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Här är Uddebobladets höstnummer  
Kallare väder är på ingång med höstens alla färger. 
Grävmaskinerna ser ut att arbeta dygnet runt med att dra fiber 
till byn och Uddebo förbereder sig för höst med två 
evenemangshelger framför oss. 22 september firar gula huset 
10 år och 29 September blir det skördemarknad och invigning 
av matväven och nya butiken i Väveriet. 

Gula Huset 10 år 
För 11 år sedan fick den gamla industrifastigheten mitt i byn ett 
rivningslov efter att den långsamt förfallit och bleknat 
under 50 år. Då samlades en grupp människor i Uddebo för att de 
ville att nya saker skulle hända i byn. 
Tomma hus skulle fyllas och offentliga platser skulle börja 
användas, göras vackrare och mer spännande. Den gamla industri-
fastigheten skulle räddas! 

Det startades en förening som ägnade mycket tid åt att renovera det 
stora gula huset för att kunna arrangera alla möjliga slags aktiviteter. 
Marknader, världsrekord, loppisar, jippon, utställningar, kurser, 
festivaler och studiebesök. De här 10 åren har mycket hänt och 
Uddebo lyser nu så klart att det lockar människor överallt ifrån. Alla 
de tomma husen är fyllda med liv igen och nya byggprojekt planeras 
för fullt i byn. 
Bild: Staffan Arvegård 2008. Föreningens första medlemmarFöreningen Gula Huset i Uddebo firar 10 år den 22 

september. Det är öppet hus hela dagen med café, 
loppis, hantverksbutik, utställning och barnteater-
föreställning. Vi tittar bakåt, framåt och njuter av 
dagen tillsammans. På kvällen bjuder vi in alla till 
högtidsknytis med dans och musik.

Tider:
Kl 10 Huset öppnar med cafe, butiker och 
utställning och spännande aktiviteter. 
Kl 12 Bildvisning och tillbakablick
Kl 13 Musik
Kl 15 Barnteaterföreställning Havets 
Hemlighet av Ragnaröken Theatre.
Kl 16 Uddebo om 10 år, framtidsblick.

Kl 19 Högtidsknytis
Kl 21 Dans och musik 

Nu kommer svampen
Förra året var det mycket svamp runt Uddebo 
men det torra och varma vädret gjorde att 
årets svampar länge lös med sin frånvaro. 

I mitten av augusti kom äntligen regnet. 
Någon vecka senare började det dyka upp 
svampar. 
Vi hittade ett femtiotal arter som vi visade upp 
när det var svamputställning på gula dagen i 

början av september.
Hittills har det varit mycket soppar i skogen. 
De brukar komma snabbt när det först varit 
torrt och sedan regnar. 

Det går just nu lätt att fylla svampkorgen med 
Karl Johan, smörsopp, sandsopp och olika 
strävsoppar. En annan svamp som man ser 
gott av i skogen är den oätliga narrkantarel-
len. Den skiljs lättast från kantarellen genom 
att den har skivor under hatten (kantarellen 

har åsar) och på att skivorna drar mot rödor-
ange. Vanliga kantareller är det ont om i år. 

Svampsäsongen är dock långt ifrån över. 
Med lite tur och mycket regn kan det dyka 
upp trattkantareller, riskor, musseroner, 
frostvaxingar och andra svampar som trivs 
sent på hösten.

Text: Oskar Kullingsjö
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Att vår by är full av kreativa och 
konstnärliga personer är ju 
allmänt känt. Men Uddebo kan 
också bli en plats där konstnärer 
från andra delar av landet och 
världen erbjuds en gästateljé.

Linnéa Larsson, som själv är konst-
när, vill skapa ett så kallat 
residensprogram i Uddebo. Det 
innebär att en konstnär erbjuds bl 
a boende och arbetsplats under en 
längre period, för att koncentrera sig 

på sitt arbete.

- Det kan också vara t ex en forskare 
som arbetar med intressanta teman, 
säger Linnéa. Vi vill helt enkelt ge 
rum, tid och möjligheter åt folk som 
jobbar kreativt och utforskande med 
viktiga samhällsfrågor.
Linnéa är en i föreningen Future 
Utopia Community Key som driver 
detta och temat är hållbar 
samhällsutveckling.

- Utopiska idéer och hållbart 
samhällsbygge är något av den röda 
tråden i Uddebo, menar Linnéa. Vi vill 
ta hit människor som kan ge något till 
byn, och som får något tillbaka.

I somras hade föreningen ett 
symposium med bl a konstnärer, 
arkitekter och curators från hela 
Europa där hela Uddebo bjöds in 
att komma och äta och prata med 
dem och ett liknande planeras nästa 
sommar. 
I november kommer konstnärinnan 
Egle Oddo på ett kort residensbesök.

- Vi är en plattform för 
kunskapsutbyten och hoppas att det 
här ska permanentas, säger Linnéa. 
Vi söker pengar från olika statliga 
och regionala institutioner. Och vi 
har kontakt med många spännande 
personer som vill komma till Uddebo.

Största bekymret nu är att hitta en 
gästbostad. Så om du har något som 
du kan tänka dig att hyra ut periodvis 
nästa år; ett hus, en lägenhet, 
tomtplats eller något annat så 
kontakta Linnéa Larsson.

Text: Marita Pahlen
Bild: Wael Surur

Gästateljé för konstnärer

Uddebo-info

Studiefrämjandet
Studiefrämjandet har öppnat kontor i 
Uddebo. De är ett religiöst och 
partipolitiskt obundet studieförbund 
som stöttar föreningar och initiativ 
med ett extra intresse för 
hållbarhetsfrågor på landsbygden. 
Studiefrämjandet håller till i Väveriet 
på Kilavägen 11. Kontoret är beman-
nat på tisdagar mellan 14.00-19.00. 
Under andra tider kan du nå dem på 
nummer: 033-239440 eller på mejl: 
sjuharad@studieframjandet.se 

Ekgatan 14
Efter flera år av förfall har hyre-
shuset på Ekgatan 14 har äntligen 
blivit sålt till ett par som kommer att 
renovera upp huset och iordningstäl-
la sex stycken lägenheter som 
planeras stå färdiga våren 2019. 

Herr Gårman i Uddebo!
Nej, det är tyvärr inte så att vi fått 
ett hett efterlängtat övergångsställe 
till. Inte än. Men visste du att den 
konstnär som skapat ”Herr Går-
man” och många andra vanliga 
vägmärken är född i Uddebo? KG 
Gustavsson hette han och 17-18 
november kommer bygdegården att 
ha en utställning med hans bilder. Vi 
i gruppen som arbetar med detta tar 
gärna emot någon mer som hjälper 
till. Hör i så fall av dej till Claes Blixt 
eller Marita Pahlén.

Mer aktuellt i bygdegården 
Soppluncher är det sista tisdagen 
i varje månad. 28 september är det 
pubkväll.

Vinylkväll den 20 oktober, där man 
kan ta med sig en favoritlåt på vinyl 
och gärna berätta lite om den.

Fars Dags-pub den 10 november 

Vaktmästarfest blir det den 24 
november. Då bjuds alla som hjälper 
till att städa i bygdegården på fest. 

Vi saknar ”vaktmästare” för ett par 
veckor under året, vill du hjälpa till 
så kontakta Morgan Oscarsson.
 
Den 6 oktober är det arbetsdag för 
den som vill göra ett handtag med 
underhållet av vår fina bygdegård.

Skördemarknad Den 29 september 
är det skördemarknad i Väveriet 
med lokalproducerade och 
ekologiska produkter. Marknaden är 
öppen 11-16 och där finns 
grönsaker, honung, marmelad, bröd, 
inläggningar och syrade produkter 
och mycket annat. Caféet är öppet 
ända till 19.00!
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Störbönan i Uddebo
Våra butiker försvann från Uddebo 
redan för många år sen, först 
Konsum 1979 och senare 9’ans 
1991. Men visste ni att vi har en 
egen inköpsförening i Uddebo? 
Den har funnits i ett hörn av Gula 
Huset sedan 2015 och funkar som 
en klassisk medlemsbutik. Dvs det 
är medlemmarna som tillsammans 
sköter butiken och bestämmer vilket 
innehåll vi ska ha.

Nu har Matväven etablerat sig i 
Väveriet och tanken är att utveckla 
ett småskaligt matcentrum där. Då 
ser vi medlemmar det som naturligt 
att även flytta butiken Störbönan dit. 
I samband med flytten vill vi även 
bredda utbudet och välkomnar nya 
medlemmar som vill vara med och 
driva butiken. Du behöver vara 
medlem för att få handla, men utöver 
det krävs det inget mer än att vi 
gärna ser att du handlar så mycket 
som möjligt i vår egen butik. Vill du 
engagera dig i att hålla öppet, hjälpa 
till med inköp eller engagera dig 
på andra sätt så ser vi det som en 

bonus. Ett medlemskap kostar 200 kr 
för ett år och om du inte är medlem 
så tveka inte att bli det. 200 kronor 
sätts in på bg 472-9620 eller Swish 
123 351 09 55. Skriv ditt namn och 
medlem 2018.

2.0 - En nystart 
Vårt mål med att flytta till nya lokaler 
är att göra butiken mer tillgänglig 
och lättare att handla i. En del av det 
arbetet är att införa ett digitalt 
system för både dörr och kassa, så 
att medlemmar när som helst själva 
kan öppna dörren och gå och 
handla och betala utan personal. 
Men det är en process som vi startar 
nu och kommer att utveckla mer 
under hösten. Janne Kemi kommer 
att finnas på plats under 
skördemarkanden och visa hur du 
blir medlem och handlar.

Ekologiskt
Störbönans långsiktiga mål är att ge 
möjlighet för de boende i Uddebo att 
handla ekologiskt och hållbart. Så 
vi tillhandahåller helst varor som är 
lokalproducerade, ekologiska och så 
mycket som möjligt växtbaserade. 
Men en del av det hållbara är att inte 
behöva ta bilen till Tranemo när du 

behöver köpa ett paket mjölk!
Vi vill så mycket som möjligt lyfta 
lokalproducerade varor, så 
producerar du något eget i matväg 
så kom gärna och sälj det i butik-
en. Drömmer du om att starta egen 
produktion så finns det ett storkök i 
Väveriet inom projektet Matväven, 
där du gärna får bli medlem och pro-
ducera egna varor.

Text: Janne Kemi

Butik 2.0

Vandringslederna i Uddebo
På grusvägen påväg ner mot 
Väveriet kommer Stina Kullingsjö 
med en stolpe i handen. 

Hon har satt upp några av de sista 
pilarna till lederna på skuggsidan. 
Sedan 2016 har en grupp personer i 
Uddebo arbetat med att röja och mär-
ka upp stigarna i skogarna kring byn. 
Det gör de för att de själva tycker 

om att vara i naturen och vill att fler 
lättare ska kunna 
komma ut i naturen. 
Det började som ett projekt med stöd 
från Leader Sjuhärad och sedan dess 
har mycket tid lagts på att titta på 
kartor och planera lederna. Den 30 
september är det invigning av Harsti-
gen och Myrstigen, de två lederna på 
södra sidan, alltså skuggsidan. 

Harstigen är 7 km och har orange 
markering,  Myrstigen är 3 km och 
har gul markering. För att hitta 
lederna går du söderut från Väveriet 
på grusvägen mot Lövåsen, efter ca 
100 m svänger leden in i skogen och 
leder upp mot det vackra landskapet 
vid Mjällbo. 
Om du vill ta en paus så finns det en 
rastplats med vindskydd i en glänta 
i skogen söder om Mjällbo. Nästa år 
kommer en led på 5 km på solsidan 
att färdigställas. Vill du veta mer om 
vandringslederna eller vara med 
och hjälpa till så hör av dig till Stina 
Kullingsjö.

Text & Bild: Caroline Bergmann

Harens visa. 

Vi är de glada hararna som 
skuttar glatt omkring, och kvittrar liksom 

stararna oss trycker 
ingenting,

falleri Fallera falleri fallera oss trycker 
ingenting.                       

Vers 2. 
Ibland på våra tassar små vi skidor spän-

ner fast , och svänger mellan stammar 
små som vore vi av plast.

”Refräng. Melodi spelolles gånglåt”

Tidigare i Uddebos historia så 
fanns det en vandringsgrupp som 
hette Haren. 
Varje söndag gick de ut på prom-
enader i skogarna runt Uddebo 
och ibland blev det riktigt långa 
turer. Sitt namn Haren fick dem 
ifrån ett tillfälle när de var ute och 
gick och det plötsligt kom en hare 
springande rätt in i en sten och 
dog på fläcken.  
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Vi brukar ses någonstans i mitten på vår gata, Ingrid 
och jag. Hon i lugn promenadtakt och jag i lite mer 
skyndsamt tempo på väg eller med ett cyklande barn 
som fått upp farten. Ingrid är en av de personer som 
alltid stannar och hälsar med ett leende. En av de där 
”ur-invånarna” här i byn. Som bott här betydligt 
längre än jag levt. Ändå har vi en hel del gemensamt.

En gång var Ingrid också ny i Uddebo. Hon flyttade hit 
som 21-åring från Halmstad för att prova att bo på landet. 
Fick jobb som lärare för en åk 5/6-klass, träffade sitt livs 
kärlek, fick tre barn och valde sen att bygga hus 
– som hon och hennes man Yngve ritade själva och som 
byggdes med stor precision. Huset ligger i Ekbacken med 
stora pampiga 100 år gamla ekar där kören tidigare sjöng 
in våren. 1968 stod huset klart och då flyttade hon med 
sin familj från att ha bott i lärarbostaden på Skolgatan. 
När Ingrid först kom till Uddebo bodde hon i en etta med 
kokvrå i Kimbo, mitt emot Bygdegården. Där blev hon väl 
omhändertagen av de andra hyresgästerna i huset och 
upplevde att folk i allmänhet var snälla och välkomnade 
henne till byn. 

- Folk här är vänligt intresserade, menar Ingrid. Visst var 
det i början lite ovant och det fanns de hemma som tyckte 
vi var konstiga som valde att bo i Uddebo, men folk här 
var så trevliga och lätta att ha att göra med. Jag skulle 
prova att bo här i ett år och nu har bott här i över 60!  

Hemma hos Ingrid är det varmt och trevligt. Det hänger 
stråkinstrument på väggarna och bokhyllan har många 
faktaböcker. Ingrid berättar att huset ofta var fullt med folk 
och de brukade spela och sjunga, ibland hade de även 
internationella gäster. De hade också ofta många barn 
hemma. En gång skulle Yngves klass ha kalas och då 

dukade de upp med filtar på golvet i köket för att få plats 
med alla klassens 28 barn.

Ingrid berättar om den goda stämning som fanns i byn 
när hennes barn växte upp. Alla föräldrarna gjorde så 
mycket för barnen, det var lätt att samla ihop folk och 
många som kom och hjälptes åt. I Uddeboboken 
beskriver också hennes dotter Åsa hur det var att växa 
upp i en by med närhet till naturen och att tillhöra ett 
sammanhang. Barnen byggde kojor och de var ofta ute i 
skogen på helgerna. 
- Naturen är viktig att vara rädd om, säger hon. 

När jag frågar Ingrid hur hon ser på Uddebo idag svarar 
hon att alla de som hon kände har dött eller flyttat ifrån, 
vilket är väldigt trist. Däremot är hon glad för att det 
kommit så många nya och unga till byn. Särskilt roligt är 
det att så många barn bor här igen. 
- Det är bra att växa upp här. Ni som flyttat hit har gjort ett 
bra val och är förståndiga som flyttat hit.

Text & Bild: Karin Rehnström 
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- Naturen är viktig. Var rädd om den.

Medverkande i redaktionen för Uddebobladet nr 18:  
Marita Pahlén, Karin Rehnström, Caroline Bergmann, Oskar Kullingsjö och Janne Kemi

Stort tack till:

Poesirutan

stoppar modersblod
i förklädesfickan
torkar diskskum

mot höfterna

barnen upptäcker nya ljud
äganderätten till sin tystnad

om min kropp vore träd
inte mindes födelsens skräck

havets sälta

om blodet höll sig på banan
famnen var elastisk

jag upptäcker inte längre nya ljud
jag längtar efter tystnad

stoppar modersblod
i skåpet

gräver fram
äpplen, hassel, knäckebröd

sträcker mig
efter kvasten, havet, regnet

som blöter hällar, tar sig ner i gångarna
arbetar ihärdigt med jordmån, mantran, 

vanskliga rus
/Tass
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