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I detta inspirationsmagasin hittar du tips på några av Hyltes 
vackra platser. Samt förslag på kulturella, kulinariska och 
naturnära upplevelser.

UPPLEV VILDMARKEN

Boka en vildmarkssafari och lär dig mer om livet för både 
människa och djur i skogen. Eller upptäck och njut av  
naturen på egen hand, känslan av vildmark är påtaglig och 
du kommer tycka att du kan höra tystnaden. Att kliva upp 
på cykeln eller ner i kanoten är också ett utmärkt sätt att 
upptäcka naturen på nära håll. Passa även på att njuta av 
ett lugnt sjöbad.

SMAKA PÅ HYLTE

Avslappnad lyx med minnesvärda smakupplevelser är den 
gemensamma nämnaren för mataktörerna i Hyltebygden. 
Du hittar allt från gedigen husmanskost, tillagad från 
grunden, till menyer på flera rätter baserade på vad naturen 
kan erbjuda.

Njut av att äta en vacker närproducerad måltid omgiven av 
den fridfulla naturen.

KÄNN HISTORIENS VINGSLAG

I Hyltebygden är det enkelt att göra en resa bakåt i tiden. 

Bonadsmåleri är berättande folkkonst som utvecklades  
under 1700- och 1800-talen, och museet i Unnaryd är lan-
dets enda museum för det sydsvenska bonadsmåleriet.

De gamla lokstallarna på Landeryds järnvägsmuseum 
återskapar atmosfären från tiden när Landeryd var en  
betydande järnvägsknut.

Elias Fries, även kallad ”svamparnas Linné”, verkade i trakterna  
kring Femsjö och svampsystemet Systema Mycologicum 
blev normgivande ifråga om svamparnas namngivning.  
För dig som är svampintresserad är Friesminnet ett måste.

Det är mångfalden, det naturnära och det äkta som är 
själen i vår vackra bygd.

Välkommen hit för att hitta och uppleva ditt Hylte!

Lena Hagman Bogren
Turismutvecklare Hylte kommun 

Mer information om vad du kan göra, äta och bo hittar du 
på www.visithylte.se

Hyltebygden är en plats  
som väntar på dig!

The countryside in Hylte is waiting for you! In this inspi-
rational magazine you will find tips on Hylte’s beautiful places, 
as well as suggestions for a number of cultural, culinary and 
close to nature experiences. Book a wildlife safari and learn 
more about the life in the forest, or experience relaxed luxury 
with memorable taste experiences surrounded by the peaceful 
nature.
In the countryside you can easily travel back in time by  
visiting museums, or why not Friesminnet - a must for all 
fungus enthusiasts.
Come and find and experience your Hylte!

Die Region Hyltebygden wartet auf Sie! In unserem neuen 
Magazin finden Sie Tipps zu sehenswerten Plätzen in und um 
Hyltebygden, auch einfach nur Hylte genannt, sowie Vorschläge 
für eine Reihe von kulturellen, kulinarischen und naturnahen 
Erlebnissen. Lassen Sie sich inspirieren und buchen Sie eine  
Vildmarksafari. Während dieser erfahren Sie mehr über das  
Leben und das Tierleben in den Wäldern und erleben ent-
spannten Luxus mit unvergesslichen Geschmackserlebnissen 
inmitten friedlicher Natur.
In Hylte können Sie einfach die Vergangenheit erkunden,  
indem Sie Museen besuchen oder in Femsjö bei „Friesminnet“  
Halt machen - ein Muss für alle Pilzliebhaber.
Kommen Sie zu uns und erleben Sie Ihr Hylte!

HYLTE TURISTINFORMATION
Webb: hylte.se/turism
E-post: tourist@hylte.se
Tel: +46(0)345-180 00
 
 

Follow us on Instagram!

@visithylte

Like us on Facebook!

@visithylte
Besöksadress:

Kontaktcenter 
Storgatan 8, Hyltebruk
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6 upplevelser du inte får missa i Hyltebygden

HYLTE KONST- OCH HANTVERKSRUNDA

Under hela påskhelgen öppnar konstnärer och hantverkare 
upp sina verksamheter för dig som besökare. Det går också 
bra att tidsboka besök under resten av året.  

Hylte art and hantverksrunda Throughout Easter, art and craftsmen 
open up their activities for you as a visitor. You may also book a visit dur-
ing the rest of the year. / Hyltes Kunst-und Handwerksrunde Während 
der Osterfeiertage öffnen Künstler und Handwerker ihre Werkstätten für 
die Besucher. Es ist auch möglich, andere Besuchszeiten zu vereinbaren.

u hyltekonstochhantverksrunda.se  

UNNARYDSDAGEN

Onsdagen den 10 juli är det stormarknad i Unnaryd. En hel- 
dag där byn erbjuder aktiviteter och upplevelser hela dagen.

Unnaryd day The second Wednesday in July, there is a large market 
in Unnaryd. The village offers activities and experiences through-
out the whole day. / Unnarydstag Am zweiten Mittwoch im Juli 
veranstaltet Unnaryd einen großen Markttag. Den ganzen Tag über 
werden verschiedene Aktivitäten und Erlebnisse im Ort angeboten.

u unnaryd.com

TÅGDAGARNA I LANDERYD

Den 7-8 september kan du åka veterantåg mellan olika 
orter där det även bjuds på utställningar, upplevelser och 
underhållning.

Train-days in Landeryd 7–8th of September, you can go for a 
veteran train ride between different places, where you can visit  
exhibitions and experience various kinds of entertainment. / Zugtage in  
Landeryd Am 7. und 8. September können Sie zwischen verschiedenen 
Orten mit einem Traditionszug fahren. Weiterhin stehen Ausstellungen,  
Erlebnisse und Unterhaltung auf dem Programm.

u tagdagarna.se

u visithylte.se

CYKLA HYLTESLINGAN

Njut av en cykelvänlig tur i vackra Hyltebygden. Till din 
hjälp finns karta med cykelvänliga aktörer och Sväng på 
styret-tips över vad som finns att uppleva längs vägen.

Bike the Hylteslingan Enjoy a bike-friendly trip in the beautiful Hylte-
bygden. To help you  find bicycle-friendly places there is a map with hints 

6 experiences you cannot miss in Hyltebygden / Sechs Geheimtipps, die Sie in Hylte nicht verpassen dürfen

HYLTE KONST- OCH HANTVERKSRUNDA IDYLLISKA SJÖBAD UNNARYDSDAGEN

GOFIKA I HYLTEBYGDEN
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6 upplevelser du inte får missa i Hyltebygden
6 experiences you cannot miss in Hyltebygden / Sechs Geheimtipps, die Sie in Hylte nicht verpassen dürfen

UNNARYDSDAGEN TÅGDAGARNA I LANDERYD

CYKLA HYLTESLINGAN

EVENEMANG I HYLTEBYGDEN u www.visithylte.se 

on what to experience along the way. / Radwanderweg Hylteslingan 
Entdecken Sie das schöne Hylte auf dem Rad. Eine Karte gibt Ihnen zahl-
reiche Tipps zu Ausflugszielen der Region.

u visithylte.se/hylteslingan 

IDYLLISKA SJÖBAD

Njut av flera natursköna badplatser där du kan simma 
och sola utan att behöva trängas. Det finns naturligtvis 
även tillgänglighetsanpassade badplatser. 

Idyllic lakes Enjoy several scenic bathing places by the lakes  
where you can swim and sunbathe without being crowded. There are, 
of course, accessibility-adapted swimming areas. / Idyllische Bade-
stellen An den vielen landschaftlich schön gelegenen Badeplätzen 
können Sie schwimmen und sich sonnen – und dies ohne jedes  
Gedränge. Selbstverständlich gibt es auch Badeplätze mit behinder-
temgerechten Zugang. 

u visithylte.se

GOFIKA I HYLTEBYGDEN

I Hyltebygden är det aldrig långt till hembakade fika- 
upplevelser. Sommaröppna caféer bjuder dessutom på  
en härlig naturupplevelse medan du fikar.

“Gofika” in Hyltebygden In Hyltebygden you are never far from home-
baked bread and cakes for a coffee-brake (fika). Summer-open cafés 
also offer a wonderful natural experience while you drink your coffee. /  
Kaffee und Süßes in Hylte In Hylte duftet es fast überall nach Lecke-
reien und Kaffee. Nehmen Sie wunderschöne Natureindrücke in sich auf, 
während Sie in einem gemütlichen Sommercafé verweilen.

u visithylte.se
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Historisk konstskatt på  
Unnaryds Bonadsmuseum

I Hylte finns det många eldsjälar som vill hålla bygdens historia levande. För den 
som har lust att för några timmar lämna dataåldern och dyka ner i en annan tid 
finns det flera fascinerande museer att välja på.

Text och foto: KommuniMera

DONERADE. Syskonen Larsson på gården Sjö nära Unnaryd donerade en unik sam-
ling bonader till Hembygdsföreningen, och det var det som blev starten till museet. 
Från vänster: Lars Oskar, pappa Svante, mamma Lavina, mormor Johanna, Gustav 
Adolf och Anna. Bilden är tagen omkring 1928.

FÖLJER TRADITIONEN. Pieper Fleck 
Bloomquist från North Dakota berät-
tar i sin bild om sin och vännen Molly 
McLains resa till Sverige. 

FÄRGGLATT. Rivet pigment ger ägg-
temperan dess mättade kulörer. 

DETEKTIVARBETE. På Bonadsmuseet bedrivs också for-
skningsarbete. Den här bonaden vet man inte vem som 
har gjort, men detaljer som hur ögonen målats kan ge 
ledtrådar. Judith Etzold, utbildad konstnär, håller liv i den 
gamla traditionen och guidar besökare på museet.
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Museums in Hylte In Unnaryd, often referred to as the Mecca of 
the art of painted tapestries. Enthusiasts at Unnaryds Bonads-
museum upholds a unique tradition. Here there are tapestries 
from floor to ceiling. Many of them have biblical motifs, but with 
elements from the 18th century Småland. The tapestries gives us 
an insight about the people who lived in the area and painted the 
tapestries.
The painting of tapestries had its peak between 1750 and 1850. 
Judith Etzold, an artist from Germany, became fascinated by 
the art when she moved to the village and works today at the 
museum. “The painting of tapestries was new to me and I fell in 
love, she says.

Museen in Hylte In Unnaryd, oft als das Mekka der Bauernkunst 
bezeichnet, halten Enthusiasten in Unnaryds Bonadsmuseum eine 
einzigartige Tradition am Leben. Hier befinden sich Temperama-
lereien von den Wänden bis an die Decke. Viele der Malereien 
zeigen biblische Motive und beinhalten Elemente Smålands aus 
dem 18. Jahrhundert. Diese berichten über die Menschen, die in 
der Gegend lebten und die „Bonaden“ bemalten.
Die Bauernkunst prägte die Jahre zwischen 1750 und 1850.  
Judith Etzold, eine Künstlerin aus Deutschland, war von der Bauern- 
kunst fasziniert, als sie ins Dorf zog. Heute arbeitet sie im Museum.
“Diese Form der Malerei war für mich neu und ich habe mich in 
sie verliebt”, sagt sie.

Historisk konstskatt på  
Unnaryds Bonadsmuseum

Varma, intensiva färger välkomnar besökaren in. Väggar-
na pryds från golv till tak av unika väggbonader, målade 
i en tid när konst inte fanns i var mans hem. På Unnaryds  
Bonadsmuseum finns ett hundratal bilder, och trots att 
många av dem har bibliska motiv säger de en hel del om 
hur man levde i bygden för några hundra år sedan.

Det är inte för inte som Unnaryd kallas för bonadskon-
stens Mekka. I Unnaryds Hembygdspark hittar vi museet 
som bevarar och lyfter fram denna speciella konstform 
vars storhetstid var mellan 1750 och 1850. Idag slås man 
av vilken lyskraft färgerna fortfarande har. Hemligheten 
bakom heter äggtempera, en färg av äggula och pigment.
Varje bonad har en historia att berätta.

 

KÄRLEK TILL KONSTEN

Som utbildad konstnär från Tyskland blev Judith Etzold 
fascinerad av bonadskonsten när hon flyttade till bygden. 
– Bonadsmåleri var nytt för mig och jag blev kär!

Judith strålar ikapp med målningarna när hon visar och 
berättar. Många av bonaderna har bibliska berättelser 
som motiv. Ett exempel är Bröllopet i Cana i Gallileen 
av Nils Lindberg 1763. Brudparet har klätts i fina kläder, 
vanliga i svenska högreståndsmiljöer. På bordet ligger en 
spädgris, något som knappast förekom på festerna i den 
delen av världen på Jesus tid, utan snarare visar hur ett 
storslaget kalas kunde se ut i 1700-talets Småland.

 

JULTRADITION

Judith, som idag arbetar på museet, beskriver för besökarna  
vilken viktig roll bonaderna spelade bland folket på gård-
arna i trakten. De naivistiska målningarna sattes upp vid 
särskilt festliga tillfällen och eftersom det annars inte 
fanns några bilder på väggarna blev det en fantastisk 
förvandling av rummen.
– Målningarna användes också som ”jultomte”. De vuxna ro-
pade ”Jul in!” och släppte ut den ihoprullade bonaden på gol-
vet. Fram kom nötter och annat godis som hade gömts i den.

 

UNNARYD VAR CENTRUM

I Bonadsmuseets samling ingår verk av flera kända namn. 
Unnarydsmålaren Nils Lindberg (1719–1788) var en 

förgrundsgestalt inom konstformen. Johannes Nilsson 
(1757–1827) var lärjunge till honom och utvecklade tra-
ditionen med dramatiska inslag. Anders Erikssons (1774–
1855) stil känner man igen bland annat på att han ofta 
avbildade kvinnor och män med dräkter inspirerade av 
modet i Gustav III:s högreståndsmiljö.

Kvinnorna då? Jovisst fanns det också kvinnliga konst-
närer som utvecklade traditionen, men deras verk är 
oftast inte signerade. Männen tog åt sig äran för deras 
arbete. 

Per Nilsson (1741–1820) lärde sig hantverket i Unnaryd och 
i hans verkstad lärdes många kvinnor upp i det som kom 
att kallas Sunnerboskolan. De flesta av Sunnerboskolans 
målningar gjordes på papper, när man tidigare hade använt 
duk av lin och lump som bereddes med lim. Pappersbonad-
erna kunde massproduceras och säljas billigare.

 

PIONJÄR

Av någon, ej helt känd, anledning avtog intresset för bo-
naderna ganska abrupt kring 1850. Men ännu finns det 
faktiskt liv i traditionen, tack vare nutida konstnärer som 
har fascinerats av berättartekniken. 

En pionjär var Sue Prince från England som kom till Un-
naryd 2003 och blev fascinerad av bonadsmåleriets enkla 
form- och bildspråk. I många år höll hon därefter kurser 
i hur man bereder linnedukar, blandar till äggtemperafärg 
och målar enligt den gamla traditionen. Judith Etzold 
lärde sig tekniken som elev till henne och hon fortsätter 
nu med kurser varje sommar.

För några år sedan inledde Bonadsmuseet också ett sam-
arbete med teaterhögskolan i Dresden. Elever därifrån 
kommer hit för att lära sig mer om folkkonst och den spe-
ciella tekniken för att tillverka attribut till film och teater.

 

DONATION

Grunden till Unnaryds Bonadsmuseum lades när sys-
konen Larsson på gården Sjö nära Unnaryd på 1970-talet 
donerade en samling bonader från 1700- och 1800-talen 
till Unnaryd-Jälluntofta Hembygdsförening. Andra dona-
tioner tillkom och idag finns ett hundratal verk på museet 
som drivs av föreningen. n
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Landeryd var en gång en betydelsefull knutpunkt för järnvägstrafiken i södra 
Sverige. Idag håller ett entusiastiskt gäng ångan uppe och driver Landeryds 
Järnvägsmuseum. Höjdpunkten på året är när föreningen ordnar Tågdagarna 
i Landeryd som lockar tusentals besökare.

Text och foto: KommuniMera

Järnvägsknuten lever och lockar 

Tågdagarna arrangeras första hela helgen i september. 
Det är ett eldorado för den som gillar nostalgi, gamla 
tåg och teknik från förr. Det är en helg då Landeryd, och 
hela Hylte kommun, sjuder av liv och då det går att åka  
veterantåg på spåren mellan Torup, Hyltebruk, Rydöbruk, 
Kinnared, Landeryd och Smålandsstenar.

MASSOR ATT GÖRA

Veteranbussar går mellan Hyltebruk och Landeryd, och 
det finns massor att göra runt om i kommunen. Besökarna 
kan titta på veteranfordon, njuta av musikunderhållning, 
se folklustspel och äta god mat. Och mycket, mycket an-
nat. I fjol kom inte mindre än 8 000 personer. 2019 kom-
mer Tågdagarna att hållas den 7–8 september.

Det är mycket som ska skötas om man vill hålla liv i en 
gammal järnvägsmiljö. Föreningen Landeryds Järnvägs- 
museum har funnits sedan 2004 och har runt 200 medlem-
mar. De som är aktiva träffas på arbetsdagar och håller 
undan sly, bygger, reparerar och fixar.

Landeryd blev en viktig järnvägsknut i början av förra seklet. 
Runt järnvägen växte samhället upp. Mycket av det gamla 
har bevarats och finns kvar, annat är på väg att återskapas. 
Så har till exempel de gamla lokstallarna renoverats, liksom 
vändskivan där de gigantiska ångloken kan vändas.

UNIK MILJÖ

– Vi vill hålla liv i den här unika miljön. Det har funnits 
många viktiga järnvägsknutar, men få är så väl bevarade 
som vår. När det var som störst jobbade 250 personer vid 
järnvägen här i Landeryd som var en knutpunkt där lin-
jen mot Ulricehamn/Falköping – nedlagd sedan 1980-talet 

– vek av från huvudlinjen Halmstad–Nässjö/Jönköping.  
Här fanns också en lokstation, berättar Per-Yngve 
Bengtsson som är ordförande i föreningen. 

Föreningen har mycket på gång. Det finns tankar om att 
återskapa en vattentagningsanordning för ånglok och  
delar av den brygga där man fyllde på lokens kolförråd. 
Ett av föreningens lok behöver repareras.

ETT RIKTIGT ÅNGLOK

– Vi har fått en ordförande som är som ett riktigt ånglok. 
Han har så många bra idéer och är väldigt drivande, säger 
Gunhild Mårtensson, som sedan några år med i föreningen.

Bo Ljungqvist har bott i Landeryd hela sitt liv. Han tit-
uleras ”stallmästare” och håller ordning på lite av varje.

– Föreningen och Tågdagarna är viktiga för bygden, när 
mycket annat försvinner. Tågdagarna ger en skjuts åt 
Landeryd.

– Det är ett jättearbete att hålla loken igång. Det är mäk-
tiga maskiner, och det tar ett och ett halvt dygn att starta 
ett lok – inte bara att vrida om nyckeln precis…

Utöver Tågdagarna ordnar föreningen, och liknande sam-
manslutningar landet runt, ett så kallat ”tågsläpp” 28 april 
när det är öppet hus i de gamla byggnaderna och då man 
också kan se de imponerande fordonen på närmare håll.

– Vi har en fantastisk miljö och många spännande fordon 
att visa upp, och vi jobbar på att få fler tillfällen när vi 
håller öppet och kanske ordna guidade visningar i ett stycke  
levande järnvägshistoria, säger Per-Yngve Bengtsson. n

u Läs mer om Landeryds Järnvägsmuseum på 
 landeryd.info eller tagdagarna.se

TÅGDAGARNA I LANDERYD 
3-4 SEPTEMBER 2016 

Då blir det åka av! 

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

Välkommen till Landeryd!

www.tagdagarna.se

TÅGDAGARNA I LANDERYD 
7-8 SEPTEMBER 2019 

TORUP

KINNARED

LANDERYD SMÅLANDSSTENAR

HYLTEBRUK RYDÖBRUK

9:e året! 
Ånga & Diesel!

LITEN OCH STOR. Tågdagarna i 
Landeryd är en fest för hela familjen. 

PÅ SPÅRET. Gunnar Nilsson och Jimmy 
Andersson kommer med HNJ:s ångvagn 
från 1888. 

ÄKTA VARA. Tågklarerare Claes-Göran 
Göransson håller koll. 
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TÅGDAGARNA I LANDERYD 
3-4 SEPTEMBER 2016 

Då blir det åka av! 

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

Välkommen till Landeryd!

www.tagdagarna.se

TÅGDAGARNA I LANDERYD 
7-8 SEPTEMBER 2019 

TORUP

KINNARED

LANDERYD SMÅLANDSSTENAR

HYLTEBRUK RYDÖBRUK

9:e året! 
Ånga & Diesel!

Veteran Train Days
Landeryd was once an important railway junction 
in southern Sweden. Today, a team of enthusiasts 
is keeping this heritage alive through the Landeryd 
Railway Museum. The highlight of the year is the 
Veteran Train Days. The event is held in Landeryd at 
the start of September, and attracts thousands of 
visitors. The village teems with life, and visitors can 
ride on a vintage train between Torup, Hyltebruk, 
Rydöbruk, Kinnared, Landeryd and Smålandsstenar. 
“We want to keep this unique environment alive,” 
says Per-Yngve Bengtsson, Chairman of the Landeryd 
Railway Museum Association, which has been active 
since 2004 and now has around 200 members. 
“There have been many important railway junctions 
in Sweden, but few are as well preserved as ours.” 

Zug-Tage
Landeryd war einmal ein bedeutungsvoller Knoten-
punkt für den Schienenverkehr im Süden Schwedens. 
Heute lässt sich eine begeisterte bzw. engagierte  
Gruppe nicht unterkriegen und betreibt das 
Eisenbahn-museum in Landeryd.
Der Höhepunkt des Jahres zeichnet sich aus, wenn 
der Verein die sogenannten ”Zug-Tage” Anfang 
September in Landeryd organisiert und tausende  
von Besuchern anzieht.
Dann ”brummt” die Gemeinde vor Leben, denn  
es ist möglich Veteranenzüge zwischen Torup,  
Hyltebruk, Rydöbruk, Kinnared, Landeryd und  
Smålandsstenar zu fahren.
– Wir möchten diese einzigartige Umgebung am 
Leben erhalten. Es gab viele wichtige Knotenpunkte; 
jedoch sind nur einige, wenige so gut erhalten wie 
unserer, sagt Per-Yngve Bengtsson, der Vorsitzende 
des Vereins Landeryds Eisenbahnmuseum, welches 
seit 2004 mit ungefähr 200 Mitgliedern existiert.

VACKER TEKNIK. Det finns många 
vackra detaljer att studera på en 
ångvagn från 1888. 

TRÄSMAK? De kunde det där med 
vacker inredning förr i tiden. Hur 
bekvämt det var är en annan sak. 

”JÄTTEBRA DAGAR.” Peter Jonsson och Jimmy Andersson från Nässjö 
Järnvägsmuseum är med och jobbar på Tågdagarna i Landeryd. De var  
mycket nöjda med 2018 års upplaga.

STOR PUBLIK. En av de häftigaste attraktionerna  
– ångloket från 1911.
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– Elias Fries drev en del feministiska frågor och jobbade 
hårt för att flickor skulle få samma arvsrätt som pojkar, 
berättar Bo Tengnäs som är en av dem som sköter det 
lilla Friesmuseet.
Liksom Carl von Linné var Elias Fries prästson, han föd-
des 1794 i den gamla prästgården i Femsjö. 
– Han var enda barnet och det berättas om honom att 
han var lillgammal, en speciell kille. Pappan, prosten 
Theodor Fries, pratade med honom på latin, så mod-
ersmålet var svenska och fadersmålet latin.

HEMKÄR

Efter akademiska framgångar i Lund blev Elias Fries 
så småningom professor i Uppsala. Men han höll sin 

gamla hembygd kär, återvände ofta och bodde långa  
perioder i Femsjö. Som ung intresserade han sig först 
för blomväxter, men det var som mykolog (svamp- 
expert) han fick sin stora gärning. Svampar var ett 
outforskat område och Fries skapade en systematisering  
av dem så som Linné gjort med blommor. I Femsjö 
skickade han ut konstnärer som målade av svamparna. 
Arterna fick latinska namn och Fries standardbeskriv-
ningar blev ”mall” för hur olika arter beskrivs än 
idag. Elias Fries var oerhört produktiv och gav ut både  
vetenskapliga och skönlitterära skrifter. I Systema  
mycologicum gjorde han en sammanställning av när-
mare 5 000 arter, och många av dem hade aldrig tidig-
are beskrivits vetenskapligt.

Elias Fries är mest känd som ”svamparnas Linné”, men han var ett snille på 
många områden. Förutom en kometkarriär som vetenskapsman hann han med 
både en plats i riksdagen och en i Svenska Akademien. 

Vid Femsjö prästgård hittar vi ett museum tillägnat bygdens stora celebritet. 

Text och foto: KommuniMera

Snillet från Femsjö  
hedras i Friesmuseet

VIKTIGA ILLUSTRATIONER. Elias Fries anlitade konstnärer som fick ge sig 
ut i Femsjö socken och måla av svamparna som han hade tittat ut. Femsjös 
svampar blev på så sätt ”mall” för hur arterna skulle beskrivas. 

INTE ALLTID SÅ PRYDLIG. Elias Fries i egen 
hög person. På bilden välklädd, men oftast inte 
så noga med sitt yttre. En gång blev han till och 
med tagen som lösdrivare av fjärdingsmannen.
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INTE FLÄCKFRI

Men Elias Fries var inte bara akademiker. Han var också 
folkbildaren som lärde svenskarna att äta svamp. Kun-
skaperna om vilka svampar som var ätliga och vilka som 
var giftiga var inte så stora på den här tiden, så Fries gav 
bland annat ut Sveriges ätliga och giftiga svampar med 
häften och illustrerade planscher.
– Men jag vet inte hur mycket av svamparnas smak och 
doft Fries själv kände. Han använde nämligen mycket lukt- 
snus. Hans fru försökte hålla hans nattrock – som han 
gärna gick klädd i – fri från snusfläckar. Själv var han inte 
så noga med sitt yttre. En gång blev han tagen som lös-
drivare av fjärdingsmannen när han var ute och botani-
serade, berättar Bo Tengnäs.

MUSEET

Den som vill veta mer om denne geniale Femsjöbo kan 
ta sig till museet som drivs av Femsjö hembygdsförening 
med bidrag från Elias Fries släktförening. Där finns både 
matnyttig information och kuriosa, ja till och med hans 
gamla snusdosa finns bevarad för den som är intresserad!

Elias Fries is best known as ‘the Linnaeus of fungi’, but he excelled 
in many fields. In addition to his meteoric career as a scientist, he  
also found time to be a Member of Parliament and a member 
of the Swedish Academy. At Femsjö Parsonage, a museum is 
dedicated to the famous celebrity from the parish. Fungi was an 
unresearched field at the start of the 19th century when Fries 
systematically classified fungi in the same way as Linnaeus did with 
plants. In his Systema Mycologicum Fries compiled information 
about nearly 5,000 species, many of which had never previously 
been scientifically described. The museum contains both interesting 
factual information and unusual exhibits.

Elias Fries: Elias Fries ist am Meisten als ”Linné der Pilze”  
bekannt, aber er war ein Genie in vielen Bereichen. Neben seiner 
Kometenlaufbahn als Wissenschaftler hat er ebenfalls einen Platz 
im Reichstag sowie in der Schwedischen Akademie erreicht.  
Im Pfarrhaus von Femsjö finden wir ein Museum, das der großen  
Berühmtheit des Dorfes gewidmet ist. Pilze waren am Anfang des 
18. Jahrhunderts ein unerforschtes Gebiet. Fries schaffte eine  
Systematisierung von ihnen so wie es Linné mit Blumen tat.  
Im Systema Mycologicum machte er eine Zusammenstellung  
von fast 5.000 verschiedenen Arten, von denen viele nie zuvor  
wissenschaftlich beschrieben worden sind. Im Museum ist beides  
zu finden: Nützliche Informationen und Kuriositäten.

AKADEMILEDAMOT. Elias Fries inträdestal när han bli-
vit invald i Svenska Akademien finns bevarat på museet.

KURIOSA. Elias Fries var svårt begiven på luktsnus, så 
troligen kunde han inte själv känna alla nyanser av svam-
parnas dofter. På museet finns hans gamla snusdosa kvar.

PRISAD. Elias Fries blev tilldelad Nordstjärneorden, och attiraljerna – som han lät barnbarnen ha som leksaker – kan idag 
beskådas på museet. Bo Tengnäs delar med sig av information och kuriosa.
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Lever drömlivet bland 
katter och konst

Evelina Håkansson är den mångsidiga konstnären som inspireras av katter och njuter av lugnet och 
naturen hemma i Sävsås. 

Text: Lena Hagman Bogren   Foto: Jonathan Kabell

Evelina, berätta hur du hamnade i Hyltebygden!
–Jag hamnade här i krokarna då en speciell kille bodde 
här, som jag blev väldigt förtjust i. Vi är nu gifta och har 
fyra katter tillsammans.

Du bor i Sävsås utanför Unnaryd. Hur skulle du beskriva 
livet där?
–Ah! Livet i Sävsås är vad jag drömt om. Det är lugnt och 
behagligt men det bor ändå några fler än bara vi här. På 
sommaren lever det upp lite mer. Nära till både Bolmen 
och Unnen och bara några minuter in till Unnaryd. Under-
bara skogar och mysiga skogsvägar. 

Du är ju en kreativ mångsysslare inom konst och konst-
hantverk – hur skulle du vilja beskriva din konst?
–Det är inte helt lätt eftersom jag pysslar med så många 
olika metoder och material. Jag har dock ett väldigt van-
ligt förekommande motiv, och det är katter. Jag älskar kat-
ter och tycker de gör sig mycket bra i konstform. Jag gillar 
också att blanda in humor i mina bilder. Så roliga katter 
då... ja, det blir faktiskt rätt mycket roliga katter. Jag har 
en vykortsserie med kattvitsar. Men jag gör mycket annat 
också. Jag gillar att använda mig av strukturer och job-
bar en del med spackel och silkepapper. Det ger en mysigt 
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Evelina Håkansson ist eine vielseitige Künstlerin, die von Katzen 
inspiriert wird. Sie genießt die Ruhe und Natur zu Hause in Sävsås. 
Nachdem sie ihren jetzigen Ehemann kennen gelernt hatte, zog 
sie nach Hylte. Jetzt leben sie zusammen und haben vier Katzen. 
Das Leben in Sävsås ist alles, von dem sie geträumt hat, ruhig und 
beschaulich, aber nicht einsam. Ihr Zuhause befindet sich in der 
Nähe von Seen und Wäldern sowie aller „Perlen“ der Umgebung 
Unnaryds und des Sees Bolmen. Hier erschafft sie Kunst mit Hilfe 
von verschiedenen Methoden und Materialien. Oft verwendet sie 
Katzenmotive und spielt mit humorvollen Untertönen.

Evelina Håkansson is a versatile artist inspired by cats and is 
enjoying the tranquility and nature at Sävsås. She moved to Hylte 
after meeting her current husband. Now they live together along 
with their four cats. Life in Sävsås is everything she dreamed of, 
calm and pleasant yet not alone. It is close to the lakes and the 
forest and to all the hideaways around Unnaryd and Bolmen. She 
creates art with many different methods and materials, but often 
with cats as motives with a jocular undertone

skrynklig yta att måla på. Dessutom gillar jag det förgång-
na. Älskar gamla förfallna hus och bilar som mossan lagt 
beslag på. Saker naturen försöker ta tillbaka eller ta över. 
De motiven blir kanske oftast i akvarell. Jag gillar när det 
är en lite oväntad tvist på mina verk.

Var hämtar du din inspiration?
–Inspiration finns överallt. I skogen, i stan, bland vänner 
och i ensamhet. Mest av allt finner jag den kanske hos 
mina fyra katter. Katter är självupptagna och kärleksfulla 
och visar sina känslor väldigt tydligt, vilket är inspireran-
de och ofta väldigt komiskt. Det är svårt att ha en tråkig 
dag med fyra katter i hushållet. Så de har en förmåga att 
smyga sig in i mina alster även om det inte var tänkt så 
från början.

Vilka är dina smultronställen i Hyltebygden?
–Hela Unnaryd är ett enda stort smultronställe! Men jag 
har mina favoritstenar att sitta på i skogen och mina favo-
ritöar att utforska i Bolmen. Eller för den delen, bara ligga 
i vår eka och guppa på Bolmen är inte fel. Det är väl lite 
tjusningen med hela området att en kan utforska och hitta 
sina egna favoritställen. 

Finns det något man absolut inte bör missa när man är på 
besök i Hyltebygden?
–Det finns mycket som är synd att missa. Tiraholms Fisk 
ligger nära oss och är en utsökt fiskrestaurang. Då kan en 
passa på att kombinera med ett besök i min ateljé bara 
några kilometer därifrån. Mammas mat i Landeryd är 
också ett fantastiskt ställe och lite av en resa i tiden. Vill 
du äta god mat i sekelskiftesmiljö måste du dit!

När trivs du som allra bäst?
–Jag trivs väldigt bra när jag får gå omkring hemma och 
skrota med lite av varje. Göra lite vad andan faller på. 
Men jag har också många fina vänner som jag gärna um-
gås med. Helst i mindre sällskap. 

–En tupplur på soffan med en katt på magen är också 
förträffligt nöjsamt. n

u evilojnen.se 
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Nära till naturen hos  
Stedsans in the Woods

Mat lagad över öppen eld, serverad under stjärnorna och trädens susande löv. Övernattning i stugor 
och tält som bara erbjuder det allra mest nödvändiga. Med enkelhet som ledstjärna och naturen som 
sceneri lockar Stedsans in the Woods gäster från när och fjärran.

Text: KommuniMera   Foto: Stine Christiansen och Inge Skovdal

TREDJE KLIMAT. Flemming och Mette vill skapa ett ”tredje klimat” 
där man verkligen upplever naturen och är så mycket ute som möjligt 
men ändå skyddad från väder och vind
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Gästerna får gå en stig rätt in i skogen, på väg till skogsres-
taurangen för en sexrätters lyxmiddag och övernattning. 
Beduintälten och de små trästugorna ligger utspridda i 
den orörda naturen, ett stenkast från Hallasjön mellan 
Hyltebruk och Lidhult. I sjön går det att bada, här finns 
bastu och möjligheter till kanotning och fiske. 

HITTADE RÄTT

Det var just stillheten, skogen och ett naturligare liv Mette 
Helbæk och Flemming Hansen var ute efter när de för 
några år sedan lämnade Köpenhamn och sin trendiga och 
populära takrestaurang Stedsans ØsterGRO.
– Det var lite av en slump att det blev just Hylte, men det 
är helt perfekt. Vi är mitt i orörd, vild natur men bara 
några timmar från storstäder och stora flygplatser, säger 
Flemming Hansen, som också upptäckt hur mycket Hylte 
och Halland har att erbjuda den som vill laga god mat.

”Det var lite av en slump att 
det blev just Hylte, men det är 
helt perfekt. ”

Flemming Hansen

Även om de har lämnat ett väl upparbetat nätverk av lev-
erantörer i Köpenhamn så kan Flemming inte nog beröm-
ma möjligheterna som de nu har i närheten, trots att de 
driver restaurang inne i djupa skogen.
– Halland har fyra klimatzoner. I skogen finns blåbär, lin-
gon, örter, svamp och vilt. Och vi har nära till galet många 
bra odlare och producenter här. Det finns nyfångad fisk 
från Bolmen och från havet, odlare som kan erbjuda 20 
olika sorters potatis, lokala ostproducenter som kan göra 
tre kilo feta på beställning och mycket, mycket mer.

NYA SÄTT ATT LAGA MAT

Med den nya restaurangen, där all matlagning sker  
utomhus och på enklaste sätt, har menyerna förändrats. 
Flemming har fått lära sig att laga mat på nya sätt.  
Till exempel att grilla över öppen eld och laga mat i korgar 
eller med hjälp av varma stenar som legat i en glödbädd. 
– Något av en signaturrätt har nässlor stekta i smör blivit. 
De serveras med pocherade ägg från våra egna höns.

Hönsen, som lever gott i en stor inhägnad i en träddunge, 
levererar inte bara ägg och kött – de fungerar också som 
goda förädlare av marken för framtida odling. I början 
höll Stedsans också egna grisar, men det är avvecklat nu:
– I stället köper vi vildsvin av grannar som jagar. Det är 
djur som de annars hade grävt ner för att det blir olönsamt 
med den besiktning som krävs. Nu kan vi se till att det blir 
lönsamt för dem och vi får tillgång till väldigt fint kött.

STILLHETEN. Flemming Hansen och Mette Helbæk sökte 
stillheten och en plats där de kunde förverkliga en annan  
sorts liv. De fann vad de sökte i Hylte.  

ENKELHET. Maten lagas med de bästa råvarorna, hämtade 
så nära som möjligt. Enkelhet är ledstjärnan och det mesta av 
matlagningen sker över öppen eld. 
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ETT LIV I BALANS

Det byggs hela tiden och volontärer kommer från olika 
håll i världen för att förverkliga en gemensam dröm om 
att få balans mellan naturens behov och människornas. En 
del bygger och snickrar, andra lagar mat eller odlar.
– Vi får hela tiden fler idéer än vi kan förverkliga och 
gästerna får vara införstådda med att det aldrig blir fär-
digt. Det är ett pågående arbete.

En grundtanke som Mette och Flemming haft länge är 
att det är bra för samspelet mellan människa och natur 
om maten äts där den produceras. Klimatet vinner genom 
minskade transportkostnader, mindre emballage och min-
dre svinn.
– Det är inte heller hållbart att vi odlar på ett ställe och 
utarmar jorden, och så äter vi på ett annat och sköljer ut 
en massa näringsämnen där. Vi vill skapa balans. Vi tar 
det nu vidare och vill utforska nya sätt att leva i samklang 
med naturen.

TOTALUPPLEVELSE FÖR ALLA

Flemming och Mette vill att gästerna ska stanna upp 
ett tag på Stedsans in the Woods. Att de får en total-
upplevelse.
– Vi har enklare och mer påkostade alternativ för boende. 
På taket i Köpenhamn var det en mix av gäster från de 

MITT I NATUREN. Gästerna från när och fjärran, övernattar 
i tält och enkla trästugor, mitt i naturen. För många är det 
första gången de sover ute i skogen.  
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Stedsans in the woods
Auf Dänisch bedeutet Stedsans ungefähr “Gefühl für den Ort”. 
Hier wird das Essen über dem offenen Feuer zubereitet und un-
ter den Sternen serviert. Übernachten kann man in Hütten und 
Zelten, die nur das Nötigste bieten. Der Bezug zur Natur und zu 
lokalen Lebensmittelproduzenten, die sowohl Fisch und Fleisch, 
Kartoffeln oder auch Feta-Käse liefern können, steht immer im 
Fokus. Es wird auch Wildbred serviert. Dies kommt direkt von 
nebenan aus heimischen Wäldern.
Stedsans in the woods wird vom dänischen Ehepaar Mette Helbæk 
und Flemming Hansen geführt, die zuvor in Kopenhagen ein be-
liebtes Dachgartenrestaurant betrieben haben. In Hylte haben sie 
gelernt, auf neue Weise zu kochen. Hier können sie nach ihrer 
Grundidee, der Interaktion zwischen Mensch und Natur, leben. 
Das bedeutet, dass nur die vor Ort produzierten Lebensmittel 
verarbeitet und serviert werden.

Stedsans in the woods
The name Stedsans means something like “feeling for the place” 
in Danish. Food is cooked over an open fire and then served un-
der the stars. You can stay overnight in cottages and tents which 
offer only the most rudimentary facilities. It is always close to 
nature and local food producers that can deliver everything from 
fish and meat to potatoes and feta cheese. The wild boar that is 
served comes directly from local hunters.
Stedsans in the woods is run by the Danish couple Mette Helbæk 
and Flemming Hansen, who previously owned a popular rooftop 
restaurant in Copenhagen. In Hylte, they have learned to cook in 
new ways, and here they can live with the idea of the interaction 
between people and nature and that food is locally produced.

allra rikaste till studenter som ville unna sig att äta gott. 
Så vill vi ha det här också. Kvällar då vi inte har fullbokat 
kan det också gå bra att komma hit och bara äta maten.

Målet är att gästerna är ute så mycket som möjligt och 
att det känns som ute även när de är inne. Flemming talar 
om ett ”tredje klimat” som de ska förverkliga genom två 
gamla lador som de har kommit över.
– Vi ska använda ladornas stommar och resa dem här, mitt 
i skogen. Sedan ska vi klä dem med mycket glas. Golv ska 
vi bara ha där det är nödvändigt.  En av ladorna blir den 
nya restaurangen och i den andra ska vi bo med våra barn. 

POPULÄRT BLAND DANSKAR

Många av gästerna på Stedsans in the Woods är gamla 
stamkunder från tiden i Köpenhamn. Majoriteten är dan-
skar, men en del kommer från Sverige och från helt andra 
håll i världen.
– Många av våra gäster har aldrig övernattat i en skog. 
Det blir en riktig aha-upplevelse för dem att vakna upp 
på morgonen och titta ut över skogen och sjön och känna 
stillheten. De säger att de också vill leva så här. På det viset 
kan vi vara med och påverka genom att inspirera andra 
till att leva i bättre balans med naturen. n

u Läs mer på stedsans.org

STEDSANS Stedsans är ett danskt ord som 
betyder ungefär ”känsla för platsen”.  
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Skogarna här i Hyltebygden kallas ofta för den sydligaste 
vildmarken i Sverige. Uråldriga granar och tallar samsas 
med lövträd i en skog som fått leva sitt naturliga liv i 
hundratals år. 

Djupt in i Hylteskogen kan du få se älg, rådjur och tjäder 
och kanske det lodjur som har sitt revir här i trakten.  
Det berättar Bente Hägglund, som tillsammans med de an-
dra på UnnaRum i Unnaryd arrangerar vildmarkssafari.

RÅDJURSGARANTI

– Vi åker terränggående bilar på de allra minsta skogs-
vägarna och över stock och sten rakt in i skogen. Vi kan i 
princip garantera att träffa på hare och rådjur, och för det 
mesta får våra gäster också se älgar på ganska nära håll, 
säger hon.

På vildmarkssafari djupt 
in i skogen

Det är stilla skymning. Ett rådjur står och ser sig om i skogsbrynet. Hennes lilla kid letar sig fram 
och börjar dia. En lång stund står de så, omedvetna om att fascinerade människoögon följer deras 
minsta rörelse. 

Text: KommuniMera  

DELA MED SIG. Det roligaste är att få dela med sig 
av de fantastiska naturupplevelserna, tycker Bente 
Hägglund som är en av safariguiderna.
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”Det är också roligt att bidra till att 
våra besökare får mer kunskap, så 
vi kan hjälpas åt att ta hand om vår 
fantastiska natur.”

Bente Hägglund

Wildlife Safari Hylte is usually called Sweden’s southernmost 
wilderness, here the forest with both conifers and deciduous 
trees have lived their natural lives for hundreds of years. Deep 
into the woods you can see moose, deer and capercaillie, and 
maybe even a lynx that has its territory in the area. Bente Hägglund 
and the others at UnnaRum in Unnaryd arrange here Wilderness 
Safari.
A four wheel drive SUV will take you on the narrowest trails and 
into the forest. There is an almost guaranteed chance of seeing 
deer and hare, but moose are also very common. The SUV can 
take you close to the animals, which cannot detect your scent and 
therefore do not bolt. During the safari, the guides tell you about 
the “allemansrätt” (general right of access) and about the people 
who used to live in the area.

Vildmarksafari Hylte wird gewöhnlich Schwedens südlichste 
Wildnis genannt. Hier ist der Wald mit seinen Nadel-und Laubbäu-
men seit Jahrhunderten natürlich gewachsen. Tief im Wald können 
Sie Elche, Rehe und Auerhähne sehen und vielleicht sogar einen 
Luchs, der sein Revier in der Umgebung hat. Bente Hägglund und 
Kollegen, die Sie im Geschäft UnnaRum in Unnaryd antreffen, 
organisieren Vildmarksafaris in die naheliegenden Wälder.
Ein Geländewagen fährt mit den Teilnehmern auf den schmalen 
Wegen tief in den Wald hinein - eine Garantie dafür, Rehe und 
Hasen sehen zu können, aber auch Elche zu treffen. Das Auto 
bringt Sie in die Nähe der Tiere, die den menschlichen Geruch 
nicht wahrnehmen und deshalb nicht fliehen. Während der Safari 
berichten die Guides über das „Jedermannsrecht“ und über die 
Menschen, welche früher in der Gegend lebten.

Hemligheten ligger i bilarna. När du går till fots i skogen 
känner de vilda djuren din doft, och är borta långt innan 
du får chans att se dem.
– Djuren är inte alls lika rädda för bilarna. Det gör att vi 
brukar kunna få fantastiska naturupplevelser på våra turer. 
De flesta som åker med oss är från Holland, Tyskland  
eller Danmark. Där finns inte skogar av det här slaget, och 
många har aldrig sett något liknande. Att uppleva det skira 
skymningsljuset vid en liten skogssjö är också magiskt.

BÄST I SKYMNINGEN

En vildmarkssafari tar någon eller några timmar och startar 
ofta en timme före skymningen, då det är allra bäst chans 
att få se många djur. Bente och de andra safariguiderna 
berättar om trakterna, om djur och växter. En vildmarks-
quiz, där man får poäng för varje djur man ser, brukar få 
igång tävlingsnerven hos både barn och vuxna.
– Vi berättar också om allemansrätten och ger dem lite mer 
kunskaper om vad man får och inte får göra i vår fina natur. 

Bilarnas fyrhjulsdrift tar safarin djupt in i skogen medan 
Bente berättar om människor som levt här, och om stora 
händelser, som när stormarna Per och Gudrun drog fram. 
Såren syns tydligt efter stormarna, de skapade breda, raka 
stråk som går som ”motorvägar” genom urskogen. 

BO MITT I SKOGEN?

– Vi pausar ofta vid någon ruin efter ett hus där männi-
skor levt förr. Våra gäster brukar bli helt fascinerade av att 
folk har kunnat bo där, mitt inne i skogen, berättar Bente.

Det roligaste med att köra vildmarkssafari är att se hur 
glada gästerna blir, tycker hon:
– Det känns väldigt kul att få dela med sig av de här natur-
upplevelserna. När barn och vuxna blir helt till sig när de 
får se vilda djur i sitt rätta element. Det är också roligt 
att bidra till att våra besökare får mer kunskap, så vi kan 
hjälpas åt att ta hand om vår fantastiska natur.

ÄLG. Ofta dyker det upp en eller flera älgar under en vild-
markssafari. För många gäster är det första gången de får se 
skogens drottning eller kung i sitt rätta element.

MÖJLIGHET. De terränggående bilarna gör det möjligt 
att komma nära de vilda djuren som är mycket räddare 
för människor än för maskiner.
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Petter Eriksson, berätta lite om dig själv?
–Jag tror att man ständigt är i förändring så den jag är 
nu är helt skild från den jag var. Men just nu så är jag 
skrämmande nära 40. Det blir liksom inte bättre, extremt 
jobbigt men också ganska härligt faktiskt. Jag är musiker 
och producent och har varit det den större delen av mitt 
yrkesverksamma liv. Jag jobbar på frilansbasis så det är 
alltid olika uppdrag, man vet inte vad det är som väntar. 
Jag försöker vara glad och gör så gott jag kan.

Livet innan Unnaryd, hur såg det ut?
–Jag kommer ju från Göteborg och har bott där i hela mitt 
liv. Det var fullständigt otänkbart för mig att någonsin 
flytta någon annanstans. För Göteborg var mig så oerhört 
kärt på många plan, dels som stad men där fanns också 
alla mina jobbkontakter och vänner. Göteborg är ju en 
stor stad men samtidigt en liten stad. Man kan gå på ga-
torna och känna igen folk. Det låter lite som en karikatyr 
men det är så. Jag hade ändå drömmen om att flytta till 
landet men det kändes omöjligt tills jag träffade min Julia 
som kommer härifrån. Plötsligt fanns det en möjlighet och 
den tog jag.

Hur skulle du beskriva dig själv som producent?
–Det är väldigt olika från gång till gång vad som krävs och 
var jag kan göra nytta, det är viktigt att förstå skillnaden. 
Ibland jobbar jag hela vägen från låtskrivarstadiet till fär-
dig produktion och ibland kan det vara att enbart arbeta 
med mixen. Men min producentroll handlar mycket om 
att coacha, att ingjuta självförtroende och få artister att 
prestera så bra de bara kan. 

Många kommer hit från stan för att spela in i Studio Kor-
pen, vilka reaktioner får du från artister? 
–Miljön runt omkring oss är så enastående i sin enkel-
het och det är oftast den första reaktionen. Att det är så 
fantastiskt vackert. Självklart inger det ett lugn i sig, men 
också att ingen ska iväg på annat när dagen är slut. Man 
lagar mat tillsammans och får tid att umgås.

Många känner igen dig från konsertserien ”Petter bjuder 
till”, berätta lite om den.  
–När jag flyttade hit så ville jag hitta ett sätt att jobba på 
hemmaplan, det är liksom ingen idé att bo här och pendla 
hela tiden. Det var därför jag byggde studion som en filial 
till Studio Epidemin i Göteborg och satte igång konsert-

serien. På något sätt så ville jag visa mig för Unnaryd och 
visa Unnaryd för mina musikerkollegor runt om i landet. 
Jag ville skapa intima konserter som känns lite exklusiva. 

Hur upplever du kulturlivet på landsbygden?
–Vi är ju så uppkopplade hela tiden så närheten och till-
gängligheten finns ändå på något sätt. Däremot så har jag 
fått tillgång till en annan slags kultur där hembygdstradi-
tionen står i centrum. Det finns en väldigt stark gemen-
skap, alla hjälper till och uppslutningen till arrangemang-
en är fantastisk.

Vad får dina fötter att stampa takten?
–Jag har lyssnat på så absurt mycket musik så musikför-
rådet har liksom blivit fullt i huvudet. Det är inte så ofta 
som den där dörren för ny musik öppnas längre. Men just 
nu så lyssnar jag på Ry Cooders senaste, inte nyskapande 
på något sätt men den är riktigt go!

Vad är det bästa med att bo här?
–Gemenskapen, tveklöst. n

u Följ @kulturihylte på Facebook och Instagram för tips 
på aktuella evenemang och aktiviteter!

Der gebürtige Göteborger Petter Eriksson, Kontrabassist und 
Musikproduzent, ist nach Unnaryd gezogen. Hier hat er unter 
anderem ein Studio aufgebaut, ausverkaufte Konzerte arrangiert 
und mehrere Preise und Auszeichnungen erhalten. Er beschreibt 
sich selbst als eine Person, welche sich in ständiger Veränderung 
befindet und “beängstigend auf die Vierzig” zuschreitet.
In sein heimisches Musikstudio lädt er Musiker aus dem ganzen 
Land ein, mit denen er eine Konzertreihe geschaffen hat. In den 
Künstlern, die aus der Stadt nach Unnaryd kommen, werden unter-
schiedliche Reaktionen ausgelöst. 
Sie beschreiben die Umgebung als wunderbar und beruhigend.

Summary Cultural profile Petter Eriksson, a double bass player 
and music producer, has moved from Gothenburg to Unnaryd. In 
Unnaryd he has built a studio, arranged packed out concerts and 
received several distinctions and awards. He describes himself as 
being in constant change and fearfully close to 40.
He works from home with his music and has created a series of 
concerts where he invites musicians from the rest of the country.  
When he invites artists from the cities, it’s the environment which 
gets to them, it is delightfully beautiful and it infuses calm.

Petter Eriksson är kontrabasisten och producenten som flyttade från Göteborg till Unnaryd. En av 
många kreatörer som den senaste tiden har valt landsbygden istället för stan. Sedan flytten har Petter 
etablerat en ny studio, arrangerat fullsatta konserter och mottagit en hel drös med utmärkelser och 
priser. Och just det, blivit tvåbarnspappa, byggt en bastu, renoverat ett hus och blivit en drivande del 
av det lokala föreningslivet. 

Text: Ola Persson, Kulturutvecklare Hylte kommun   Foto: Ludvig Isacsson

#kulturihylte
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Äta & Bo

RESTAURANGER/ RESTAURANTS/ 
RESTAURANTS

Charlottenlund Hotel & Restaurant, 
Långaryd 
Gassljunga,  +46(0)371–460 57  
www.charlottenlund.com
Exceptionella smaker med lokalt 
producerade ingredienser

Långholmen Café o Bar, Unnaryd
Torget 8, +46(0)371-600 44   
www.unnarum.se/cafe
Dagens lunch - husmanskost, 
smørrebrød och hembakat fikabröd 

Mammas Mat & Bakverk, Landeryd
Centrumvägen 8 B,  
+46(0)73–364 88 44  
www.mammasmat.biz
Äkta husmanskost lagad från grunden 
- serveras i genuin gammaldags miljö 

Pensionat Sågknorren, Femsjö
Knallhult, +46(0)345–120 90, 
+46(0)709–38 64 16  
www.sagknorren.se
Hemlagad husmanskost med 
lokalproducerade råvaror 

Restaurang Bamboo, Hyltebruk
Storgatan 10, +46(0)345–179 91
Asiatisk buffé och a la carte

Restaurang Forum, Hyltebruk 
Norra industrigatan 1,  
+46(0)345-105 65
Lunchservering

Restaurang Nissakanten, Hyltebruk  
Gamla Nissastigen 14,  
+46(0)1046-194 66
www.mwmevents.se/nissakanten-2 
Lunchservering, husmanskost 

Restaurang Vallsnäs, Unnaryd
Vallsnäs, +46 (0)722 18 00 15  
www.vallsnascamping.se
Dagens lunch, à la carte, pizza och 
catering 

Stedsans in the woods, Hyltebruk
Bohult 109, www.stedsans.org
Kulinarisk helhetsupplevelse med 
boende mitt i naturen – säsongsöppet 

Tiraholms Fisk, Unnaryd
Tiraholm, +46(0)371–640 19  
www.tiraholm.se 
Fiskrätter från sjön Bolmen, glasscafé, 
pub och gårdsbutik 

Torups Gästgivaregård, Torup 
Gamla Nissastigen 18,   
+46(0)345–208 08  
www.torupsgastgivaregard.se
Dagens lunch, husmanskost  

Valvet Restaurang, Kinnared
Brovägen 17 A, 46(0)345-51 55 55 
www.valvetrestaurang.se
Dagens lunch, pizza och à la carte

CAFÉER/ CAFÉS/ CAFÉS

Bäckhästens Bageri & 
Trädgårdscafé, Unnaryd
Bäck, +46(0)371–630 49  
www.backhasten.se
Ekologiskt bröd och bakverk – 
säsongsöppet  

Glassbo Våffelstuga, Torup
Lintalund,  +46(0)345–208 25, 
+46(0)70-598 25 71 
www.glassbovaffelstuga.com 
Våfflor samt hembakat bröd och 
fikabröd – säsongsöppet

Långholmens Café o Bar, Unnaryd
Torget 6, +46(0)371-600 44  
www.unnarum.se/cafe/ 
Danska ”smørrebrød på svenska”, 
hembakat fikabröd och rustik 
husmanskost

Nielsens Bageri & Konditori, Torup
Bosgårdsvägen 5, +46(0)345–201 60 
Hembakat bröd och bakverk

Skafferiet Hyltebruk, Hyltebruk 
Gamla Nissastigen 63,  
+46(0)73-075 94 96
Allt är hembakat från grunden!  
Café, catering och beställningar

Unnaryds kiosk & café, Unnaryd
Torget 7, +46(0)371-603 98  
www.unnaryds-kiosk.se 
Smörgåsar och fika

Yaberg Affären Kafé, Hyltebruk 
Yaberg, +46(0)700-49 55 00  
www.yaberg.se 
Café, matservering och Afternoon Tea 
samt gårdsbutik

Åkershult Trädgård, Landeryd
Norra Åkershult, +46(0)722- 44  59 37, 
+46(0)722- 44 58 25  
www.tradgardsbutik.nu
Trädgårdscafé, hembakat med  
holländska specialiteter  
– säsongsöppet

PIZZERIOR/ PIZZERIAS/ PIZZERIEN

Hylte Pizzeria och Stekhus, 
Hyltebruk
Storgatan 5, +46(0)345–170 98

Pizzeria Hawaii, Hyltebruk
Gamla Nissastigen 34,  
+46(0)345–174 44

Pizzeria Venezia, Hyltebruk
Brogatan 3, +46(0)345–100 07

Torups Pizzeria, Torup 
Gamla Nissastigen 22,  
+46(0)345–209 35 

Unnaryds Pizzeria, Unnaryd
Myntgatan 9, +46(0)371–600 83 

HOTELL OCH PENSIONAT/  
HOTEL AND PENSIONAT/  
HOTEL UND PENSIONAT

Charlottenlund Hotel & Restaurant
Charlottenlund, Långaryd 
Gassljunga, +46(0)371-460 57  
www.charlottenlund.com 
Hotell, vandrarhem, restaurang, 
konferens, fiske, båtuthyrning, 
mountainbikes och kanotning

Pensionat Sågknorren, 
Simlångsdalen
Knallhult, Femsjö, +46(0)345-120 90, 
+46(0)709-38 64 16  
www.sagknorren.se 
Rum och stugor, restaurang, brödbak, 
fiske, hundrum, konferens, spelstall, 
vandring och cykling

Eat & Stay / Essen & Übernachten

u hylte.se/turism
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Tiraholms fisk - 
Hotell & konferens, Unnaryd
Tiraholm, +46(0)371-640 19  
www.tiraholm.se (länk till annan 
webbplats, öppnas i nytt fönster)
Hotell, restaurang, konferens, glass-
café, pub, gårdsbutik, insjöfiske och 
ställplats för husvagnar

Torups Gästgivaregård, Torup 
Gamla Nissastigen 18,  
+46(0)345-208 08  
www.torupsgastgivaregard.se 
Hotell, restaurang, konferens, pub  
och catering

B & B OCH VANDRARHEM/  
HOSTELS/ JUGENDHERBERGE

Femsjö Vandrarhem, Hyltebruk
Femsjö, +46(0)345–120 95, 
+46(0)70-310 21 10 
Tillgänglighetsanpassat. Museum, 
kyrkby, vandring och cykling

Skallinge skola Bed & Breakfast, 
Simlångsdalen
Skallinge Gård 810, +46(0)702-354 701,  
+46(0)760 072 047, www.cahom.se 
Ridning, Häst och vagn, vandring och 
cykling

Tinas Bed & Breakfast, Unnaryd
Bolmenvägen 1, +46(0)371-607 05,  
+46(0)738-32 96 73  
www.tinasbedandbreakfast.se 
Uthyrning av mountainbikes och 
kanoter

Torups Vandrarhem, Torup
Gamla Nissastigen 22,  
+46(0)70-738 28 61

Yaberg Affären Bed & Breakfast, 
Hyltebruk
Yaberg, +46(0)70-049 55 00,  
www.yaberg.se 
Fullservice Bed & Breakfast, café, 
matservering och gårdsbutik. Cykla 
och vandra i en rogivande kulturmiljö

STUGOR/ COTTAGES/ FERIENHAUS

Eco Lodge, Simlångsdalen 
Skallinge Gård 810, +46(0)702-354 701,  
+46(0)760 072 047 www.cahom.se 
Ridning, Häst och vagn, vandring och 
cykling

Ekotuvans stuga, Torup 
+46 (0)73-312 56 93,  
+46 (0)70-852 85 30 
Strax utanför Torup hittar du 
Ekotuvans stuga som ligger på en 
halvö i Nissan med närhet till både 
vatten och skog 

Ekåsgården och Ekåsstugan, Torup
Ekås, +46(0)70-522 10 93   
www.lahult.se 
Närhet till sjö, bad, fiske, golf och 
vandring samt lokala sevärdheter.  
Bra förutsättningar för cykelutflykter 

Fritidshus Linnea, Unnaryd
Lilla Risa 102, +49-170-807 00 87 
www.swedoo.de 
Belägen mitt i skogen 900 m från 
Nejsjön. Nära till både Unnaryd och 
Lidhult 

Gården Sjö, Unnaryd
Sjö, +46(0)709-22 75 71  
www.sjo-unnaryd.se 
Runt Sjö finns ett rikt djurliv och fina 
fiskevatten. Båt och kanot finns att hyra 

Lahultshuset, Rydöbruk
Lahult, +46(0)70-522 10 93   
www.lahult.se
Närhet till sjö, bad, fiske, golf och 
vandring samt lokala sevärdheter.  
Bra förutsättningar för cykelutflykter 

Stuga Ambjörns Lycka, Torup
Wismhult 105, 46(0)707-99 88 85 
www.naturzonen.se 
Vinterbonad stuga vid sjön Wismen.  
Erbjuder även fiskepaket, vandrings-
paket, shopping- och hälsopaket 

SchwedenParadies, Stuga Hubi och 
Stuga Scully, Unnaryd
Karsnäs,  +46(0)708-67 16 16, 
+46(0)371-65 0 03  
www.SchwedenParadies.de
Stugor ligger i ett lugnt läge utan andra 
granne med utsikt över sjön Unnen 

CAMPINGAR/ CAMPINGSITES/ 
CAMPING

Bexet Camping, Hyltebruk 
Bexet Södergård,  +46(0)76 346 06 
78, +46(0)76 346 20 01  
www.bexetcamping.com 
Camping, stugor, badplats, fiske, uthyr-
ning av kanot, båt, motorbåt och cykel

Jälluntofta Camping, Unnaryd 
Jälluntofta, +46(0)73-046 65 78  
www.jalluntofta.se 
Sjönära camping/stugor med  
grillstuga, badtunna, kiosk, 
hundbadplats, fiske samt uthyrning  
av båt och kanot 

Vallsnäs Camping, Unnaryd 
Vallsnäs, +46(0)371-602 33  
www.vallsnascamping.se
Stugor, camping, gratis WiFi, 
kiosk, restaurang, fiske, kanot och 
båtuthyrning samt minigolf

STÄLLPLATS FÖR HUSBILAR/ 
SITES FOR MOTORHOMES/ 
STELLPLATZ FÜR WOHNMOBIL

Tiraholms Fisk, Unnaryd 
Tiraholm, +46(0)371-640 19  
www.tiraholm.se 
Ett stenkast från stranden med utsikt 
över sjön Bolmen, perfekt för fiske och 
bad. Restaurang och gårdsbutik

Rydö GK 
Idrottsvägen 1, Rydöbruk,  
+46(0)345-210 46, www.rydogolf.se 
Naturskön ställplats vid 18 håls banan i 
Rydöbruk. Ring för bokning

Eat & Stay / Essen & Übernachten
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NÄRMSTA FLYGPLATSER är Köpenhamn, 
Malmö och Göteborg. Samtliga är inom cirka  
2 timmars bilresa från Hylte kommun. Från flyg- 
platsen tar du dig förslagsvis med hyrbil.  
Du kör E6 och tar avfarten mot väg 26 utanför  
Halmstad, efter 50 km kommer du till central-
orten Hyltebruk.

Bussarna 400, 401, 410 går från Halmstad till  
Hyltebruk varje timme. Flera förbindelser dag-
ligen med Krösatåget från Halmstad till Torup, 
Kinnared, Landeryd och Värnamo/Jönköping/
Nässjö.  
Planera resan på: www.hallandstrafiken.se

Närmsta stora järnvägsstation är Halmstad. Boka 
på: www.sj.se

©Hylte turistmagasin 2019-01  
Produktion: Hylte kommun och ampmform.se   Omslagsfoto: Patrik Leonardsson.   Övriga foto: Hylte kommun där inget annat anges.   Tryck: BCB AB

The nearest airports are Copenhagen, Malmö and Goth-
enburg. All are within a 2-hour drive from Hylte municipality. 
From the airport we recommended you hire a rental car and 
enjoy the scenic drive up the E6 highway. Take the exit to 
Route 26, outside Halmstad, and after 50 km you will reach 
Hyltebruk city center.

For your convenience, Bus #400, 401, 410 runs from Halmstad  
to Hyltebruk every hour. For more information visit:  
www.hallandstrafiken.se. The nearest major railway station is 
in Halmstad. Book your trip at: www.sj.se / Flugplätze in der 
Nähe sind: Kopenhagen, Malmö und Göteborg. Alle sind 
von Hylte in 2 Stunden mit dem Auto zu erreichen. Dort kann 
man auch Mietautos leihen. Von der Autobahn E6 gelangt 
man über die Abfahrt bei Halmstad auf die Bundesstraße 26, 
und nach cirka 50 km erreicht man Hyltebruk. 

Der Bus 400, 401, 410 geht stündlich von Halmstad nach 
Hyltebruk www.hallandstrafiken.se. Der nächste Bahnhof 
befindet sich in Halmstad. Buchung unter www.sj.se

OSLO

STOCKHOLM

GÖTEBORG

MALMÖ
KÖPENHAMN

HYLTE KOMMUN

FRÅN CENTRALORTEN HYLTEBRUK är det 5 mil till västkusten och städerna Halmstad och Falkenberg. 
Det tar 90 minuter med bil till Göteborg och på samma tid tar du dig till Helsingborg och ytterligare en 
timme till Köpenhamn. Kör du norrut från Hyltebruk så tar det 90 minuter till Jönköping.

Hämta karta 
och GPX-fil på hylte.se/turism
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From Hyltebruk, it is only 50 kilometres to the Swedish West coast, and in only 90 minutes you are either in Malmö or Goth-
enburg. / Von Hyltebruk aus sind es bloß 50 Kilometer bis zur schwedischen Westküste und in nur 90 min ist man entweder in 
Malmö oder Göteborg.

Hitta till Hyltebygden

Outdoor
On our website you will find even more tips for your stay in 
Hylte: fishing, golf, hiking and biking trails, winter activities and 
canoe trails.

Im Freien
Auf unserer Internetseite findet man noch viele andere Natur-
aktivitäten: Angeltipps, Golf, Wander- und Fahrradwege, 
Winterangebote und Kanustrecken.

visithylte.se

Upplev naturen
Upptäck och njut av Hyltebygdens sjörika natur på nära håll.  

Gör det till fots, på cykel, i kanot – eller varför inte en kombination?
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