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✴ Medborgardialog i Lusthuset
✴ Medlemsmöte lockade mycket folk
✴ Resa till Sydamerika väcker minnen!
✴ Traktorrace - en fin tradition att ha
✴ Gourmérace i vår blir av igen!
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Mitt emot kyrkogården ligger den lilla stugan 
Leonardsberg. Den är uppförd 1796. Tidigare låg en 
annan stuga där, uppförd någon gång före 1754 men 
den revs 1796 för den var för liten, då bodde 5 
personer där. Det var Trehörnas första fattigstuga 
fram till 1855 då den troligtvis var för liten för de 14 
fattighjon som bodde där.
1856 blev den Trehörnas första skola fram till 1868. 
Därefter fungerade den som privatbostad. Numera 
används den som lokal för Svenska Kyrkans Unga.

Text & Foto: Kicki Svenberg 
 Gunni Karlsson

ÄLDREBOENDEN HÄR I  TREHÖRNA -  DEL I

MEDLEMSMÖTE FÖR FRAMTIDA VERKSAMHET
Den 14 november hade byalaget bjudit in till ett 
allmänt möte i Lusthuset. Tanken var att samtala 
om vad vi i bygden bör arbeta för gemensamt 
och långsiktigt. Vi var inte så många som deltog 
men efter kaffe och mycket diskuterande 
sammanställdes de tankar som kommit fram 
under kvällen. 

När det gäller arbetet för hela Trehörnabygden så 
framhölls att vi bör fortsätta med det arbete vi håller 
på med ex. Trehörnadagen, Trehörnabladet och 
annan information, bjuda in till de aktiviteter som 
byalaget genomför,
Angående Trehörna by så ansågs det viktigaste vara 
at t arbeta för at t de lediga tomterna på 
Sjöängsområdet bebyggs. Vi bör trycka på 
kommunen för att få till stånd byggande av 

lägenheter i ÖBO:s regi. Tomterna måste också 
marknadsföras bättre exempelvis med skyltar vid 
E4:an om ”Sjönära tomter 100 000 kr”. Vi bör också 
förmå kommunen att röja sly samt i övrigt hålla byn 
så vacker som möjligt. 
Lekparken kan utvecklas ytterligare: bättre 
belysning, gungor för större barn och genom att 
starta en aktivitet med parklek i vår. Det är dålig 
gatubelysning i hela Trehörna framförallt på 
Danskvägen. Vidare måste alla ”potthål” på gatorna i 
Trehörna lagas. Ett ytterligare problem som togs upp 
är att då den fasta telefonin försvinner måste det 
finnas back-up på mobilmasterna om strömmen går. 
Då det gäller barnfamiljer kom förslaget att få ut en 
enkät för att ta reda på vad de vill att byalaget skall 
arbeta för. Enkäten kan finnas med i ett utskick eller 
lämnas ut vid jul- eller påskpyssel. Kommunen bör 
vidare se till att det finns god information om 
möjligheter till barnomsorg och skola om man bor i 
Trehörna. Avtal skulle kunna tecknas med Tranås 
kommun om tillgång till förskoleplatser, skolplatser 
och skolskjuts.

Text: Sture Brolin | Foto: Arkivbild 



 

ORDFÖRANDE HAR ORDET
En aktiv höst är på väg mot sitt slut. 
Trehörnaföreningarna genomförde en 
lyckad Trehörnadag den 1 september med 
bra program och god uppslutning. 

En historisk vandring fick rekordmånga 
deltagare. Ett par möten om kommunens och 
Trehörnas långsiktiga utveckling har hållits. 
Landsbygdens framtid handlar ytterst om 
antalet boende. För få personer i byar och på 
gårdar leder till försämrad service, mindre 
aktivitet och att färre vill flytta till landsbygden. 

Därför är det av avgörande betydelse att 
kommunen är beredd att underlätta för 
byggande och inflyttning på landsbygden och 
även vågar låta Ödeshögsbostäder bygga 
utanför centralorten. 

Det är bra att kommunen vill att alla kommun-
invånare skall ha möjlighet att påverka 
översiktsplanen och det är viktigt att vi som bor 
i Trehörnabygden deltar och framför våra 
tankar om hur vi vill att framtiden ska gestalta 
sig. Det gjordes dels på medborgardialogen 
och dels på byalagets allmänna möte. 

De tankar som framfördes kommer att ligga till 
grund för byalagets verksamhetsplan för 2019 
som skall antas på årsmötet den 1 februari. Jag 
hoppas att vi ses då. 

Men innan dess kanske vi ses 
på Lucia i Trehörna Kyrka eller 
Nyårsgemenskap i Lusthuset 
med Trehörna Manskör som 
underhåller. 

STURE BROLIN

Ödeshögs kommun är på gång med att ta fram 
en ny översiktsplan. Processen inleds med att 
fem medborgardialoger genomförs. Torsdagen 
den 1 november var det dags för Trehörna. 

Samhällsbyggnadschef Rebecka Bäck och 
planarkitekt Erik Blomdahl 
inledde med en översiktsplan 
som skall ange den långsiktiga 
politiska viljeinriktningen vad 
gäller användningen av mark och 
vatten. Planen skall sedan vara 

vägledande för detaljplaner och exempelvis 
bygglov. 

Tanken bakom medborgardialogerna är att samla in 
lokal kunskap och att fånga upp olika tankar om 
framtiden. Det dryga 20-talet personer som kommit 
till mötet samlades runt borden och diskuterade 

vilken bild man har av Ödeshögs kommun, vilka 
p l a t s e r m a n s k a l l v ä r n a o m o c h v i l k a 
utvecklingsområden man vill att kommunen skall 

arbeta med. Vid dialogen i Trehörna framhölls att 
Ödeshögsbostäder borde bygga lägenheter eller 
parhus för uthyrning på Sjöängområdet. 

Man betonade också att det borde finnas 
seniorboende även i kommunens mindre orter. Man 
betonade vikten av god mobiltäckning då det fasta 
telefonnätet monteras ner. Oro fanns för att 
trygghetslarm inte fungerar vid elavbrott då 
mobilmasterna lägger av.  

Målsättningen är att ca 10 % av invånarna över 15 
år skall vara delaktiga i arbetet med översikts-
planen. 

Resultaten från de olika medborgardialogerna skall 
sammanställas för att i vår gå ut på samråd. Under 
vinter 2019-2020 skall planförslaget ställas ut och 
beslut sedan tas sommaren 2020. 

Text & Foto: Sture Brolin

MEDBORGARDIALOG I TREHÖRNA



 

I februari 2018 var Ann-Cathrine och jag på en 
resa till Sydamerika där vi besökte Ecuador, 
Galapagosöarna och Peru. 

Första dagarna besökte vi Ecuadors huvudstad 
Quito. Staden ligger ca 2850 meter över havet och 
är världens högst belägna huvudstad. Den ligger 
också nästan mitt på ekvatorn och en upplevelse 
var att besöka ekvatorlinjen och stå med en fot på 
södra halvklotet och den andra på norra. Vi kunde 
där se att vatten som rinner ur en behållare mitt på 
ekvatorn rinner rakt ner. Flyttas behållaren ett par 
meter norr- eller söderut rinner vattnet istället ut 
med en virvel och det virvlar åt olika håll på 
respektive sida. 
Quito var en av inkarikets huvudorter under andra 
halvan av 1400-talet fram till att spanjorerna 
besegrade inkaindianerna 1534. Tyvärr finns inte 
mycket kvar av rikedomarna från inkatiden. När 
spanjorerna kom gömdes enligt sägner en stor del 
av guld och andra ädelmetaller för spanjorerna i 
gamla gruvor i Anderna. Spanjorerna tog med sig 
stora rikedomar hem till Spanien och tempel och 
palats revs för att ersättas av katolska katedraler 
och nya byggnader i spansk kolonialstil. 

Efter Quito reste vi ut till Galapagosöarna som 
tillhör Ecuador och ligger 100 mil väster ut i Stilla 
havet. Ögruppen består av 19 öar och hela området 
är skyddat som nationalpark där även det 
omgivande havet ingår i parken. På öarna och i 
havet finns ett mycket speciellt och fantastiskt 
djurliv. 
Djuren har levt isolerat under hundratals år och har 
anpassat sig till de speciella förhållanden som finns 

på de olika öarna. Ett exempel är leguaner som 
normalt är ett landdjur på ett par öar anpassat sig till 
havet för att hämta föda. De kan alltså dyka ner i 
kortare perioder för att hitta mat på den karga ön. 
Djuren ser inte människor som fiender utan är i 
princip helt orädda och vi kunde komma väldigt 
nära både sjölejon, fåglar, leguaner och 
sköldpaddor. Att snorkla och simma tillsammans 
med sjölejon var en häftig upplevelse. 
För att skydda både djur och natur är det väldigt 
hårda regler för de turister som besöker Galapagos. 
Man måste alltid ha guide och får tex bara går på 
markerade leder och inte gå närmare djuren än två 
meter. Den speciella naturen och djurens utveckling 
inspirerade Charles Darwin när han skrev sin 
berömda bok Om arternas uppkomst och det 
naturliga urvalet. 

Efter 5 dagars på Galapagos med båt var nästa 
stopp Peru. Efter övernattning i Lima flög vi till 
Cusco och med buss och tåg mot resans höjdpunkt 
Machu Picchu. Staden ligger högt och otillgängligt 
uppe på ett berg i Anderna och byggdes av 
inkaindianerna i början på 1400-talet. Staden är lite 
av en olöst gåta då man inte riktigt vet varför den 
byggdes på en så otillgänglig plats och vilka som 
bodde där. Tyvärr finns inga skriftliga dokument 
som förklarar då inkafolket inte hade något riktigt 
skriftspråk. 
Staden övergavs i samband med spanjorernas 
erövring och låg överväxt av regnskog i drygt 400 år 
innan den upptäcktes av en amerikans historiker 
1911. En fantastisk vacker plats och otroligt 
välbyggd. Stenterrasser och stenhus har klarat 
jordbävningar och regnskog under hundratals år 
utan att rasa samman. När man ser murar och 
väggar av stora stenblock som väger flera ton 
tillskurna med millimeterprecision inser man hur 
duktiga byggmästare inkafolket var. Där de varit 
mest noggranna går det inte att stoppa in ett 
pappersark i skarven. Tyvärr var vädret inte det 
bästa dagen för vårt besök vilket gjorde att vi inte 
såg hela den fantastiska vyn över staden från 
bergstoppen ovanför men vi var nöjda ändå.

RESESKILDRING AV EN TREHÖRNABO

https://sv.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
https://sv.wikipedia.org/wiki/Om_arternas_uppkomst
https://sv.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
https://sv.wikipedia.org/wiki/Om_arternas_uppkomst


 

För 6:e året i följd ordnade bröderna Anders 
Karlsson och Christer Miller den 29:e september 
traktorrace i Trehörna. 

Tyvärr krockade det i år med andra traktor-
evenemang men det var ändå 17 ekipage som 
deltog. Deltagare kom från bl.a. Trehörna, Sommen, 
Ödeshög och Boxholm. Ett par deltagare kom från 
Frinnaryd och Vireda och hade 4-5 mil enkel resa till 
Trehörna för att medverka. 

Åldern på deltagarna är också varierande, från 2-3 
år till pensionärer vilket visar att arrangemanget är 
populärt i alla åldrar. Traktorerna är också i 
varierande ålder och utseende. En del välputsade 
och underhållna gamla klenoder från tidigt 50-tal, 
andra mindre putsade och underhållna men 
fungerar ändå.

Årets resa gick genom allmänningen till Kvarneryd 
mellan Boet och Stora Åby. I Kvarneryd är det fika 
och tid för diskussioner och för att titta på varandras 
traktorer. 

Därefter går färden tillbaka till Trehörna via Åsa och 
Stormatorp. På hemvägen passerar man enligt 
utsago den bästa delen av racet som är 
Bokgölsbacken. 

Det är ljuv musik för en traktorälskare att höra 
motorljudet från alla traktorer när de får arbeta hårt 
för att ta sig upp för den branta backen. 
Deltagarna säger att det bästa med racet är 
gemenskapen, känslan i kroppen när man kör i 
kolonn genom skogen och givetvis fikastunden när 
man kan prata och utbyta erfarenheter med 
varandra.

Text & Foto: Christer Ignell

TRAKTORRACE I TREHÖRNA

Efter ett par dagar i inkarikets huvudstad Cusco 
avslutades resan med 5 dagar långt ute i Amazonas 
djungel där Amazonfloden rinner upp och långt från 
mobiltelefoner och elektricitet. 
Spännande vandringar i djungeln och paddling på 
små biflöden till Amazon-floden där vi såg apor, 
fåglar, decimeterstora spindlar mm. En spännande 

upplevelse var också vandring på gångbroar 40–50 
meter uppe i de högsta träden i djungeln. 
Tyvärr fick vi inte se varken puma eller anakonda 
men det får bli en annan gång.

Text & Foto: Christer Ignell
Ann-Cathrine Ignell



 

HISTORISK VANDRING - PER I SLANGERYD
Höstens vandring med Kalle Bäck som guide 
lockade mer än 60 personer och handlade om 
Per Johan Johansson. 

Per var mera känd som Per i 
Slangeryd och föddes 1823 i torpet 
Lövstugan, inte långt från Tullporten, 
av mycket fattiga föräldrar. Fadern var 
alkoholiserad och redan som 5-åring 
började Per hjälpa till att försörja 

familjen som tiggare. Per gjorde sedan en 
fantastisk klassresa och gick från att vara helt 
utfattig till att bli en av Trehörnas rikaste personer. 
Redan som tonåring tog han anställningar som 
dräng. Först i Älggölen och sedan på Trehörna 
säteri som då ägdes av Gustafva Behms far Nils-
Olof. 

Per var flitig och en riktig entreprenör och utökade 
sin lön som dräng genom att tillverka olika saker 
han kunde sälja, bla räfspinnar. 
Som 24-åring gifte han sig med Stina-Greta och 
blev torpare på torpet Luren. Efter 5 år som 
torpare får han möjligheten att bli arrendator på 
gården Ekeberg. Han har inga pengar till boskap 
eller redskap men blir s.k. 4-delsbrukare vilket 

innebär att han bara får behålla en fjärdedel av allt 
han producerar på gården, jordägaren behåller 
resten. I gengäld får Per viss hjälp med redskap 
och boskap. 

Tio år senare får han möjlighet att bli arrendator i 
Slangeryd som då ägs av Johanna Andersson 
från Ödeshög, mera känd som Handelsman 
Johanna. Per och Johanna var väldigt lika 
varandra när det gäller att arbeta hårt och som 
entreprenörer. Per får ekonomisk hjälp av 
Johanna och blir arrendator i Slangeryd. 

År 1874, efter 10 år som arrendator, får Johanna 
ekonomiska problem och säljer gården till Per för 
46 000 kronor. Per fortsätter att jobba hårt och blir 
en förmögen man. Han bygger ny huvudbyggnad 
och ny ladugård i Slangeryd och han köper 
gårdarna Ekeberg i Trehörna och Bärbäck i 
Boxholm. Han får också flera kommunala uppdrag 

och blir en respekterad man i Trehörna. Han 
utvecklar också Slangeryds brunn med 
hotellverksamhet och bygger upp ett helt 
industriområde med kvarn, sågverk, smedja och 
en kemifabrik som tillverkar bakpulver, ostlöpe 
mm vid Hallinge inte långt från Slangeryd. 
Kemifabriken hade namnet Kemifabriken 
Triangeln Trehörna.
P e r d ö r 1 9 0 3 o c h e f t e r l ä m n a r d å e n 
mångmiljonförmögenhet i dagens penningvärde. 
Tyvärr är det inget av hans 14 barn som har 
förmågan att driva verksamheten vidare utan hans 
gårdar och industrierna vid Hallinge splittras kort 
efter hans död. Däremot finns rester och ruiner 
från sågverk, kemifabrik, smedja, brunnssalong 
mm fortfarande kvar vid Hallinge.
Historien om Pers klassresa var populär och 
lockade alltså över 60 deltagare. Vi som var med 
tackar Kalle Bäck och Clas Karlsson för en 
spännande berättelse och intressant guidning vid 
Hallinge.

Text & Foto: Christer Ignell



 

Det blev lite stökigt i hallen när alla skulle in till 
årets Höstfest den 8 nov.
Ett trettiotal Trehörnabor samlades i Lusthuset för 
att njuta av Monikas och Stures goda gulaschgryta, 
bröd med efterföljande äppelpaj. 

Ljudnivån blev hög när alla skulle rätta sina svar på 
frågeleken då det var både skratt och protester men 
domare Sture var enväldig.

Text & Foto: Gunni Karlsson

HÖSTFESTEN - ETT TILLFÄLLE ATT TRÄFFAS
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Fondmedel kan sökas 
av elever till det år man 
fyller 25 år och bo i 
Trehörna. Ansökan ska 
skickas senast 15:e 
januari till Per Karlsson, Hult Västergård, 57399 
Tranås eller mail hult.vastergard@gmail.com. 
Frågor besvaras av Per Karlsson 070-875 53 49 
Beslut och utbetalning senast mars månad.

DATUM TID PLATS ARRANGÖR HÄNDELSE

8 DEC 18.00 Trehörna Kyrka Svenska Kyrkan
Trehörna Byalag

LUCIATÅG. Vi njuter av sång och 
musik från luciatåget i kyrkan.

25 DEC 07.00 Trehörna Kyrka Svenska Kyrkan JULOTTA. gudstjänst tidigt till minne 
av Jesu födelse.

31 DEC 15.00 Lusthuset Trehörna Byalag NYÅRSGEMENSKAP. Återigen 
samlas vi i Lusthuset,

29 JAN 19.00 Hembygdsgården Svenska Kyrkan KVINNOKVÄLL. Tisdag ojämna veckor 
18.30 kvällsbön 19.00 kvinnokväll.

1 FEB 18.30 Lusthuset Trehörna Byalag ÅRSMÖTE. Trehörna Byalag håller 
årsmöte med efterföljande pubkväll.

18 FEB 18.00 Hembygdsgården Röda Korset ÅRSMÖTE. Föreningen Röda Korset 
håller årsmöte i Lusthuset.

2 MARS 18.00 Olika hem sedan 
Lusthuset Trehörna Byalag GOURMÉTRACE. Ät god mat o träffa 

dina grannar under trevliga former.

6 MARS 19.00 Lusthuset Trehörna 
Fiskevårdsförening

ÅRSMÖTE. Föreningen Trehörna 
Fiskevårdsförening håller årsmöte.

Tisdagar ojämna veckor 18.30 Kvällsbön sedan 19.00 Kvinnokväll i Hembygdsgården.

TIPS
Trehörnabladet finns att läsa på vår 
hemsida: www.trehorna.nu.
Här finns även tidigare nummer av 
tidningen att läsa. 

REDAKTIONSKOMMITTÈN
Kommittén består av Sture Brolin, Kicki Svenberg, Peter 
Frejhagen, Gunni Karlsson och Christer Ignell. 
Material till tidningen skickas till:
Sture Brolin: sture.brolin@outlook.com / 072-730 95 52

Gourmétrace den 2 mars 2019
EN FIN TRADITION HÄR I TREHÖRNA

Ta tillfället i akt att äta god mat o träffa dina grannar, ett 
perfekt tillfälle för er som är nyinflyttade att få träffa 
folket på orten. 
Det går till som vanligt: Förrätt hos den första värden 
tillsammans med några andra, huvudrätt hos den anda 
värden tillsammans med nya, efterrätt hos den tredje. 
Kvällen avslutar alla tillsammans i Lusthuset. En av de 
tre rätterna kommer du att få bjuda på hemma hos dig.

ANMÄL ERT DELTAGANDE SENAST DEN 11 FEB
sture.brolin@outlook.com eller ring 072-730 95 52

Nyårsgemenskap
Vi samlas i Lusthuset för 
en stunds avkoppling och 
gemenskap inför det nya 

året. Byalaget bjuder på snittar och cider. 
Trehörna manskör underhåller med några sånger. 
Men det viktigaste av allt bjuder ni på, er närvaro. 

Välkomna önskar Trehörna Byalag!
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