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Det är vanligt att känna oro, osäkerhet och ensamhet i en 
situation då man behöver hålla sig ifrån andra människor. 
Åtgärderna för att begränsa nära kontakter är under 
avgränsad tid. Om du känner att du vill ha stöd i din 
situation så kontakta oss gärna. Vi finns här för dig.

Vi erbjuder medmänskligt stöd, 
någon som lyssnar och som du 
kan reflektera tillsammans med. 
Telefonnummer hittar du på 
nästa sida. 

Personer över 70 år ska inte 
delta i gruppaktiviteter inomhus. 
Tidigare planerade inomhusak-
tiviteter har vi, inom Frivillig-
verksamhet och Anhörigstöd, för 
avsikt att inte genomföra under 
den här perioden. Det är dock 
viktigt för hälsan att äldre fort-
sätter att röra sig, och fysisk ak-
tivitet och promenader utomhus 
rekommenderar vi. Träna gärna 
men gör det säkert.

Stanna hemma
Den som är sjuk, även med milda 
symtom, ska inte delta i aktivite-

Information från 
Socialförvaltningen

ter alls, utan stanna hemma till och 
med två dagar efter tillfrisknandet. 
Allt enligt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Vi lyssnar på 
betrodda källor därför har vi valt 
att lyssna på den stora expertis som 
finns inom Folkhälsomyndigheten.

Gå utomhus
Som tur är så går vi en härlig tid 
till mötes så nu planerar vi för att 
kunna genomföra aktiviteter ut-
omhus i mindre grupper.

Gunilla Olsson,  
Versamhetschef  för myndighet vård och omsorg 
Gabriella Harrison, 
Frivilligsamordnare/Anhörigstöd 
Ulrica Stolt,  
Frivilligsamordnare/Anhörigstöd

Tillsammans klarar vi detta
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Covid19 har medfört en mycket 
stor inverkan på våra liv. Pande-
min har spridit sig på ett sätt som 
världen inte trodde var möjligt. 
Kommunen aktiverade tidigt sin 
krisledning för att bemöta de 
konsekvenser som succesivt har 
ökat. Vi arbetar kontinuerligt 
med att säkerställa att de äldre får 
den hjälp som behövs, att elever 
får undervisning, många på dis-

tans, att vattenförsörjning etc. 
fungerar som vanligt.

Det kommer nya begränsningar 
hur vi kan resa och träffas och det 
gör att vi blir mer kringgärdade 
i vårt umgängesliv. Men låt inte 
detta begränsa dig mentalt, se an-
dra möjligheter öppnas. Ta del av 
vad denna tidning kan tipsa om, 
och ta hand om varandra.

Lars Rosander, kommunalråd

Fo
to

: E
va

 H
ar

ry
sso

n

Behöver du någon att prata med kan du ringa någon 
av våra präster eller diakoner i Aspelands Pastorat.

Arja Bergström, präst: 0495 24 95 87
Ola Sandberg, präst: 0495 301 82
Birgit Johansson, diakon: 0495 24 95 83
Elisabeth Johansson, diakon: 0495 24 95 97

FÅ HJÄLP AV FÖRETAG!
Tänk på att vissa restauranger kör ut lunch, vissa 
matbutiker kör ut varor och har speciella öppettider 
för en äldre målgrupp, företag runt om i kommunen är 
välvilliga att hitta lösningar så att just du inte ska behöva 
vara i någon butik. 
Söker du telefonnummer, ring nummerupplysningen 
118 118, det är kostnadsfritt.

Känner du oro och behöver någon att prata med?

Då kan du ringa Röda Korsets stödtelefon
0771-900 800

Öppet måndag-fredag 12.00-16.00

Mer information
Om du har frågor kring viruset kan du ringa 113 13
Om du har dator kan du även gå in på:
www.folkhälsomyndigheten.se
www.regionkalmar.se

Tillsammans



Gabriella Harrison och Ulrica Stolt finns till för dig som behöver hjälp och stöd.

Ta hand om varandra!
Just nu är världen inte sig lik, men den blir 

lite ljusare om vi tar hand om oss själva och 
 varandra. Ring en vän eller släkting, prata 
med grannen från  trappan eller tacka ja till 

hjälp om den erbjuds.  
Tillsammans är vi starkare!

Äldrelinjen rekommenderas av 
Folkhälsomyndigheten
Tel.nr 020-22 22 33 vardagar kl. 10-15

Om du hellre vill prata med någon i din egen 
kommun så kan du ringa:
Frivilligsamordnare/ Anhörigstöd 
Ulrica Stolt 0495-24 02 66 och 
Gabriella Harrison 0495-24 10 34
”Ett nummer” till Äldreomsorgen 
0495-24 10 00 alla vardagar
Nationella hjälplinjen Anhörigstöd
måndag-torsdag  kl. 17-22
fredag-söndag  kl. 17-24
020-22 00 60
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Jack och Julia av Anna Lönnqvist
”Allt börjar med den där weekenden i New York. 
Äntligen ska Julia få tid tillsammans med sin stora 
kärlek, som hon annars bara träffar under stulna 
ögonblick i sin lägenhet. Men när det stöter ihop 
med Julias expojkvän Jack blir inget som planerat.” 

’Julia och Jack’ är en väldigt mysig och känslo-
sam bok som man inte vill släppa taget om, med 
massvis av kärlek och skratt. Jag tycker själv att 
Anna Lönnqvist är i samma klass som Simona 
Arhnstedt när det gäller romantik, hon vet precis 
hur hon ska fånga läsaren i 
sin bok och man blir glad bara av att läsa den. 

Familjen Bridgerton  
En annorlunda allians av Julia Quinn
”Daphne Bridgerton är både smart och vacker – 
ändå blir hon bara uppvaktad av män hon inte vill 
ha. Men när hennes brors bästa vän, hertig Simon 
Basset, kommer till London förändras allt.”

Det här är första boken i en serie på åtta och jag 
absolut älskar dem. Varje bok handlar om ett av åtta 
syskon, och just denna bok handlar om den äldsta 
systern Daphne. Om du är som mig och gillar att 
läsa om 1800-talet, då är den här boken för dig. Ju-
lia Quinn skriver det så bra att man själv tror att 
man är på balerna med alla hertigar och hertigin-
nor. Jag lovar, läser du denna bok kommer du ga-
ranterat vilja läsa de andra böckerna också då man 
vill veta vad som händer med familjen och dess drama.

Blå dahlia av Nora Roberts
”Det vackra lantgodset strax utanför Memphis har varit i fa-
miljen Harpers ägo i århundraden. Och så länge någon nu 
levande kan komma ihåg har ett spöklikt andeväsen vandrat 
nattetid i korridorerna 
nynnande på vaggvisor.”

Nora Roberts, enligt 
mig, är romantikens 
drottning och den här 
serien, ”Trädgårdstri-
login”, är min abso-
luta favorit av alla som 
jag läst och tro mig jag 
har läst många av dom. 
Hela serien utspelar sig 
på familjen Harpers 
handelsträdgård och 
det vackra godset. ’Blå 
dahlia’ handlar om än-
kan Stella och hennes 
två små livliga söner. 
Hon har fått jobb på 
handelsträdgården och 
även blivit bosatt i det 
anrika huset. Under bo-
kens gång träffar hon Logan och en het ro-
mans spirar men det är inte det enda som händer.  
Vill du veta mer? Läs då boken!

Boktips
av Rebecka Didriksson

Boken kommer

Böckerna byts efter behov. Du hör av dig till biblioteket när det är dags att 
byta och du får låna hur många böcker du vill. Det finns också många möj-
ligheter för dig som har svårt att läsa vanliga böcker. Det finns helt vanliga 
böcker med extra stor stil. Det finns talböcker som är inlästa böcker som 
man lyssnar på. För att kunna lyssna på dessa behöver du en speciell spelare. 
Biblioteken har några spelare till utlåning. Till sist finns det även ljudböcker 
som också är inlästa böcker, men till skillnad från talböcker behöver man 
ingen speciell spelare. 
 
För mer information kontakta ditt bibliotek

Hultsfred: 0495-24 00 88 
Virserum: 0495-24 03 72

Biblioteken i Hultsfreds kommun ger dig möjlighet att 
få hem böcker. Boken kommer är en gratistjänst, där en 
kontaktperson från biblioteket kommer hem till dig med 
böcker. Givetvis utgår de från dina egna önskemål om 
vad du vill läsa. 

Tillsammans

4



Sedan några månader tillbaka finns 
det en evenemangsgrupp i Hultsfreds 
kommun som utgår från kultur- och 
fritidsförvaltningen. En av uppgifterna är 
att möjliggöra olika evenemang för alla 
åldersgrupper och ge kommuninvånarna 
olika positiva upplevelser. Så håll utkik 
efter framtidens evenemang att besöka.

Några rader…

Evenemangsgrupp

Ta en dag i taget och ta hand om 
dig på bästa sätt. Människan är 
gjord för rörelse, vi mår bra när vi 
rör oss. Vi är i olika åldrar och har 
olika förutsättningar för fysisk ak-
tivitet men det viktigaste är att vi 
undviker stillasittande och försö-
ker få in rörelse i vardagen. Om du 
kan, ge dig ut i friska luften! Pro-
menera, cykla, spring…

Bli piggare
Att träna ute och innebär också 
att få en dos D-vitamin. All form 
av rörelse påverkar din hälsa posi-
tivt. Du bli piggare, starkare och 
minnet förbättras. Försök därför 
få in rörelse i vardagen och und-
vik stillasittande. Fysisk aktivitet 
stärker immunförsvaret. 

Vid fysisk aktivitet utsöndras 
endorfiner kroppens eget ”må bra 
hormon” som gör att du känner 
dig glad. Försök att få in någon 
sorts rörelse i vardagen. Det finns 
en del tips i denna tidning, annars 
kom på något eget så länge du får 
in någon sorts aktivitet.

Sköt om dig/ Lena

… från Lena Borgstrand, Folkhälsosamordnare Hultsfreds kommun

en tidning från Hultsfreds kommun
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Möjligheter till utomhusträning
Om man kan finns det fördelar med att göra ak-
tiviteter utomhus. Det finns många studier som 
jämför inom- och utomhusträning. De flesta av 
visar att utomhusträning ger ett förbättrat psy-
kiskt välbefinnande. Träning i naturliga förknip-
pas också med större känslor av livskraft och gav 
ökad energinivå. Dessutom minskade spänning, 
irritation och depression. Deltagarna rapporterade 
också mer glädje och tillfredställelse och uppgav 
att de var mer benägna att upprepa aktiviteten.

 
Lena Borgstrand

 

Rörelseslinga
Vill du göra din promenad till en annorlunda 
upplevelse? Vill du möta roliga utmaningar, träna 
efter dina förutsättningar och ta del av intressant 
fakta och aktuell forskning? I så fall är rörelse-
slingan utanför Hagadal i Hultsfred något för dig!

Längs med leden finns 12 olika skyltar utplace-
rade på 2 km, där du kan träna och utföra fysiska 
övningar i din egen takt. Rörelseslingan startar 
vid utegymmet utanför Hagadal sim- och sport-
hall och följer korta elljusspåret.

På varje skylt finns två olika övningar, en för 
barn och en för vuxna. Anpassa övningarna efter 
dina förutsättningar och möjligheter. På skyltar-
na finns även spännande forskning och intressant 
fakta att ta del av. Ni väljer självklart vilken nivå 
ni vill hålla, alla rörelser är bra för kroppen!
 

Träna när du vill
Bredvid Hagadal intill sågdammen ligger ett ute-
gym med 10 stationer i trä som är fritt att använda 
för alla. Vid varje station finns också information 
hur du ska göra med redskapen.

Tillsammans
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Ut och vandra

Stora Järnforsenleden
12 km • 4-5 timmar 

• Vid starten finns det parkering, mulltoa, sittgrupp, grillplats

• Vid Vensjön finns det ett vindskydd och grillplats

• Du kan även parkera nära Lasse Maja grottan och 

  börja din vandring där!

Välkommen ut i naturen! 

här börjar leden

I Järnforsen finns det ett helt nät av fantastiska vandringsleder, alla med start precis 
utanför samhället. Vid starten finns det grillplats, parkering och en mulltoalett, här 
börjar också en motionsslinga och längdspår för skidåkning. 

Den röda leden är den längsta i Järnforsen och tar dig ca 4-5 timmar att uppleva. 
En mycket vacker och variationsrik vandringsled för dig som vill gå en rundslinga och 
uppleva många överraskningar. Rätt mycket upp och ned, men du blir belönad med fina 
utsikter, äventyrliga raviner och fina vattendrag.

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig 
fritt i den svenska naturen. Läs mer på 
www.naturvardsverket.se/allemansratten

• Informera dig om eventuellt gällande    
 eldningsförbud under sommaren. I   
 normala fall får du göra upp eld men  
 elda inte på klippor eller stenar och  
 släck elden ordentligt.

• Älgjakten pågår i mitten av oktober.

• Hundar får inte vara lösa i naturen 
 under tiden 1 mars - 20 augusti.

• Ta med dig påse till skräp & matrester.

• Bra saker att ha med sig på en dagstur  
 kan vara vatten, plåster, karta, mobil,  
 extra tröja lager på lager och strumpor.

Bra att veta!

Här hittar du fler vandringsleder!

Foto: Maria Bohlin

Hjortenleden Virserum. Leden går genom vackra hagmarker och od-
lingslandskap. Den går också upp mot en höjd, där det finns två förhis-
toriska gravanläggningar. Vid kanten av den ena står ett kors knallakor-
set med en otäck historia. Du har också närhet till olika sjöar.

Vandringsleden runt Virserumssjön på 10 km. Börja din vand-
ring vid naturreservatet Länsmansgårdsängen.  Om du går medsols 
går du genom stugbyn mot skidbacken. Vid Dackestupet finner du en 
visningsskylt till Dackegrottan. Leden går upp i backen och här är vyn 
över sjön vacker.

Lilla Järnforsenleden är 7 km lång och är utmärkt med gul marke-
ring. Vid starten finns det grillplats, parkering och en toalett, och här 
börjar också en motionsslinga och längdspår för skidåkning.

Stenleden i Järnforsen är 3 km lång och är utmärkt med blå marke-
ring. Den tar dig runt på en skogsstig rakt in i den småländska skogen. 
Gör gärna ett besök till domarringen. Enligt tradition ska området ha 
varit en tingsplats kallad domarringen. Efter att ha blivit dömda på plat-
sen ska de skyldiga ha kastats ner i Emån.

Stora Järnforsenleden, den röda leden, tar dig ca 4-5 timmar att 
uppleva och är ca 12 km lång. En mycket vacker och variationsrik vand-
ringsled för dig, som vill gå en rund slinga och uppleva många överrask-
ningar. Rätt mycket upp och ned, men du blir belönad med fina utsikter, 
äventyrliga raviner och fina vattendrag.

I projektet ”På god väg” håller åtta vandringsleder i 
Hultsfreds kommun på att rustas upp av kultur- och 
fritidsförvaltningen med skyltar, informationstavlor, ny 
vägvisning, nya etappkartor med mera. Här hittar du mer 
information om varje led.

Hammarsjöleden som är 10 km börjar vid Kalvkätte trädgård, som 
är en mycket fin anläggning vid avfarten från riksväg 23 mot Hultsfred 
Centrum, men på andra sidan riksvägen. Ställ bilen på den stora par-
keringsplatsen, och gå rakt in i trädgården. Här finns ett stort urval i 
perennrabatter, en örtagård och en liten rosenträdgård. Du går sedan på 
stigar och ganska mycket större grusvägar hela vägen till Stora Ham-
marsjöns fritidsområde.

Hammarsjön runt är 10 km och går runt Stora Hammarsjön och pas-
sar utmärkt för en endagsutflykt. Du vandrar mest på en smal stig längs 
sjön på ganska plan mark genom skogen förutom några stigningar. Några 
spänger tar dig över mossmark och surdrag och du ser vattnet nästan hela 
tiden. Från Hammarsjöns friluftsområde börjar ytterligare två vandrings-
leder, Björnnäset som har två slingor, en på 2 km och en på 4 km.

Lönnebergaleden är en 
led som sträcker sig genom 
Hultsfreds kommun till Os-
karshamns kommun. Den 
sträcker sig mellan Ostkust-
leden och Sevedeleden och är 
cirka 55 km lång. Vandring-
en är mycket varierande med 
små toppar, fina utsikter och 
djupa trollskogar. Leden är 
orange markerad. Du vand-
rar på gamla kyrkvägar, pas-
serar hembygdsparker och 
en del minnesmärken. 

en tidning från Hultsfreds kommun

7



Påskpyssel

Tillsammans

8



9 7

9 3 5

7 3 1 6

3 1 6

2 4

5 9

5 8 4

7 2

5 8 6 3

5

7 5 1 6

8 9

3 6

1 7

4 9 8 5

7 1

1 9

6 5 3 7

8 6

9 3 7

6 4

2 7 5 8

3

4 6 1

7 3 1

5 9

9 8 1 3

en tidning från Hultsfreds kommun

9



Tillsammans  
gör vi en veckomatsedel
Att komma på nya maträtter tycker en del är lätt, andra tycker det är riktigt 
svårt. En del gillar att planera, andra gillar det inte alls. Att laga snabba och 
enkla vardagsrätter under veckodagarna är inte alls lika kul som att planera den 
festligare favoriträtten till helgen, då man oftast unnar sig något extra gott. Jag vill 
därför inspirera med recept som passar bra till en vardags-veckomatsedel och så 
tänker jag att du lägger till dina egna, fina paradrätter under lördag och söndag. 
Skulle du behöva mer matinspiration så får du gärna besöka min matsida 
www.matsafari.nu där du hittar flera goda recept.
Recepten till det här uppslaget är skrivna för fyra personer och är ni bara två i 
hushållet så halverar ni bara recepten eller fryser in den mat som blir över. 
Smaklig spis!

Jordärtskockssoppa 
400 gr jordärtskockor 
4 mindre potatisar 
1 gul lök 
1 klick smör 
1 liter vatten 
1 grönsaksbuljongtärning 
2,5 dl matlagningsgrädde 
1 pressad vitlöksklyfta eller 1 krm vit-
lökspulver 
2 nypor salt 
2 nypor svartpeppar 
1 paket bacon
 
Gör så här: Skala jordärtskockor och 
potatis. Skär i tärningar. Hacka löken. 
Stek upp tärningarna och löken med 
en klick smör. Stek tills tärningarna 
och löken fått lite färg. Häll över i en 
kastrull och slå i vattnet och lägg ner 
en buljongtärning. Koka upp och låt 
koka i ca 40 minuter. Mixa soppan slät 
med en stavmixer tills det inte längre 
finns några bitar eller klumpar. Tillsätt 
matlagningsgrädden och smaka av med 
kryddor.  Knaperstek baconet och an-
vänd det som strössel i soppan. Servera 
gärna med hembakat bröd.

av Ann-Sofi Karlsson

Måndag
Jordärtskockssoppa

 
Tisdag

Fiskgratäng med spenat
 

Onsdag
Baconlindad falukorv

med mos
 

Torsdag
Kycklingpaj med 

grönsallad
 

Fredag
Fläskfilé med klyftpotatis 

och lingonsås
 

Lördag
Din festligaste favoriträtt?

 
Söndag

Den godaste 
söndagsmiddag du minns 

sedan barndomen?

Matsedel

Tillsammans
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Stekt fläskfilé med klyftad potatis 
och lingonsås
 
600 gr fläskfilé putsad 
2 krm svartpeppar 
smör till stekning 
Sås: 
fettet och putsen från fläskfilén 
1/2 dl lingonsylt 
2 dl grädde 
1 tsk soja 
2 msk kalvfond 
1 krm kryddpeppar 
1 krm svartpeppar 
Maizena redning (om det behövs)

Gör så här: Putsa fläskfilén och 
skiva den i tjockare skivor. Stek upp 
”spillet” som du putsat bort från 
fläskfilén med lite smör och svart-
peppar, detta ska användas till så-
sen. Häll upp grädden i en kastrull 
tillsätt det stekta putset, lingonsylt, 
soja, kalvfond och kryddorna. Låt 
detta puttra i ca 15 minuter. Sila 
sedan såsen genom en finmaskig 
sil. Behöver såsen redas  så använd 
maizena. Stek fläskfiléskivorna på 
medelvärme i smör tills de fått gyl-
lenbrun färg och känns färdiga. 
Servera sedan såsen och köttet på 
tallrik och dekorera gärna med 
lingon om du vill.

Fiskgratäng 
med spenat 
4 st  vit fisk i filé 
2 rejäla nävar färsk spenat 
10 cm purjolök 
4 portioner potatismos 
Sås: 
3 dl mjölk 
3 msk vetemjöl 
1 dl hackad gräslök 
1/2 dl hackad dill 
rejält med peppar och salt

Gör så här: Smöra en ugnsform. 
Lägg de frysta fiskfiléerna i bot-
ten. Lägg skivad purjolök och 
spenaten ovanpå. Vispa ihop alla 
ingredienser till såsen. Spritsa 
potatismos runt om fisken och 
slå sedan över såsen. Gratinera i 
ugnen i 40 minuter. 

Kycklingpaj med 
grönsallad

Pajdeg:
4 dl vetemjöl
200 gr smör
1 nypa salt
3 msk vatten
Fyllning:
300 gr stekt/grillad kyckling 
(från filé eller en hel färdiggrillad 
kyckling)
10 cm purjolök
1 rödlök
10 soltorkade tomater i olja
Äggstanning:
2 dl mjölk
2 vitlöksklyftor
1 dl riven ost
Salt och peppar (efter egen smak)

Gör så här: Nyp ihop pajdegen 
eller använd en matberedare. Tryck 
ut pajdegen i en smord pajform och 
ställ sedan in pajformen i kylen i 
minst 30 minuter. Stek upp skivad 

Baconlindad falukorv 
med mos 

1 ring falukorv 
2 paket bacon

Gör så här: Sätt ugnen på 220 
grader. Linda bacon runt falukor-
ven. Lägg korven i en ugnsfast 
form. Grilla falukorven i ugnen i 
ca 20-25 minuter. 
Servera med potatismos.

purjolök, hackad schalottenlök, 
skivat bacon samt finhackad vitlök 
i en stekpanna med lite smör. Stek 
tills allt mjuknat. Förgrädda pajska-
let i 10 minuter i 200 grader. Lägg 
sedan ner bacon och purjolöks-
blandningen i pajskalet och vispa 
ihop äggstanningen. Häll smeten 
ovanpå och rör om lite så smeten 
blandar sig med baconblandningen. 
Strö riven ost ovanpå. Grädda i 
ugnen i 200 grader i 30 minuter. 
Servera med sallad.

en tidning från Hultsfreds kommun
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Utflyktstips Det finns mycket att se i vår kommun, här kommer några tips:

Fröreda Storegård
Utanför Järnforsen finns gården från 1700-talet som är ett av Kal-
mar läns byggnadsminnen. Gårdskomplexet visar karaktären hos en 
småländsk bondby från 1700-talet är unikt.

Kungsbron
Ligger mellan Järnforsen och Kvillsfors vid Emån och var 1612 krigs-
skådeplats för en av Gustav II Adolfs första strider mot danskarna.

Tveta Kyrka
Utanför Mörlunda finns denna kyrka med metertjocka väggar från 
1100-talet och är förmodligen en av de första kyrkorna i östra Småland.

Blåbärskullen
I Mörlunda hembygdspark, även kallad Blåbärskullen finns det en 
rad i historiska byggnader att titta på. Bland annat den så kallade 
”Turkstugan” som lär vara minst 300 år gammal

The Walk
Hultsfred -The Walk består av ett 40-tal skyltar som bildar en 
slinga som startar vid lokalen Klubben vid Valhall i Hultsfred och 
avslutas nere vid Folkets Park.

Hultsfred Hembygdspark
Ligger vackert belägen bredvid sjön Hulingen. Här finns mycket 
fina byggnader att titta på.

Tillsammans
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Kalvkätte
I Kalvkätte trädgård strax utanför Hultsfred hittar du örtagård, 
perennrabatter, rosenträdgård, fruktträdgård med mera.

Dackestupet
På höjden utanför Virserum är en perfekt fikaplats med en 
underbar utsikt.

Målilla hembygdspark
Parken är en av Sveriges största och mest aktiva hembygdsparker 
med cirka 30-talet byggnader.

Bäckefall
Albert Engström var en av de största kulturperonligheterna i 
svensk historia. Den 12 maj 1869 föddes han på gården Bäckefall 
i Lönneberga Socken.

Länsmansgårdsängen
Intill Virserumssjön ligger naturreservatet Länsmansgårdsängen. Re-
servatets intressanta växtlighet blandar ekar och hamlade lindar med till 
exempel backsmultron, tandrot, vanlig lungört och smalbladig lungört. 

Vena Hembygdspark
Hembygdsgården har en naturskön omgivning med flera byggnader 
av stort kulturhistoriskt värde som exempelvis Kärebystugan som 
byggdes i slutet av 1600-talet.

Fler utflyktstips finns på www.visithultsfred.se

en tidning från Hultsfreds kommun
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Berguv
Berguven är världens 
största uggla, 50-60 
cm lång och mellan 
vingspetsarna är den 
150 cm! Den är som de 
flesta ugglor mest aktiv 
på natten så därför är 
det sällan man ser den. 
Men gör man det kan 
man inte låta bli att fas-
cineras av de bärnstens-
färgade ögonen. Lätet är 
ett djupt ”hoouh” som 
kan höras upp till 5 km 

om det är vindstilla. Berguven hoar mest i skymningen och 
gryningen. Och man kan faktiskt höra den både ute i skogen 
och i städer och samhällen. Det naturliga är att den häckar på 
klipphyllor men tak på moderna hus i städer kan också fungera 
som häckningsplats. 

Förr i tiden förföljdes berguven eftersom den sågs som en 
konkurrent till människor när det gällde småvilt. Fast genom 
att analysera uvars bytesrester har man kunnat konstatera att 
födan till största delen består av gnagare, måsar och kajor. 

Bland annat tack vare att Emådalens Naturskyddsförening 
länge jobbat med att föda upp berguvar och släppa ut dem i 
naturen finns den i våra trakter igen. Så har man riktig tur kan 
man få höra den hoa i vårkvällen!

Stare
Staren är en av de klassiska 
vårfåglarna. Den kommer som 
en av de första flyttfåglarna 
på våren tillsammans med 
sånglärka och tofsvipa. Ge-
mensamt för de som kommer 
tidigt är att de följer vädret och 
så fort det blir milda sydväs-
tvindar på våren kommer de, 
vissa år redan i februari. 

Staren häckar gärna i holk och eftersom den kommer tidigt 
häckar den också tidigt. Redan i slutet av maj kan ungarna vara 
utflugna. Starens sång består av härmningar av andra fåglars 
läten. Den är så duktig på att härma att man ibland blir lurad 
och tror att det är en annan fågelart som hörs! Den kan också 
härma mobilsignaler, sirener och boskapsbjällror. Och den kan 
även härma fåglar den hör i Afrika på vintern. Så den är spän-
nande att försöka lista ut vad starens olika ljud kommer ifrån. 
Faktum är att de flesta fåglar härmar andra fåglars läten i sin 
sång men staren är så bra att även vi kan höra det!

Koltrast
Koltrasten är nog vår allra popu-
läraste fågel. Två gånger har den 
blivit framröstad till Sveriges na-
tionalfågel. Och anledningen till 
att den är så populär är säkert den 
vackra sången! Många tycker om 
den kraftfulla men ändå vemodiga 
sångstrofen som kan höras både i 
skogen och i samhällen och stä-
der. För koltrasten har vandrat in 
till städerna och kan höras från en 
takås i Stockholm likväl som från 
en grantopp i skogen.

Man kan se koltrasten året runt men de flesta flyttar söderut på vintern. Ha-
narna är kolsvarta med gul näbb och gul ögonring och honorna är mörkbruna. 
Den första koltrastsången för året är ett av de finaste vårtecknen!

Blåmes
Den här lilla tuffa fågeln kan man 
se året runt. Den äter gärna på få-
gelmatningar på vintern och den 
häckar ofta i fågelholkar i trädgår-
dar. Blåmesen är kanske till och 
med så vanlig att man inte tänker 
på hur vacker den är? Och tuff är 
den ju fastän den är liten – den 
jagar ofta bort större fåglar när 
konkurrensen om holkarna är för 

stor. Så sätt gärna upp några extra holkar för det är ofta brist på boplatser för 
småfåglarna.

Blåmesens sång är vackert silverklingande och kan höras redan i januari när 
solen skiner och dagen börjar bli lite längre. Hanar och honor ser nästan lika-
dana ut.

Bofink
Bofinken känner nog många igen. 
Den finns i de flesta miljöer och 
visar gärna upp sig. Några stannar 
kvar på vintern och kommer då 
till fågelmatningar. Men de flesta 
flyttar och det är ett otroligt skå-
despel när bofinkar tillsammans 
med släktingen bergfink lämnar 
Sverige vid Falsterbo i Skåne – det 
kan nämligen komma hundra-
tusentals på en dag! Bofinken är 

nämligen Sveriges vanligaste fågel med omkring 8 miljoner häckande par. Den 
näst vanligaste fågeln i Sverige är lövsångaren. Tvärtemot bofinken så är inte 
lövsångaren så lätt att se så inte så många känner igen den. Däremot är deras 
sång ganska lika men bofinken låter munter och lövsångaren låter sorgsen.

Om fåglar
av Carl-Johan Ljungberg, ordförande i Emådalens Naturskyddsförening

Tillsammans
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1. Vilket år var den legendariska 
Woodstockfestivalen?
1. 1966
X. 1967
2. 1968
 
2. Jerry Williams var innan sin 
solokarriär med i en grupp vad 
hette den?
1. The Violents
X. The Telstars
2. Shanes
 
3. 1966 vann Svante Thuresson 
och en annan artist den svenska 
melodifestivalen med låten Ny-
gammal vals. Vem var Svantes 
duettpartner?
1. Ann-Louise Hansson
X. Siw Malmkvist
2. Lill Lindfors
 
4. Vad hette trummisen i Hep 
Stars?
1. Christer Pettersson
X. Janne Frisk
2. Lennart Hegland
 
5. No milk today var en hit från 
1966. Vad heter gruppen?
1. Searchers
X. Gerry and the Pacemakers
2. Hermans Hermits
 
6. Till en början så spelade Paul 
McCartney gitarr i The Beatles. 
Vem spelade då bas?
1. Pete Best
X. Stuart Sutcliffe
2. John Lennon
 
7. Från vilken stad kommer grup-
pen Tages?
1. Göteborg
X. Stockholm
2. Jönköping

Musikquiz

8. Vad kallades kompbandet till 
David Bowies alter ego Ziggy 
Stardust?
1.  The Lizzards from Saturn
X. The Snakes from Venus
2. The Spiders from Mars
 
9. I april 1979 låg låten ”Knock on 
Wood” på Billboards förstaplats. 
Vem sjöng?
1.  Amii Stewart
X. Anita Ward
2.  Diana Ross
 
10. Festen på Gärdet är legen-
darisk inom svensk musik- och 
proggrörelse. Vilket år genomför-
des denna?
1.  1972
X. 1971
2. 1970
 
11. Gruppen vi söker brukar kallas 
Sveriges första hårdrocksband 
och gav 1970 ut albumet ”en ny 
tid är här…”. Vad heter gruppen?
1. November
X. Oktober
2. September
 
12. Vem vann den svenska melo-
difestivalen 1977?
1. Lasse Berghagen
X. Björn Skifs
2. Forbes
 
13. Vad heter Ted Gärdestads 
debutalbum från 1972?
1. Undringar
X. Ted
2. Upptåg

60- och 70-talsmusik
Facit: 2, 1, 2, 1, 2, X, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1

Svenskt Rockarkiv har satt ihop frågorna. 
De rätta svaren hittar du längst ner på sidan. 
Svenskt Rockarkiv är Sveriges största arkiv för 
svensk populärmusik, med upp emot en miljon 
objekt i sina samlingar.

Foto från Svenskt Rockarkiv

en tidning från Hultsfreds kommun
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Bröderna Johanssons stolfabrik på 1920-talet

Från denna tid och fyra decen-
nier framåt räknas som ekmöbelns 
epok. När C.J. Ekelund avled 1889 
övertogs rörelsen av sönerna Emil 
och Oscar Edvard Ekelund samt 
svärsonen Oskar Pettersson. Alla 
tre drev dock varsin rörelse men på 
ett och samma område, det som i 
dag är Bolagsområdet. År 1899 bil-
dades Oskar Edv. Ekelunds Snick-
erifabriks AB på initiativ av Oscar 
Edvard Ekelund. Emil Ekelunds 
fabrik kom att ingå i aktiebolaget. 
Fabriken kom allmänt att kallas 
”Bolaget”. Detta företag hade up-
pemot 250 anställda som mest.

Nya fabriker tillkom undan för 
undan fram till slutet av 1940-talet. 
Vilken omfattning möbeltillverk-
ningen hade i Virserum under den 
mest aktiva epoken, framgår av att 
den lokala fackföreningen år 1938 
hade avtal med 21 olika företag. 
Samma år hade fackföreningen 422 
medlemmar. Några problem med 

avflyttning från orten fanns inte. 
I stället var Virserum en plats dit 
många sökte sig för att få arbete. 
Detta bidrog till att föreningsliv 
och andra fritidsaktiviteter blomst-
rade som aldrig förr.

Utvecklingen gick ifrån dem
I början av 1930-talet utökades pro-
duktionen av traditionella möbler 
till att även omfatta stoppmöbler. 
I samband med detta uppstod för 
dessa trakter en ny grupp av med-
vetna hantverkare, nämligen ta-
petserare. Andra världskriget inne-
bar goda tider för möbelindustrin, 
vilket bidrog till att ägarna inte i 
någon större omfattning behövde 
ägna sig åt tankar om framtiden. 
Utvecklingen gick helt enkelt ifrån 
dem med ödesdigra konsekvenser 
som följd. Bolaget tillverkade un-
der 1950-talet hela möblemang, 
soffgrupper och en matsalsmöbel. 
Det som tagit många år att bygga 

upp raserades väldigt snabbt och 
på 1970-talet utplånades möbeltill-
verkningen i Virserum nästan helt. 
Om orsakerna till detta råder det 
delade meningar.

Återinvigning
1989 invigdes möbelindustrimuseet 
efter ett antal års idogt arbete.

Bolagsområdet låg öde i många 
år och de anrika byggnaderna för-
föll. År 1995 var byggnaderna i ett 
sådant skick att endast två utvägar 
fanns. Antingen fick man riva eller 
totalrenovera dem. På initiativ av 
en grupp Virserumsbor påbörjades 
1997 renovering av de kvarvarande 

byggnaderna på Bolagsområdet. 
Man bildade en ekonomisk förening 
och med ekonomisk hjälp från EU, 
AMS, Hultsfreds kommun, Läns-
styrelsen, Regionförbundet och 
egna insatser kunde man klara detta 
jätteprojekt på närmare 17 miljoner 
kronor. Oskar Edv. Ekelunds Snick-
erifabriks AB förvandlades då till 
DackeStop – med fokus på kultur 
och turism.

Idag har Bolagsområdet återfått 
sitt namn och drivs av Bolaget Hem-
bygdsförening som verkar för att 
främja kultur och föreningsverk-
samhet i Virserum med omnejd.

Då potatisupptagningen avklarats 
på hösten måste man tänka på att 
förnya potatismjölsförrådet. Ung-
domen i grannskapet inbjöds till 
rivegänge. Den utsatta kvällen in-
fann sig en munter skara, var och 
en medförande rivejärn och balja el-
ler stenfat. Potatisen hade redan vid 
skörden uppdelats i matpotatis, ”svi-
nepära” och ”rivepära”, de sistnämn-
da de största. Ett stort kar placera-
des mitt på köksgolvet. Karet fylldes 
med väl tvättad potatis. Gästerna tar 
plats tätt efter varandra runt kökets 
väggar och arbetet kommer igång. 
Stämningen blir snart hög. Om de 
muntliga argumenten tryter när en 
”slôr käft” kan man understryka sina 

åsikter med ”e bladde rev” i syna på 
antagonisten i all vänskaplighet för-
stås. Det gör ingenting om det stän-
ker ikring lite, köket måste i alla fall 
skuras ”I môra”

FLERA DAGAR
Sigfrid Jonsson berättade att en piga 
snavade ”slo framåstup” och missade 
med en hårsmån att slå husets lind-
barn i huvet med stenfatet.

Medan denna glada kampanj på-
går är husmodern strängt syssel-
satt på sitt håll. Hon bygger torn av 
”ragger” och lägger upp stora högar 
med stekt fläsk. Efter avslutat arbete 
trakteras folket traditionsenligt med 
dessa läckerheter. Ännu vid åttio års 

Rivegänge
Från Lönneberga Hembygdsgille. Nedtecknat av Margit Johnsson

ålder talade en man om hur gott det 
smakade med ”ragger” och rökt fläsk 
som avslutning på rivegänge.

Dagen efter vidtager ett strängt 
arbete för husmodern. Utanför på 
gården väntar karet med revet. Rik-
ligt med vatten hade slagits på kväl-
len innan. Nu är ett rent säckskynke 
spänt över ett annat kar, häri sköljes 
revet ytterligare, kramas ur och ta-
ges till vara som djurfoder. Den nu 
frånsilade vattenblandade stärkelsen 
omröres noga och öses upp kittlar.

Nästa dag avhälles vattnet och er-
sätts med nytt. Potatismjölet rörs 
upp och det hela får vila till kvällen 
då proceduren upprepas. I flera dagar 

tvättas potatismjölet på detta sätt.
Då vattnet blivit alldeles klart och 
bottensatsen vit, låter man stärkel-
sen torka. Ett barn kan ju få förtro-
ende att ”rive ôpp stärkelsa” med en 
metallkam, som användes endast till 
detta ändamål. Översta lagret måste 
skrapas av nätt och försiktigt och 
förvaras särskilt eftersom det är lite 
grått. För övrigt har man erhållit 
en fin och snövit produkt. Tror att 
det sista rivegänget hölls 1916. Sen 
inköptes rivkvarnar och ett folknöje 
var slut.

Stenfat kallades de keramikfat som 
köptes på ”marken”. De var glacera-
de inuti men oglacerade utanpå.

Bolaget i Virserum
Text från Bolagets Hembygdsförening och foto från Virserums Möbelindustrimuseum.

År 1883 brann snickarmästaren Carl Johan Ekelunds 
verkstad i byn Blåsmålen i Stenberga. Ekelund flyttade 
då verksamheten till Virserum. Det fanns möjligheter att 
med vattenkraft använda nya maskiner. Dessa maskiner 
tillverkade man själv och de gjordes i huvudsak av trä. 
Ekelund började tillverka möbler i trä.
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