Där finns en 1600-talsstuga, en backstuga och 
en ladugård. Möjlighet till bad i Jansbergssjön och till pick-
nick i parken. TC. Visning för större sällskap efter överens-
kommelse, tel. Birgitta 070-377 30 10, Eva 073-277 02 40   
Jansberg.
 
Koordinater 
SWEREF 99 TM N 6322381, E 393435
WGS84 57°1'57.2"N 13°14'38.9"E

Musem-verksamhet
Yttersjöholms sågkvarn
Vårdas av Långaryds Norra hembygdsförening. Kvarnen 
byggdes cirka 1860 och sågen 1914. Där fanns också en 
stickhyvel för tillverkning av takstickor. Intill ligger den 
cirka 150 år gamla välrenoverade smedjan. På tomten intill 
ligger en Getastuga och Yttersjöholms gamla skola som är 
föreningens samlingsplats. Visning för större sällskap efter 
överenskommelse, tel.  070- 524 70 60.
Yttersjöholm.
 
Koordinater
SWEREF 99 TM N 6327459, E 406683
WGS84 57°4'51.7"N 13°27'37.6"E

Vad händer när någon 
flyttar in i ett tomt hus 
på landsbygden?

www.levdindromhylte.se
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Tiondeboden i Långaryd
I nederkanten av Prästgårdens trädgård ligger den så kall-
lade Tiondeboden som i dag är enkelt och gemensamt 
museum för Hembygdsföreningen och Församlingen. Här 
finns bland mycket annat minnen från handpappersbruken 
i Höljeryd och Strömhult, gamla barnmorskeinstrument, 
orglar, skomakarverktyg mm. mm. Visning för större säll-
skap efter överenskommelse, tel. Jens 0371- 46009, Birgitta 
070-377 30 10.
Stallvägen i Långaryd.
 
Koordinater
SWEREF 99 TM N 6323335, E 400215
WGS84 57°2'33.5"N 13°21'19.5"E
Landeryds Järnvägsmuseum

Besök de gamla lokstallarna med vändskiva och station i 
Landeryd och upplev atmosfären från tiden när Landeryd 
var en betydande järnvägsknut. Visning för större sällskap 
efter överenskommelse tel. 073- 318 47 53. Landeryds 
Järnvägsmuseum
Hyltevägen, Landeryd.
 
Koordinater
SWEREF 99 TM N 6327177, E 394508
WGS84 57°4'33.1"N 13°15'35.3"E

Historiska platser
Höljeryd
Här låg gården där Långarydssläktens stamföräldrar, läns-
mannen Anders Jönsson och Ingrid Nilsdotter levde och 
verkade. Släkten är världens största dokumenterade släkt. 
1,5 % av Sveriges befolkning tillhör släkten som innehar två 
världsrekord i Guinnes rekordbok: antal kända släktingar 
som är c:a 254 000 personer (varav c:a 190 000 lever i dag) 
samt att ha anordnat världens största släktmöte 1991.
Höljeryd. Långarydssläkten (langarydsslakten.se)
 
Koordinater
SWEREF 99 TM N 6318589, E 404134
WGS84 57°0'3.1"N 13°25'18.4"E

Nissaryds skans
På 1540-talet angränsade Långaryd fortfarande mot Dan-
mark. Därför uppfördes en skans – försvarsanläggning - 
vid Nissaryd för att försöka stoppa invasioner och härj-
ningar i bygden. Utförligare beskrivning finns på platsen 

som lämpar sig för en picknick.
Gamla Nissastigen, Nissaryd
 
Koordinater
SWEREF 99 TM N 6321318, E 399114
WGS84 57°1’27.4”N 13°20’17.1”E 
Långaryds marknadsplats
Här hölls Långaryds marknad mellan åren 1770 till 1947. 
Marknadsståndet är bevarat sedan den tiden. En ny epok 
tillkom 2002 då Långarydsföreningar i Samverkan återupp-
tog traditionen, nu som gammaldags marknad som hålls 
ungefär vart annat år.
Gassljunga, Långaryd
 
Koordinater 
SWEREF 99 TM N 6321744, E 399923
WGS84 57°1'41.9"N 13°21'4.5"E

Erik Räfs stuga
En bergsgrotta utanför Långaryd där halvtrollet Erik Räf 
sägs ha haft sin boplats. Sägnen berättar att Erik Räf var 
hälften människa och hälften troll. Vägen genom skogen är 
tydligt utmärkt och på platsen finns hela sägnen.
Skylt finns utmed vägen Långaryd – Norra Ekeryd.
 
Koordinater
SWEREF 99 TM N 6324229, E 401430
WGS84 57°3'3.4"N 13°22'30.3"E

Fagerstenen
Ruin efter en smedja. Den sägenomspunne Gustav Fager 
levde för 200 år sedan och var Långaryds starkaste man. 
Han sägs ha lyft den 350 kg. tunga överliggaren till smedjan 
på plats när smedjan byggdes.
Norra Remma. Enkel skyltning från byvägen.
 
Koordinater
SWEREF 99 TM N 6323166, E 405142
WGS84 57°2'31.8"N 13°26'11.9"E

Jättefällestenen
Stor sten med ett korsmärke som ligger uppe på en sten-
häll. Även ett barn kan få stenen i gungning.
Utmed vägen Norra Ekeryd – Erikstorp. 
 
Koordinater
SWEREF 99 TM N 6325633, E 406570
WGS84 57°3'52.6"N 13°27'33.3"E
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Marica Andersson, pärlkonstnär
Text och bild: Anna Roos

Marica Andersson, konstnär som 
finns under namnet #Atelje Åker-
lyckan på Instagram, bjuder in SOCK-
ENBUDETs läsare till sitt skapande 
rum i lägenheten på Åkerlyckan i Lan-
deryd. I början av 2000-talet återupp-
täckte Marica pärlorna som material 
för att kunna skapa konst. Hon började 
för några år sedan bygga 3-dimitionellt 
med pärlorna och tittade på andras 
skapelser och inspirerades att skapa 
eget efter egna ritningar och tankar.  
Ett foto finns ofta som mönster och 
sedan pärlar hon olika sektioner som 
hon stryker och sedan monterar ihop 
till en helhet. Maricas pappa önskade 
sig en modell av deras hus i pärlor – det 
var den första lite större utmaningen.

Landeryds kyrka är ett annat stort 
projekt som Marica har pärlat, läs mer 
om det i detta nummer av Senapskor-
net. Marica studerar till hälsopedagog 
men har just nu ett studieuppehåll för 
att helt kunna ägna sig åt sina kreativa 
projekt. Hon har kommit överens med 
sin sambo Kjell Oscarsson om att hon 
i sitt skapande rum får ha hur många 
pärlprojekt som helst framme, men att 
de ska vara överens om vilka konstverk 
som får vara ute i lägenheten. En tavla 
av Mikael Wiehe är en favorit hos dem 
båda och de är överens om att det varit 
något som fattats i hemmet när den 
varit iväg på utställning.

Marica berättar att hon älskar färg, 
att få använda och bygga i färg. Expe-

rimentera och hitta på själv, att utmana 
sig att hitta lösningar på kluriga pro-
blem och utmana sitt tålamod. Att få 
börja med en tom pärlplatta, se fär-
gerna växa fram till ett mönster, sedan 
de mindre roliga uppgifterna med 
att stryka båda sidorna och låta dem 
svalna under tryck, för att sedan mon-
tera och bygga ihop för att se om det 
blev som planerat.

Pärlkonsten har ställts ut både på 
biblioteket i Hyltebruk och på ett gal-
leri i Oskarström.  Marica använder 
även pärlorna i sin inredning exempel-
vis; lampskärm, krukväxt, skyltar och 
dukar men även ute i träden där hon 
har pärlat småfåglar. Hagrids lykta, 
en drake och en nyckelknippa pärla-

des snabbt ihop inför en tjejkväll med 
Harry Potter-tema.

Pärlandet skapar en annan värld, 
en värld att må bra i och finna lugn. 
I bakgrunden brukar Marica lyssna 
på en pod, ljudbok eller tv-serie som 
inte kräver så mycket uppmärksamhet. 
Marica målar även tavlor och gjorde 
inför bröstcancerfondens rosabandet-
insamling tuttkrukor och tuttvaser. I 
Ateljé Åkerlyckan flödar kreativiteten 
och fantasin – vi är glada att få titta in 
och ta del av inspirationen. Följ gärna 
Ateljé Åkerlyckan på Instagram!

Marica Andersson i det rum där hon bland annat skapar sin pärlkonst
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Fortsätter på nästa sida.

PERSONER VI MINNS 
Landstingsmannen Johan Larsson i Nissaryd.  Del 2
Text: Bertil Holmén Bilder: Ur böckerna Hylte Bruk 1907 - 2007, Så minns vi gamla Hylte samt privata

Hylte Bruk AB blir till
I vår brevsamling – Breven hemi-

från – berättar min farfar i ett brev 
till sin son Valfrid i Amerika den 15 
november 1906  ”Johan Larsson var i 
Rydöbruk för en fjorton dagar sen, då 
blev hans Blesa som han åkte efter rädd 
för tåget och han fall ur vagnen och 
slog av nyckelbenet. Det har läkt sig så 
fort att han redan är uppe”.

Detta besök var nog till ett möte 
med disponenten vid Rydö Bruk, 
Anders Olsson och starten för samar-
betet inför Hylte Bruk AB tillblivelse. 
Anders Olsson hade det tekniska kun-
nandet och Johan Larsson det ekono-
miska. Mark och fallrättigheter hade 
Johans far ”Nisse i Hölte”.

I februari 1907 skriver farfar ”I 
dagarna är en banlinia stakad från 
Rydö till Färgaryd och i samband med 
banan skall byggas en trämassefabrik 
i närheten af Hylte. Det är redan köpt 
vattenkraft i Nissan och mycken jord 
deromkring. Blir ej fabriken så blir ej 
banan och tvärt om”. Det blev både 
fabrik och en järnväg, om inte till Fär-
garyd så till Hylte. Johan Larsson var 
en tid disponent, ledare för Hylte Bruk 
AB och blev redan på den tiden rik, det 
sas att han var miljonär.

Skattesystemet var då,fram till 1909 
Fyrk. Det var beräknat efter inkomst 
och förmögenhet. Man blev tilldelad 
ett visst antal fyrkar. Johan hade 40 
fyrkar, prästen 20, en lärare 6, handels-
man Mårtensson på Nyby 7 och van-
liga bönder 1 eller 2. Vid kommunal-
stämman röstades det också efter Fyrk, 
så Johan hade 40 röster, de flesta hade 
bara en röst. Röstning efter fyrktal var 
kvar flera år efter 1909.

Johan Larsson köpte sig en bil. En 
T-Ford med hel och halvfart och back-
pedal. Det var visst den första bilen i 
Långaryd.

Bondetåget 1914
Johan var också kyrkligt och kom-

munalt engagerad, samt landstingsman 
och deltog i Bondetåget som hölls den 
6 februari 1914. 32 000, huvudsakligen 
bönder, hade rest till Stockholm för att 
uppvakta konungen. De ville att för-

svarsfrågan skulle få en slutgiltig lös-
ning. I det beryktade ”Borggårdstalet” 
till bönderna talade Gustav V om ”min 
arme” och ”min flotta” och att försvars-
frågan ofördröjligen nu måste lösas. 
Talet höll han utan att ha informerat 
regeringen. Det hade till följd att reger-
ingen Staaff avgick. Två dagar senare 
ordnade arbetarna en demonstration 
med 50 000 deltagare och med Hjalmar 
Branting i spetsen. De uttalade sitt stöd 
för regeringen Staaff och mot de ökade 
militärbördorna. Sedan bildades en 
ämbetsministär under Hjalmar Ham-
marskölds ledning.

Man förstår hur viktigt det är med 
”sunt bondförnuft” för redan i slutet av 
juli utbröt första världskriget. 

Till Bondetåget kom c:a 15 deltagare 
från Långaryd och min morfar från 
Färgaryd var också med. Det berätta-
des att Johan Larsson ville vara så fin så 
han rakade sig två gånger den dagen. 
Det var nog inte så vanligt förr. Först 

på morgonen inför Bondetåget och 
sedan också på kvällen för han och 
kanske tusen till var bjudna på middag 
hos konungen på slottet. Enkvist i 
Nyarp var också med, han sa - Ja satt 
ijämte en dam som var så fin så ja trös-
tade inte titta på henne.

Omtalad och välkänd
Johan Larsson blev känd i vida kret-

sar och fick ömsom ris och ömsom ros, 
som de flesta ledargestalter. Det är näst 
intill omöjligt att bli omtyckt av alla. 
Han gjorde mycket som var bra, både 
för bygden och folket här och när han 
dog den 14 oktober 1946 blev det en 
stor begravning med många släktingar 
och vänner inbjudna. Han är, tillsam-
mans med hustrun Emma som dog 23 
februari 1937, begravd på Färgaryds 
kyrkogård, i kanske den pampigaste 
familjegraven där.

Jag minns den dagen särskilt väl 
för det var första gången jag själv, 14 
år gammal, tog ut hästarna och plöjde 
åkern framför vårt hus.

Som avslutning
Johan Larsson i Nissaryd var skog-

handlaren som blev rik, men som fick 
ryktet om sig att han var snål. Men det 
var nog så att han hade ekonomiskt 
tänkande, vilket dessa berättelser 
handlar om.

Johan Larsson var bra på att räkna. 
Han kunde summera ner tre sifferko-
lumner samtidigt. Det var mycket räk-
ning när han som skogshandlare skulle 
räkna och kontrollera alla ”huggeno-

Bondetåget – Samlingen på inre Borggården, c:a 32.000 man

Bondetåget – Från defileringen i 
Vita havet på Slottet.
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Fortsättning från föregående sida
ter” och avlöningslistor.

Ett roligt bevis på hans ekonomiska 
tänkande var när han som lite äldre 
kom och hälsade på min farfar. Då fick 
vi barn, som var mellan fem och tio år 
gamla, pengar. Vi tre äldsta fick tio öre 
var men Göte, som var minst fick bara 

fem öre. – Du får en femöring för den 
är större – sa han. Då blev Göte glad 
för att han fick störst peng och Johan 
var glad för att han sparade fem öre.

Hos Emma och Johan i Nissaryd 
Mellangård hade man en omtyckt piga 
som hette Selma från Gassljunga. Hon 
gifte sig sedan med Alfred Eriksson i 
Kvarnagård och flyttade dit.

Kvarnagård var ett hemman lydande 
under kronogården Mogård. Bostaden 
på Kvarnagård var gammal och dålig, 
så när barnen föddes sa distriktsköter-
skan Syster Hildur att det måste byggas 
ett nytt hus. Detta ville inte de styrande 
för kronogården göra. De ville istället 
riva huset så att familjen måste flytta 
bort. Alfred ville då köpa hemma-
net, vilket godkändes, även det över-

enskomna priset godkändes. Alfred 
talade då med Johan Larsson om att få 
låna pengar till gårdsköpet, vilket han 
lovade.

När köpet skulle skrivas satt de sty-
rande för kronogården församlade 
runt bordet. De hade gjort upp en plan 
hur köpet skulle betalas. Alfred skulle 
arbeta i skogen och göra en årlig avbe-
talning. Alfred sa då – jag vill betala 
kontant! Då tittade de höga herrarna 
förvånat på varandra och tänkte väl - 
han har ju inga pengar.

Johan Larsson som också var med, 
tog upp plånboken och sa – Skriv nu 
ut ett kvitto på hela köpesumman. 
Därmed var köpet klart.

Syskonen Holmén i Gallagården på 
1930-talet.

Bengt-Åkes gamla tidningsklipp berättar
Text: Bengt-Åke Andersson Bilder från Hallandsposten och Värnamo Nyheter

För 50 år sedan var en av rubrikerna 
i Värnamo Nyheter den 3:e augusti 
1971 enligt ovan. Ett 100 ungdomar 
samlades på NTO:s Västboläger i Höl-
jeryd. Under intensiva dagar genom-
fördes aktiviteter både ute och inne.

Barnen i Landeryd skola skickade i 
juni 2001 protestlistor till den tekniska 
förvaltningen. Detta eftersom kom-
mande EU-anpassning av de kommu-
nala lekplatserna skulle göra att deras 
klätterträd skulle tas bort. Artikel 
publicerades i Hallandsposten den 12 
juni 2001. 

För 40 år sedan avtackades de båda 
lantbrevbärarna Ruth Kärrman och 
Bror Linder av ortsbefolkningen i 
Långaryd. Detta skedde vid ett kaffe-
samkväm hemma hos Anna-Greta och 
Helge Andersson i Olshult. Ruth och 
Bror fick under avtackningen ta emot 
mycket uppskattning från de delta-
gande ortsborna.

I samband med att dåvarande Post-
verket gjorde en omläggning av post-
linjerna i kommunen minskades anta-
let linjer från 4 till 2, och båda linjerna 
utgick från Hyltebruk.

Bror hade vi avtackande kört posten 
i 37 år och Ruth i 21 år.

Artikeln publicerades i Värnamo 
Nyheter den 12 september 1981.





DåDå blir det  blir det åkaåka av!  av! 

Kom och åk veterantåg!
Utställningar, matserveringar och underhållning i olika former.

Välkommen till Landeryd!

www.tagdagarna.se

TÅGDAGARNA I LANDERYD TÅGDAGARNA I LANDERYD 
4-5 SEPTEMBER 2021 4-5 SEPTEMBER 2021 

TORUPTORUP

KINNAREDKINNARED

LANDERYDLANDERYD SMÅLANDSSTENARSMÅLANDSSTENAR

HYLTEBRUKHYLTEBRUK RYDÖBRUKRYDÖBRUK

10-års jubileum10-års jubileum

Nyhet!
Kvällståg

Landeryd - Halmstad -
Ängelholm T/R

För ev. Covid-19 anpassningar, 
se info på hemsidan!



Ett litet familjeföretag 
från Landeryd, som 
genom egna innovativa 
medicintekniska 
lösningar, blivit en viktig 
förutsättning för Europas 
akutsjukvård!

IDÉ-Möbler i Landeryd AB
Centrumvägen 7

SE-314 94 LANDERYD

info@esoncomfort.se

www.esoncomfort.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

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

Petersson & Ströms Handelsbod

Följ oss på vägen när vi  
bygger våra drömmars  

butik i Unnaryd -  
Petersson & Ströms  

Handelsbod 

Tillsvidare finns vi i Röda längan. 

Ons-fre 13-18 Lör 11-14

(Utökade tider v. 28-32:  
mån-fre 11-18, lör 11-14)
Varmt välkomna!

Följ oss gärna i vårt renoverande  
på Instagram, @peterssonochstromshandelsbod

FOTTERAPEUT
MONIKA ALBRECHT

Mottagning på  
Pensevägen 13B i Hyltebruk.

Ring för tidsbokning  
eller mer information.

0345 - 172 52 eller 0730 - 44 67 65

Gör även hembesök



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

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

Under 2018 har ni medlemmar skänkt mer än 20 miljoner kronor 
till biståndsorganisationerna We Effect och Vi-skogen. 

Fortsätt tänka och göra gott, så siktar vi mot nya  
insamlingsrekord under 2019.   

Läs mer på coop.se



lansforsakringar.se/foralltid

Vi tror på kraften i att vara en del av något större. Kraften i att jobba  
tillsammans, både i det stora och i det lilla. För att hålla Sverige livskraftigt och 
hållbart, till nytta för alla. Så har vi alltid tänkt och så kommer vi alltid att tänka.  

Tillsammans.
 För all tid.



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!



SOCKENBUDET - Sponsorer
SALONG DUO

SÖDRA HESTRA SPARBANK
ESON COMFORT
ESSKÅ METALL

BYGG JOHAN

Lingonrundan 5-6 juni 2021
En härproducerad och naturnära upplevelse i Västra Småland

Välkommen att upptäcka 

 www.lingonrundan.com

   
@Lingonställen Västra Småland

 
Vi följer riktlinjerna för att bromsa smittspridningen av covid-19.

   
@lingonstallen_smaland

    Vi har
blommorna och jorden

för din balkonglåda och trädgård.
Välkomna!

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

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

Följ oss på facebook: Olanders-blommor-ting

 Nu är sommaren på väg

Storgatan 6. Hyltebruk 
Tel 0345-101 14 · www.olandersblommor.se 

Följ oss på FAcebook: Olanders-blommor-ting

Vi har blommorna och jorden 
för din balkonglåda och trädgård

Välkomna!
Öppet: Måndag-Fredag kl. 9-18 · Lördag kl. 9-14 · Söndag stängt

Nu är våren här och 
sommaren på väg!

Nu kan du följa oss på 
Facebook och Instagram!

i Hylte 2015i Hylte 2016

VJ Vilt Nissaryd
Nyöppnad gårdsbutik och café!

Vi erbjuder viltkött, korv, hamburgare, 
charkuterivaror och andra delikatesser från 

lokala producenter.
Du kan lämna in ditt eget kött hos oss för  

rökning och grillning.
Vi tar emot och styckar ditt fällda vilt. 

Kontakta oss gärna för cateringuppdrag.

För öppettider följ oss på Facebook
Telefon 073-507 79 82
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Präster
komminister i Långaryd samt tillförordnad kyrkoherde
Mia Schulz Wigelsbo          0371–460 01, mobil: 0767 87 00 66
e-post: maria.schulz.wigelsbo@svenskakyrkan.se
hemtelefon: 0371–470 09

vik. komminister i Unnaryd och Femsjö
Björn Berggren                              mobil: 0733 68 09 95  
e-post: bjorn.berggren@svenskakyrkan.se

Diakoni
diakoniassistent
Helen Skoogh                                       0371-46 115 mobil: 0722 38 20 23
e-post: helen.skoogh@svenskakyrkan.se
              
diakoniassistent
Pär Petersson                                                       0345–197 44
e-post: par.petersson@svenskakyrkan.se

Vaktmästare
vik. fastighetsansvarig
Lars-Göran Hoving                                                  0345–197 31
e-post: lars-goran.hoving@svenskakyrkan.se

arbetsledande vaktmästare
Göran Andersson                                                           0345-197 50
e-post: goran.b.andersson@svenskakyrkan.se

Pastorsexpeditionen
förvaltningsassistent
Lotta Nykvist                                                        0345–197 39
e-post: ann-charlotte.nykvist@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 (börjar 1/8)
Camilla Ruud Sääf                                                             0371-601 42
e-post: camilla.ruud@svenskakyrkan.se

vik. kyrkomusiker i Unnaryd (slutar 31/7)
Ylva Ericsson                                                                   0345-197 32
e-post: ylva.ericsson@svenskakyrkan.se

Barn och unga
församlingsassistent och informatör
Johan Holm Wallentin          0345–197 42, mobil: 0702 90 75 89
e-post: johan.holm.wallentin@svenskakyrkan.se
församlingsassistent
Pia Johansson                                0345–197 46, mobil: 0763 14 54 86
e-post: pia.c.johansson@svenskakyrkan.se

KontaKtuppgifter

Pastorsexpeditionen i Hyltebruk
Kyrkogatan 1, 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

Senapskornet delas ut till alla hushåll i Hyltebruks pastorat. Undrar du över något eller har synpunkter och idéer kan du 
vända dig till: Mia Schulz Wigelsbo, ansvarig utgivare för Senapskornet.

Stort tack Gunnar och Ylva
Vi vill rikta ett stort och varmt tack till 
Gunnar Åkesson som nu har lämnat 
vårt pastorat för att tjänstgöra som 
kyrkoherde i sitt gamla pastorat. Tack 
för fina gudstjänster, för samtal och 
skratt, samt jämförande kring olika 
idrottslag! 
Guds välsignelse i din nya tjänst!

Vi vill även tacka Ylva Ericsson som vikarierat som kantor med 
huvudansvar för Unnaryds församling under Camillas föräldraledighet. 
Tack för sång och musik och allt annat du gjort under detta år! 

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
På grund av kyrkornas olika storklek kommer maxantalet besökare variera mellan kyrkorna. 

Vår förhoppning är att upp till 50 personer kan samlas i de av våra kyrkor som tillåter det, färre i de mindre kyrkorna. 
Vänligen se predikoturer, hemsida eller kontakta oss på telefon för aktuellt läge.

När detta blad sattes i tryck så vet vi inte om regeringen har lättat på restriktionerna fr.o.m 1 juni.

Sommarcafé
Landeryd: kl. 9:30-11 den: 4/6, 11/6, 2/7, 
9/7, 16/7, 23/7, 6/8, 13/8, 20/8
Långaryd: kl. 9:30-11 den: 18/6, 30/7, 27/8
Unnaryd: kl. 14-15:30 den: 2/6, 16/6, 23/6, 
30/6, 7/7, 21/7, 28/7, 4/8, 18/8, 25/8
Unnaryd: kl. 9-12 den: 9/6, 14/7, 11/8 
Dessa datum andakt kl. 9 i Unnaryds kyrka.
Hyltebruk: kl. 9:30-11 den: 2/6, 9/6, 23/6, 
30/6, 7/7, 14/7, 21/7, 28/7
Vid dessa sommarcaféer i juni finns det 
möjlighet att lämna in babypaketen i Unnaryd 
och Landeryd.



3

Datum
Femsjö
kyrka

Hyltebruks/   
Färgaryds kyrka

Långaryds/
Landeryds kyrka

Unnaryds/
Jälluntofta kyrka

6 juni
1. e trefaldighet

18:00 Mässa
Mia och Ylva

18:00 Gudstjänst
Hyltebruks kyrka
Björn och Regina

10:00 Gudstjänst
Landeryds kyrka
Mia och Regina

10:00 Gudstjänst
Unnaryds kyrka
Björn och Ylva

13 juni
2. e trefaldighet

10:00 Gudstjänst
Björn och Kristina

10:00 Mässa
Hyltebruks kyrka
Mia och Susanne

18:00 Mässa
Långaryds kyrka
Mia och Susanne

18:00 Mässa
Jälluntofta kyrka
Björn och Kristina

20 juni 
3. e trefaldighet

18:00 Mässa 
Mia och Susanne

18:00 Gudstjänst
Hyltebruks kyrka
Björn och Regina

10:00 Mässa
Landeryds kyrka
Björn och Regina

10:00 Gudstjänst
Unnaryds kyrka
Mia och Susanne

26 juni
Midsommardagen

10:00 Friluftgudstjänt
Nissaryds Skans
Mia och Ylva

15:00 Friluftsgudstjänst
Hembygdsparken
Mia och Ylva

27 juni 
Johannes 
Döparens dag

11:00 Gudstjänst
Pär och Susanne

18:00 Gudstjänst
Hyltebruks kyrka
Pär och Susanne

4 juli 
Apostladagen

18:00 Mässa
Björn och Susanne

18:00 Mässa
Hyltebruks kyrka
Mia och Ylva

Sammanlyst10:00 Gudstjänst
Jälluntofta kyrka
Björn och Susanne

11 juli
6. e trefaldighet

10:00 Gudstjänst
Johan och Ylva

18:00 Mässa 
Hyltebruks kyrka
Björn och Susanne

10:00 Mässa
Landeryds kyrka
Björn och Susanne

18:00 Gudstjänst
Unnaryds kyrka
Pär och Ylva

18 juli
Kristi 
Förklarings dag

18:00 Mässa
Björn och Susanne

10:00 Gudstjänst
Hyltebruks kyrka
Johan och Ylva

18:00 Gudstjänst
Långaryds kyrka
Karina och Ylva

10:00 Mässa
Unnaryds kyrka
Björn och Susanne

25 juli
8. e trefaldighet

10:00 Gudstjänst
Pär och Regina

18:00 Mässa
Hyltebruks kyrka
Björn och Ylva

10:00 Mässa
Långaryds kyrka
Björn och Ylva

18:00 Gudstjänst
Unnaryds kyrka
Pär och Regina

1 augusti
9. e trefaldighet

18:00 Mässa
Björn och Kristina

10:00 Gudstjänst
Hyltebruks kyrka
Sylvia och Regina

18:00 Gudstjänst
Landeryds kyrka
Sylvia och Regina

10:00 Gudstjänst
Unnaryds kyrka
Björn och Kristina

8 augusti
10. e trefaldighet

10:00 Gudstjänst
Pia och Regina

18:00 Gudstjänst
Hyltebruks kyrka
Pia och Regina

15:00 Friluftsgudstjänst
Jansberg
Mia och Camilla

18:00 Mässa 
Unnaryds kyrka
Mia och Camilla

15 augusti
11. e trefaldighet

18:00 Gudstjänst
Sylvia och Kristina

10:00 Gudstjänst
Hyltebruks kyrka
Sylvia och Kristina

18:00 Mässa
Landeryds kyrka
Mia och Camilla

10:00 Mässa
Jälluntofa kyrka
Mia och Camilla

22 augusti 
12. e trefaldighet

10:00 Gudstjänst
Pär och Kristina

18:00 Mässa
Hyltebruks kyrka
Mia och Camilla

10:00 Mässa
Långaryds kyrka
Mia och Camilla

18:00 Gudstjänst
Unnaryds kyrka
Pär och Kristina

29 augusti 
13. e trefaldighet

18:00 Gudstjänst
Pia och Susanne

10:00 Gudstjänst
Hyltebruks kyrka
Pia och Susanne

18:00 Mässa
Landeryds kyrka
Mia och Regina

Sammanlyst

5 september
14. e trefaldighet

10:00 Mässa
Björn och Kristina

18:00 Mässa
Hyltebruks kyrka
Mia och Regina

10:00 Gudstjänst
Lokstallarna, Landeryd
Mia och Regina

18:00 Gudstjänst
Unnaryds kyrka
Björn och Kristina

Gudstjänster i Hyltebruks pastorat

Varje onsdag fr.o.m 9 juni firas det mässa i Hyltebruks kyrka kl. 9:00

Med reservation för ändringar och feltryck - se predikoturer och hemsidor
Efternamn till de som tjänstgör finner du under kontaktuppgifter på sista sidan. Tjänstgör gör även Sylvia Sjöö och Karina Johansson.
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Utflyktstips för stora och små

Svenska kyrkan, både nationellt och lokalt står inför 
utmaningar och förändringar för att bli en ännu mer 
levande kyrka som kan stå i människors tjänst Gud till 
ära. Att ge ditt bidrag till hur morgondagens kyrka ser ut 
genom att engagera dig och rösta är med andra ord viktigt. 
Mer information om de olika nomineringsgrupperna 
kommer i nästa Senapskorn men redan nu kan vi 
presentera de olika nomineringsgrupperna: 

Arbetarpartiet-Socialdemokraterna, Gemensam framtid i 
Hyltebruks pastorat, Levande kyrka i Hyltebruks pastorat 
samt Sverigedemokraterna. 
Mer information om tider och vallokaler på valdagen 
kommer också i nästa nummer. Fr.o.m 6 september 
kommer det vara möjligt att förtidsrösta i Hylte, Långaryd 
och Unnaryd vissa dagar och tider, och även det kommer 
stå i nästa senapskorn samt på hemsidan.

Den 19 september är det kyrkoval!

Under sommaren finns det möjlighet för alla barn att leta drakar och duvor 
i Landeryds kyrka. Kyrkan är öppen dagtid, så man kommer när det passar. 
Jakten slutar med att alla deltagare förhoppningsvis hittar en skatt att ta 
med hem! I Landeryds, Unnaryds, Hyltebruks och Femsjö kyrkor som är 
öppna på dagtid finns det någon form av utställning/tankevandring som 
byts varje månad. Det finns också andaktsmaterial utlagt för egen andakt. 
På Långaryds och Landeryds kyrkogårdar finns det QRguider i form av ett 
antal skyltar där man kan få lära sig om kyrkorna och om några människor 
som ligger begravda där. På alla våra kyrkogårdar finns det någon form av 
tankestig som du kan gå när det passar dig. 
Välkommen till våra kyrkor och kyrkogårdar!

Välkomna på en trevlig tipspromenad 
med start och mål från Lindekullen, ca 2 
km, söndagen den 6 juni mellan kl.14-17.
Promenadvänliga stigar och vägar, fina 
vinster. Tag gärna med fika och egen 
penna! Vi håller avstånd! 
Vi har även frågor på arabiska, tag gärna 
med Era nya vänner!

Samarrangemang av Svenska Kyrkan och 
Hylte Hembygdsförening.

Promenadgrupper
Nu har vi äntligen börjat med våra promenadgrupper 
i pastoratet. Vi håller naturligtvis avstånd.
Samling sker utanför respektive församlingshem.
Måndagar: 9:30 - Landeryd
Torsdagar 9:30 - Unnaryd
Torsdagar 9:30 - Hyltebruk
Fredagar 10:00, ojämna veckor - Femsjö

Så är det sommar igen, och ytterligare en sommar då vi inte 
riktigt vet vad som ska ske. Vad kommer man kunna göra, 
får man träffa familj, släkt och vänner som vanligt eller hur 
blir det? Får vi fira gudstjänst som vanligt, dela bröd och 
vin och känna gemenskap eller vilka restriktioner kommer 
kvarstå? 

Oavsett hur det blir 
med detta så kvarstår 
det faktum att det 
är sommar. Det blir 
förhoppningsvis 
varma och soliga 
dagar, tid för bad och 
frosseri i jordgubbar 
och glass, samt en och 
annan grillmiddag. 
Jag tror det gäller 
att fånga dagen, Carpe diem, ta till vara på tiden och se 
det som är positivt. Leva så gott det går efter mottot att 
glaset är halvfullt, inte halvtomt, och det gäller även i 
pandemitider eller tider av annan oro. Gud är ju även de 
små tingens Gud, så se dig omkring och notera spåren av 

Skaparen i allt och alla du möter. Försök hitta det goda och 
ta tillvara på de erfarenheter du gjort under denna märkliga 
tid och låt det följa med även när samhället öppnat igen.  

Något vi väl lärt oss är ju just hur viktig gemenskapen, 
mötet och samtalet är, samt vikten av att stanna upp ibland, 
vara tacksam för det man har och också se allt det vackra 
som finns omkring oss på hemmaplan. Hur tar vi tillvara på 
detta?

Jag vill dela med mig av en bön jag återkommer till varje 
sommar, ur Bönboken-tradition och liv:
Herre, tack för alla de små tingen som jag oftast glömmer. 
Tack för det leende jag fick idag. Tack för ett vänligt ord. 
Tack för en sång jag hörde. Tack för allt som växer kring 
mig, gräs, mossor, stora skogar. Tack för det som växer 
inom mig, en smula vishet mer för varje dag. Tack också 
för minsta musen, för flugans surr, sol och skuggor, åskans 
muller långt, långt borta. Tack för allt detta lilla som gör 
att jag känner mig så hemma i den värld du skapat år mig. 
Herre. 

Må Gud välsigna dig oavsett hur sommarens yttre former 
blir, hälsar Mia 

Tankar i sommartid

Hämtsoppa
Torsdagen den 3 juni mellan 11:30-
13:00 kan du hämta soppa och fralla 
vid Hyltebruks församlingshem! 
Soppan kostar 40 kr via swish eller 

jämna kontanter.
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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

SenapSkornet
Församlingsblad för Femsjö, Färgaryds, 
Långaryds och Unnaryds församlingarjuni-september 2021

Vår hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk

Följ oss på facebook: facebook.com/hyltebruk

Långaryds församlingsblogg: www.langarydsforsamling.se

Numera finns det 2 kyrkor i Landeryd, eftersom 
Marica Andersson har pärlat en miniatyr av den vackra 
träkyrkan. Marica, som ursprungligen kommer från 
Falkenberg, pärlade lite som barn men för ca 2-3 år sen 
blev hon intresserad av att 3Dpärla. Först pärlade hon 
efter andras modeller men så ville hon börja göra sina 
egna modeller och efter att ha gjort sin lägenhet m.m. 
kom någon med förslaget att Marica skulle pärla en 
kyrka, vilket hon ändå funderat på. Så Marica gick helt 
enkelt upp till Landeryds kyrka och började fota. Som 
Marica säger var det roligt med en blå träkyrka eftersom 
de flesta nog associerar kyrka med vita stora stenbyggen.

 

Det blev dock en rejäl utmaning när hon kom till 
baksidan med de brutna hörnen och vinklarna, men 
enligt Marica är det ju detta som är tjusningen med att 
pärla 3D. Bygget tog tid och hon fick beställa nya pärlor 
och även minipärlor för att få fram detaljerna, så totalt 
sett tar ett sånt här bygge ca 2 veckors heltidsarbete om 
man skulle lägga ihop allt. Bara att stryka alla bitar och 
låta dem svalna tar lång tid. Nu har Marica nya projekt 
på gång, kanske blir det Lokstallarna...
När Coronapandemin lagt sig har Marica till vår glädje 
tackat ja till att ha en utställning av sina verk i Landeryds 
kyrka.

Mia Schulz Wigelsbo

Två kyrkor i Landeryd


