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Välkommen till oss i Gislaveds kommun.  
I den här boken berättar vi varför just vår 
kommun betyder så mycket för oss. Förutom 
vår storslagna natur, bra boendemiljö och  
ett fantastiskt utbud av fritidsaktiviteter  
har vi något som vi är ännu stoltare över.  
Vår öppenhet, vilket gör att vi gärna  
delar med oss av allt det goda vi har.  
Som det kända spanska uttrycket - Mi casa 
es su casa (mitt hus är ditt hus), vill vi att du  
ska känna att vårt Gislaved är lika mycket  
ditt Gislaved. 

ALLA ÄR BARN 
I  BÖRJAN



Att vår bygd ligger väl till för resor genom 
inlandet är väl känt. Gislaved var redan i 
gamla tider en viktig plats utmed Nissa- 
stigen där man rastade och bedrev han-
del. Här fanns som mest tio gästgiverier. 
Den rika traditionen av gästfrihet lever 
kvar och avspeglas i vårt kommunvapen 
genom det gamla tecknet för gästgiveri.  
Vi tycker att tecknet symboliserar den 
öppna attityd och vänliga inställning vi  
har gentemot nya bekantskaper. 

Den äldsta kända uppgiften om att Gisla-
ved hade gästgivargård är från 1566.  
Man kan tänka sig att det var Erik XIV själv 
som beslutade att gästgivargård skulle 
inrättas i Gislaved då han gjorde ett tre-
dagars besök här i oktober månad 1563 
under krigsåren mot Halmstad. Gustaf II 
Adolf slog med sitt följe läger i Gislaveds 
gästgivargård den 16 januari 1619. 

Gästgiverier har funnits på andra plat-
ser i kommunen. Under andra hälften av 
1800-talet fanns det bland annat gästgive-
rier i Öreryd, Norlida, Ölmestad, Kappeled 
och Bölaryd.

> Upplev själv
Gislaveds hembygdspark ligger i  

Gislaveds norra del cirka 500 meter 

norr om Gislaveds kyrka och består av 

ett tiotal byggnader (bild till vänster).

Sandviks sockenstuga (till höger)  

finner du bredvid Sandviks kyrka  

som är en populär vigselkyrka och  

de båda ligger otroligt vackert place-

rade på en halvö i sjön Fegen.

1950 kom ett förslag om att Gislaved 
liksom alla andra orter skulle skaffa sig ett 
vapen som symbol för köpingen. Förslaget 
godtogs av kommunfullmäktige och det 
uppdrogs åt dåvarande realskolrektorn PU 
Ljungdorff att ta kontakt med Riksheral-
dikerämbetet för att få förslag till lämpligt 
vapen. Ett kommunvapen får inte ritas hur 
som helst utan det ska vara något karak-
teristiskt från ortens historia eller näringsliv 
och vara helt unikt. Riksheraldikern tog 
fasta på att Gislaved under flera århundra-
den haft gästgiveri och att tre gårdar turats 
om att ta emot och förse vägfarande med 
mat och rum. Så ritades ett vapenförslag 
som upptog ett förgyllt heraldiskt tecken för 
gästgiveri inom en ring på en sköld.

Alla var överens om att detta var ett bra 
förslag. Men när ärendet skulle behandlas 
av kommunfullmäktige inträffade ett inter-
mezzo. Vid detta tillfälle infann sig kantor 
Viktor Brusing, en färgstark person i det 
gamla Gislaved. 

Han bad att få yttra sig om vapenförslaget 
vilket symboliserade en stiliserad bränn-
vinsremmare (ett brännvinsglas) och höll  
ett längre anförande. Han var själv ingen 
nykterhetsfantast men motsatte sig be-
stämt att gästgiveritecknet skulle finnas 
med i kommunvapnet. Inte skulle väl det 
nyktra Gislaved symboliseras av ett bränn-
vinsglas när kommunfullmäktige i Gislaved 
bestod till 75 % av helnykterister. Talet om 
brännvinsglaset blev för starkt. Efter en kort 
debatt återremitterades ärandet till kommu-
nalnämnden.

Så gick det något år och riket fick en ny 
monark, Gustav VI Adolf. Det talades  
om en Eriksgata längre fram då kommu-
nerna skulle ordna ett festligt mottagande.  
Då togs vapenförslaget fram igen, och  
nu blev det snabbt och enhälligt antaget.  
Kort därefter fastställdes det av Riksheraldi-
kerämbetet som vapen. 

            Evert Jendei Gislavedsboken 1979



En uppasserska på gästgivargården berättar: 

Dagen började tidigt med att ställa i ordning krog-
stugan. Denna var mycket enkelt inredd. Golvet 
bestod av breda plankor som skurades för hand. 
Och det behövdes. Gästerna var inte så noga med 
att torka av stövlarna och väglaget var ofta lerigt.

Den mest betydelsefulla möbeln var en träbänk  
av kraftiga stockar, på vilka tre tunnor tronade. 
En innehöll kryddbrännvin, en vanligt brännvin och 
en vin. Man vred på kranar och tappade i glasen 
direkt från tunnorna.

Bakom disken fanns en pall med en diskbalja och 
på disken en hop glas och en bricka. Den övriga 
möbleringen bestod av en bäddsoffa (pigans säng) 
samt stolar och bord i kraftigt men enkelt utföran-
de. Och på väggen hängde en bild av kungen  
i svart ram med en smal guldkant.

GÄSTGIVARPIGAN BERÄTTAR.. .

Klockan 7 skulle allt vara i ordning. Glasen skulle 
vara framsatta, likaså backarna med knäcke- 
bröd och brännvinsbröd.

Sen började gubbarna komma för att få en gök och 
brännvin. Det var många gubbar som gick och söp 
på den tiden. Var och en fick dricka så mycket han 
önskade och hade råd till. Arbetsdagen blev lång 
för de båda pigorna som arbetade på gästgiveriet. 

Till gästgivargården hörde jordbruk med kor, hästar, 
grisar och höns som också skulle ha sin passning. 
Och resanderummen skulle städas och gästerna 
passas på. Klockan kunde vara både 11 och 12  
på kvällen innan krogstugan var skurad.

Om någon stamgäst var så full att han inte kunde 
gå hem själv så fick pigan följa honom och se till  
att han inte blev liggande på vägen utan kom hem 
till sin gumma.

          Josefina Nilsson 1873-1961 

från studiecirkeln gamla hus berättar

> Upplev själv
Hestras röda träkyrka är

uppförd under åren 1752-1753. 

Klockstapeln fanns på platsen

redan år 1699.



Centrum i Gislaved kom under 1800-talet  
att domineras av tre gästgivargårdar som  
alla låg i korsningen mellan Nisssastigen  
och Reftelevägen. Det som nu är Stortorget 
var på den tiden en ladugårdsbacke där alla 
tre gästgivarna hade sina ladugårdar. Gäst-
givargårdarna i Gislaved var något av en 
knutpunkt i Västbo. Från denna körde man 
skjutsarna både norr- och söderut längs 
Nissastigen samt öster- och västerut längs 
Kalmar-Göteborgsvägen. Det var mycket  
folk som passerade här dagligen. 

Idag finns Hotell Nissastigen på Stortorget 
och håller traditionen igång genom att  
erbjuda husrum, mat, dryck och underhåll-
ning, precis som de gamla gästgiverigårdarna.

> Upplev själv
Gisledagarna i Gislaved och national-

dagsfirandet i Anderstorp är två folk-

fester som lockar tusentals invånare 

och besökare.



Bosebo kyrka • 57.30312, 13.368055

Burseryds kyrka • 57.208271, 13.285909

Båraryds kyrka • 57.346487, 13.524771

Hestra röda träkyrka • 57.438376, 13.588575

Kyrkparken • 57.304702, 13.538568

Sandviks kyrka • 57.176648, 13.158188

Stengårdshults kyrka • 57.552607, 13.821949

Södra Hestra kyrka • 57.122142, 13.240183

Villstads kyrkby • 57.201353, 13.447775

Våthults kyrka • 57.307716, 13.456492

Öderkyrkogården Kållerstad • 57.5685,  

13.35836

Anderstorps hembygdsgård • 57.279463, 

13.6348

Gislaveds hembygdspark • 57.308399, 13.545274

Hembygdsgården i Burseryd • 57.198822,  

13.278104

Hökabo • 57.11486, 13.61365

Kållerstad hembygdsgård Hultsbråta • 57.101035,  

13.581312

Reftele hembygdspark • 57.172393, 13.601836

Rosendalsstugan • 57.178587, 13.176792

Södra Hestra hembygdsgård • 57.142241, 

13.190364

Villstads hembygdsgård • 57.172373, 13.428753

Bölaryds kvarn • 57.125502, 13.387817

Klockebo kvarn • 57.9903, 13.10670

Lidernas kvarn • 57.504159, 13.745871

Radaholms kvarn och såg • 57.547978,  

13.753842

Släthults kvarn • 57.201074, 13.397205

Skivebo kvarn • 57.221095, 13.31264

Flottningsränna med fisktrappa

Glöje källa • 57.15019, 13.34867

Moforsdammen • 57.28535, 13.63596 

Sisselas källa • 55.45834, 14.178007 

Villstads brunn • 57.12701, 13.27942

Brödrahalla • 57.17197, 13.61095

Dalenparken • 57.300454, 13.547698

Domarringarna i Smålandsstenar • 57.171911, 

13.428329

Reftele tingshus • 57.175307, 13.590957

Solur • 57.12465, 13.23710

gislaved.se

gislaved.se/turism

Året runt öppen:

Isabergs turistbyrå • 57.4335, 13.6171

0370-33 93 00

Sommaröppna:

Gislaveds turistbyrå • 57.3033, 13.5396 

0371-815 41

Turistbyrå Smålandsstenar • 57.1629, 13.4112 

0371-817 50

Turistbyrå Fegen • 57.1059, 13.0316

0708-19 14 50

W

Det finns många kyrkor, hembygdsgårdar, kvarnar, källor och tingsplatser som alla andas 
av vår rika småländska historia. Ta hjälp av GPS koordinaterna (•) nedan, vår webbplats, 
gratiskartan eller någon av våra turistbyråer för att hitta din pärla bland våra gömda  
skatter i kommunen.

BORTA BRA MEN 
HEMMA BÄST



Namn: Stina Handberg, 68 år Familj: Maken Rolf, 1 son och 2 bonusbarnbarn Yrke: Pensionär. Namn: 
Ann-Charlotte Askhamre, 59 år Familj: Maken Allan, 1 son, 2 döttrar, 4 barnbarn och 2 bonusbarnbarn 
Yrke: Avgiftshandläggare.

GEMENSKAP
Att bo på landsbygden är en fröjd för själen. 
Här bryr man sig inte om grannarna har en ny 
självgående gräsklippare eller om deras tomt  
är i bättre skick än vår. Här är det gemenska-
pen, förståelsen och naturen som spelar roll, 
berättar systrarna Stina och Ann-Charlotte.

I Askebo har de av tradition varit väldigt måna om 
att träffas och umgås. Tidigare hade de boende 
träffar i en företagslokal som blev såld och efter  
det fanns behovet av en ny mötesplats. Då föddes 
idén att bygga om det lilla brygghuset till en sam-
lingsplats. Virket man behövde till ombyggnaden 
fanns redan efter att stormen Gudrun hade skövlat 
familjen Askhamres skog. 

Stort intresse för surdeg
Förslaget var att de boende skulle bilda ett byalag 
för att kunna ansöka om Leader-bidrag. (Leader-
bidrag är till för att främja och bedriva landsbygds-
utveckling). På så sätt skulle de kunna utveckla 
brygghuset från enbart mötesplats till en bakstuga 
som även kunde fungera som ett Bed & Break-
fast. I samma veva hade det blivit mycket populärt 
med surdeg och systrarna Ann-Charlotte och 
Stina bestämde sig för att åka på en utbildning 
och lära sig mer om surdegsbakning. Efter kursen 
övertalade de sina vänner och familj att komma 
och provbaka. Responsen var enorm och de som 
var med värdesatte sina nyvunna kunskaper högt. 
Ryktet spred sig om brödbakningen och systrarna 
fick in många förfrågningar från personer som ville 
komma och baka. Förutom surdegsbröd bakar 
man även stenugnsbakade pizzor, knäckebröd och 
kakor i brygghusets stenugn.

Båda systrarna poängterar att de inte är proffs i 
surdegsbakning, men att de gärna visar hur de gör. 
De försöker använda närproducerat och ekologiska 
råvaror i den mån det går.
- Eftersom surdegsbröd bakas med få ingredienser 
är det extra viktigt med bra kvalité på råvarorna,  
säger Stina. Rågmjöl köper de exempelvis från  
Släthult och honungen köper de från lokala biodlare. 
- Det känns bra i kroppen när jag vet att mjölet som 
vi bakar med inte är något som flugit halva jorden 
runt för att hamna hos oss, säger Ann-Charlotte.

Här hälsar alla på varandra
Systrarna trivs väldigt bra i Askebo. Ann-Charlotte 
tycker om att man på landet har lite mer koll på 
varandra, man vet vem som bor i vilket hus och 
alla hälsar på alla, säger hon. Stina som har bott i 
Jönköping i trettio år kan ibland sakna livet i stan, 
men som pensionär tycker hon att det är skönt 
att ha naturen så nära och även hon värdesätter 
gemenskapen med grannarna högt.

Tre år efter starten har brygghuset idag många be-
sökare som gärna vill vara med och baka surdegs-
bröd eller stenungsbakade pizzor. De har även en 
blogg* där man kan se bilder från olika baktillfällen. 
I framtiden finns det tankar om att kanske bygga  
till ett bryggeri i anslutning till brygghuset. 
- Bröd och ölbryggeri hör ihop. Förr i tiden använ-
des restprodukter från ölbryggningen till brödbak-
ning. Malten använder vi av tradition till bakning av 
vårt vörtbröd, säger Ann-Charlotte. 
  
              *brygghuset.bloggplatsen.se



FRUKOSTFRALLOR
Du bakar ut frallorna på kvällen, låter dem jäsa 
i kylskåpet under natten och gräddar bullarna 
medan du gnuggar ögonen på morgonen.

6 stora frallor

DAG 1 - TIDIG KVÄLL
50 g (1/2 dl) vetesurdegsgrund (finns att köpa 
om man inte har egen)
250 g (2 ½ dl) vatten
3 g jäst
350 g (6 dl) vetemjöl special
7 g (1 tsk) salt
10g (1 msk) hela linfrön
20g (2 msk) solroskärnor

Rör ihop allt utom salt för hand i en bunke. Låt 
vila 30 minuter, tillsätt salt och blanda någon 

minut. Täck med plast och låt jäsa 1-1 ½ timme. 
Stjälp upp degen på ett mjölat bakbord och dela 
den i sex bitar. Rundriv bitarna (vik in kanterna 
mot mitten, detta för att få en slät yta), lägg dem 
sedan på ett bakplåtspapper på en bricka och 
ställ i kylskåpet. 

DAG 2 – MORGON
Ta fram bullarna ur kylskåpet och sätt ugnen på 
275 grader med en plåt i mitten och en oöm plåt 
på nedersta falsen. Låt ugnen bli riktigt varm. 
Pensla eller spreja bullarna med vatten och strö 
på lite solroskärnor och linfrön. För över bullarna 
på den varma plåten. Sätt in bullarna i ugnen och 
lägg några isbitar på nedre plåten. Sänk värmen 
till 250 grader och låt bröden stå 15-20 minuter 
eller tills de fått fin färg.

> Baka eget
Recept kommer från Askebo brygghus.

Medsols från vänster, danskt rågbröd, aprikos &  

valnötsbröd samt lantbröd.

Utan att använda överord kan vi slå fast att det har 
sina fördelar att leva livet i en välmående landsorts-
kommun som vår. För alla generationer. Här bor man 
som en kung och betalar som en smålänning!



> Upplev själv
Betessläpp, eller kosläpp, är när bönderna släpper ut sina kor på sommarbete. Det är en unik upplevelse och en riktig 

fest för korna!



I Anderstorp bor familjen Erlandsson. Fritidsak-
tiviteter och familjelivet är två viktiga ingredien-
ser i deras liv. Det är ett liv som är lätt att leva i 
en tätort som Anderstorp.

Det är inte särskilt svårt att känna igen sig i familjen 
Erlandssons vardag. Upp på morgonen, fixa i 
ordning barnen, iväg till förskola med den yngste, 
vidare till fritids med de äldre. Jobba. Hämta bar-
nen, friidrottsträning för Amanda, fotbollsträning för 
Kristoffer, försöka få lite gjort själva. Middag, umgås 
och natta barnen.

Hur får ni vardagen att gå ihop?
- Det är egentligen inte så svårt, det handlar om 
att prioritera. Vi bor i utkanten av Anderstorp men 
har ändå nära till i princip allt, då funkar allt lättare 
berättar Eva.

Närhet till allt
Eva trivs i Anderstorp. Hon har vuxit upp på orten, 
och när hon träffade sin man som ursprungligen är 
från Gislaved, var det naturligt att de skulle bosätta 
sig i Anderstorp.
- Det var aldrig riktigt någon diskussion kring det, 
det var helt naturligt att vi skulle köpa hus här, 
säger Eva.

Huset ligger i ett lugnt bostadsområde i utkanten 
av orten, på baksidan har de en stor trädgård med 
en utomhusbastu i ena hörnet. Utanför tomtgrän-
sen sträcker sig ett mindre skogsparti. Ändå tar det 
inte mer än tre minuter in till centrum med bil, eller 
till äldsta barnets fotbollsträning. Elljuspåret ligger 
alldeles i närheten, likaså sjö och badstrand. 

- Att leva familjeliv i en ort som Anderstorp är helt 
perfekt för oss. Vårt liv hade nog inte gått att pussla 
ihop i en storstad.

Tryggheten viktig
Eva berättar öppet om att deras äldsta pojke har 
diagnosen ADHD, och att det ställer större krav på 
familjen. Tryggheten är därför mycket viktig för Eva 
och hennes familj.
- Här är en ort man vill att barnen ska växa upp i. 
Det är lugnt och tryggt här, och man vågar släppa 
barnen mer fritt, än vad vi hade kunnat göra i en 
större stad.

Hon tycker att människorna är öppna och det är 
lätt att knyta nya kontakter på orten. Framför allt 
genom föreningsliv, eller genom det stora utbudet 
av fritidsaktiviteter där man naturligt förs samman 
genom gemensamma intressen.

FAMILJEN I 
FÖRSTA RUMMET

Namn: Eva Erlandsson, 35 år Familj: 
Maken Jan, sönerna Kristoffer och 

Isac och dottern Amanda Bor: 
Anderstorp Yrke: Lagerarbetare



> Bra start i livet
Det finns förskolor och skolor med  

erkänd hög standard och kvalité, i 

alla våra tätorter. Fristående alternativ 

finns i de större tätorterna.

> Upplev själv
Den fina utsikten finner du i Enskäl-

labo (mittenbilden) och skidåkning  

av högsta klass får du på Isaberg 

(bilden under). 

Vi har åtta tätorter att välja mellan, alla 
med sin speciella karaktär. Där emellan 
ligger den småländska bygden med röda 
stugor ifall lugn och ro lockar mer. 

Vi har nära till det mesta, inga onödiga 
bilköer eller bensinslukande pendling till 
jobbet. Vi utnyttjar vår tid till rätt saker  
med mindre stress, mer livskvalitet och en 
hälsosam balans mellan arbete och fritid 
som följd. 



Man kan bo i villa, hus, lägenhet eller till 
och med på en gammal hästgård. Valet är 
helt och hållet ditt. Kanske renovera upp 
en kyrka och göra om till privatbostad? 

Flera av de äldre gästgiverigårdarna som 
finns kvar idag har blivit renoverade till 
vackra bostäder. 

> Upplev själv
Även i centrum kan 

du finna lummiga 

fruktträdgårdar. 

INGEN KAN ALLT 
MEN ALLA KAN 

NÅGOT



I traditionell småländsk anda gör vi som 
vi alltid gjort; spottar i nävarna och job-
bar enträget vidare. Men det är inte bara 
hårt arbete, svett och stark vilja som tagit 
oss dit vi är idag. Vi arbetar tillsammans 
precis som man gjorde förr i tiden. Vi har 
insett att varje enskild framgång i längden 
är bra för hela bygden. Det har gett ett bra 
samarbete företagen emellan.



Namn: Zule Bahtanovic, 46 år Familj: Frun Suzana, dotter Sanda och son Edvin Bor: Gislaved men 
kommer ursprungligen från Bosnien och Hercegovina Yrke: Egen företagare (Gisle Billack AB).

ENTREPRENÖR
Drömmen om att driva sin egen billackerings-
firma fanns alltid där. Att det blev i Gislaved är 
mest av en slump, men något som Zule aldrig 
ångrat.

Zule Bahtanovic kom till Sverige tillsammans med 
sin familj 1991 för att semestra hos sin syster. 
Samtidigt började kriget i Bosnien vilket resulterade 
i att familjen sökte asyl i Sverige. I Bosnien var Zule 
anställd som bilplåtslagare och billackerare på 
ett statligt företag, samtidigt som han utvecklade 
sitt eget billackeringsföretag. I Sverige började nu 
familjens nya liv och utmaningar.

Sålde korv på fotbollsmatcher
Första tiden i Sverige var svår och Zule la mycket 
energi på att lära sig svenska.
– Vi bodde i Västervik på en flyktingförläggning och 
det enda jobb jag hade var genom min fotbollsför-
ening där jag sålde korv. Nu behövde jag ett riktigt 
jobb. Min assistent på förläggningen hittade tre 
lediga tjänster som billackerare, en av dem var i 
Smålandsstenar. Väl där fick han tre timmar på sig 
att visa allt han kunde inom billackering. Han fick 
jobbet och det förändrade hela familjens situation 
vilket han är väldigt tacksam för. 

Minnet av att vara egen företagare och viljan att 
driva eget fanns alltid närvarande. Efter fem år i 
Smålandsstenar kände han sig redo att starta eget 
igen. 
– Att komma igång gick ganska smidigt. Jag fick 
hjälp från en vän som än idag betyder mycket för 
mig, jag ser honom fortfarande som min mentor. 

Startade upp ny billackering
Familjen flyttade till Gislaved, Zule började på 
Gislaved Gummi samtidigt som han startade 
upp en egen bilservice vid sidan om. Åren gick 
och att ha två arbeten blev alldeles för slitsamt.  
Då bestämde han sig för att satsa fullt ut på en 
ny billackering. Förtroendet och kundbasen i 

Gislaved fanns sedan tidigare uppbyggd, 
därför var det naturligt att fortsätta på orten.  

Han köpte en bit industrimark av kommunen, 
fixade och donade med alla tillstånd, men av  
oförutsedda skäl var marken där han först tänkt 
bygga på inte lämplig. Tillsammans med  
kommunen hittade man istället en bättre plats  
för företaget.
- Vissa dagar när det strulade ville jag bara lägga 
ner allt, men stödet jag fick från min fru gjorde att 
jag ändå fortsatte. Hon är och har alltid varit min 
stöttepelare i alla lägen. 

Bra service är bästa receptet
Det som är väldigt bra med Gislaved är läget.  
Det är nära till större städer samtidigt som det  
finns många småorter i närområdet. 
– För mig är det därför viktigt att alltid göra ett 
så bra jobb som möjligt. Att vi även är en stor 
industrikommun har betytt mycket för mitt företag. 
Har folk jobb och bra ekonomi, då har de också 
bil. Gislaved är en ”bilkommun”, bilintresset är stort 
och folk tar hand om sina bilar här.

Han tycker att det finns en stark tradition av entre-
prenörskap i kommunen och att man har förståelse 
för företagare. Idag, fem år efter att han har startat 
går billackeringen för fullt, 2012 behövde han till 
och med bygga ut. 
- Att erbjuda sina kunder bra service och vårda 
sina kundkontakter är det bästa receptet för att 
lyckas. 

– Det finns inget som är självklart när man ska 
bygga upp ett företag och det gäller att ha koll på 
allt, men när man väl kommit igång och ser sitt 
företag växa, det är då man inser att man har gjort 
något bra. Samtidigt får det inte stanna där, man 
ska alltid vara hungrig efter mer. Vi bor i en kom-
mun där man kan utvecklas och då ska man också 
göra det, säger Zule.



Om du ser dig omkring i ditt eget hem så 
finner du säkert både en och två produkter 
som är tillverkade i Gislaveds kommun.  
Vi har en uppfinningsrikedom och en stor 
vana vid att utveckla nya produkter.  
Mångfalden i näringslivet har gett upphov  
till en växande skara företag inom såväl 
data och elektronik som produktutveckling 
och industridesign. 



Bengts motorservice • 57.12654, 13.37058

GD:s Skor & tyger • 57.12678, 13.36275

Gislaveds slöjdare • 57.437432, 13.613595

Skeppshults gjuteri • 57.124853, 13.37984

Sunnaryd Smak & Design • 57.018283083, 

13.702645747

Tallberga Köpcentrum • 57.083373, 13.683128

Troneboda • 57.108948, 13.444541

Tyger & ting • 57.200612, 13.2896

Wila keramik • 57.488887, 13.675404

Åmotshage vävhus • 57.230144, 13.547752

gislaved.se

gislaved.se/turism

Året runt öppen:

Isabergs turistbyrå • 57.4335, 13.6171

0370-33 93 00

Sommaröppna:

Gislaveds turistbyrå • 57.3033, 13.5396 

0371-815 41

Turistbyrå Smålandsstenar • 57.1629, 13.4112 

0371-817 50

Turistbyrå Fegen • 57.1059, 13.0316

0708-19 14 50

W

I varje tätort finner du vanlig handel. Här har vi listat småskaliga hantverkare och gift-
shops där du kan finna handgjorda unika produkter. Ta hjälp av GPS koordinaterna (•) 
nedan, vår webbplats, gratiskartan eller någon av våra turistbyråer för att hitta din pärla 
bland våra gömda skatter i kommunen.

EN VANDRING 
PÅ TUSEN MIL 
BÖRJAR ALLTID 
MED ETT STEG



Du behöver inte vara inbiten friluftsmän-
niska för att trivas. Men gillar du frisk luft, 
vacker natur och fysiska aktiviteter är 
det här ett paradis. Möjligheterna till ett 
aktivt och varierande friluftsliv är enorma 
året runt. I norr reser sig Isaberg som 
ett utropstecken. Här kan man vintertid 
kasta sig ut för nedfarter som bjuder på 
Sydsveriges bästa utförsåkning. På som-
maren väntar klättring och andra äventyr, 
slingrande cykel- och vandringsleder med 
hisnande vyer och camping i det gröna. 
Grönt är det också på Isabergs Golfklubb 
och Källebackens golfbana där entustias-
ter bjuds på svårslagna utmaningar.

> Upplev själv
 Ta ett steg ut på helig mark. Sveriges  

enda motorbana där man kört Formel 1  

ligger i Anderstorp (bild längst till höger,  

mitten). Där har storheter som Ronnie  

Petersson och Niki Lauda tävlat.



De mäktiga barrskogarna omger oss i  
alla väderstreck och är som en stor skatt-
kammare för alla naturälskare. Här trivs 
jägare såväl som svamp- och bärplockare. 
Nissan och våra 388 sjöar gör att vi har 
det väl förspänt när vi vill bada, glida fram  
i en kanot eller få en baddare på kroken.  
På våren kan vi invänta gryningen med 
kikare i hand vid våra fågelrika sjöar Fegen 
och Draven. Om lusten faller på har vi 
dessutom tillgång till träningsanläggningar 
av alla de slag. Här är det enkelt att sätta 
igång med ditt nya liv. 

> Upplev själv
Draven är ett av Sveriges mest intres-

santa fågelområden. Vid sjön finns två 

stycken fågeltorn och runt hela sjön 

går en spångad led.



Man skulle kunna tro att Hans ”Hasse” Henriks-
son är mycket äldre än sina 65 år när man hör 
allt han hunnit med i sitt liv. I sommar går han i 
pension men livet han blickar fram emot kom-
mer knappast bli lugnare. 

Med en fru som delar hans intresse för skidåkning, 
cykling och långvandring är det väldigt sällan man 
sitter stilla hemma hos Henrikssons. Hela hans liv 
har varit och är kantat av aktiviteter. Så har det varit 
ända sedan han vid tidig ålder upptäckte simning 
och fotboll. 

Hasse är född och uppvuxen i Luleå, Norrbotten 
vilket man har svårt att tro när man hör honom 
dela med sig av sin kunskap om Gislaveds kom-
mun. Redan i början av 70-talet bosatte han sig 
i Anderstorp då han fick arbete som sim- och 
sporthallsföreståndare. Som anställd i fd. Anders-
torps kommun och sedermera Gislaveds kommun 
efter kommunsammanslagningen 1974, har han 
snappat upp det mesta som är värt att veta om 
regionen. Som ett erkännande fick Hasse ta emot 
årets attraktivitetspris i samband med näringslivs-
dagen 2012 för att han alltid tar tillfället i akt att tala 
positivt om kommunen. Under sina år har Hasse 
hunnit med att köra ett stort antal nyanställda runt 
i kommunen, visat dem våra smultronställen, och 
alltid varit en ypperlig ambassadör för Gislaved.

Snacksalig norrlänning
Vare sig det gäller arbete eller fritid har han alltid 
varit väldigt driven. Han engagerar sig gärna i 
föreningsliv. Allt ifrån att starta upp 6-junifirandet 
i Anderstorp till återetableringen av Anderstorps 
motorbana i början av 80-talet. När man pratar 
med Hasse får man en känsla av att han har haft 
ett finger med i det mesta och att han verkar känna 
de flesta. Trots att han är norrlänning är han en 

snacksalig sådan. Han har alltid haft ett historiskt 
intresse så det faller sig ganska naturligt för honom 
att språka om skrönor och andra anekdoter med 
vår lokalbefolkning.

Hasse och hans fru Birgitta gifte sig efter ett sta-
fettlopp i löpning mellan Trondheim, Norge och 
Östersund, Sverige där de båda deltog. Numera är 
det cykling på sommaren och skidåkning på vintern 
och mycket av de gemensamma familjeaktivite-
terna knyts an kring friluftslivet. Nu har barnbarnen 
kommit upp i den åldern då man vill prova på och 
testa olika aktiviteter. Det finns så många idrotter 
och föreningar de kan välja på nuförtiden, vilket 
är helt fantastiskt, och kommunen erbjuder flera 
sport- och simhallar, säger Hasse. Han fortsätter,
-Jag tror att stödet från kommunen har hjälpt till  
att främja det goda föreningsklimatet. 

Medaljer, utmärkelser och fotografier
Sin organisationsförmåga och driftighet har han  
fått med sig efter sin militärutbildning (värnpliktig  
officer) som han gjorde under 60-talet. Han har 
gjort FN-tjänst, engagerat sig i den svenska  
veteranpolitiken samt varit ett stöd för anhöriga  
till soldater i utlandstjänst och arbetet har fått stort  
erkännande. På hans lilla kontor, i det egna hem-
met där han tar emot blivande brudpar kan man 
se alla medaljer, utmärkelser och fotografier som 
trängs på väggarna. En man som gjort så mycket 
för andra, och fortfarande gör. En man som efter 
alla dessa år tycker att Gislaveds kommun är 
fantastisk.
 -Det är närheten, säger han. Och understryker  
det igen.  
- Närheten är det som gör Gislaveds kommun attrak-
tivt för mig. Närheten till allt lokalt men också närheten 
till Göteborg, Skåne, ja till och med Köpenhamn.

 AKTIV FR ITID

Namn: Hans ”Hasse” Henriksson, 65 år Familj: Fru Birgitta, 5 barn (inga gemensamma) och 9 
barnbarn Bor: Gislaved Yrke: Kommunal handläggare, borgerlig förättare, brottsförebyggande 
arbete, den kommunala valorganisationen och mycket mycket mer.



Det finns ytterligare en dimension av  
livet här hos oss som vi gärna vill  
framhålla och det är vårt rika utbud av 
fritidsaktiviteter. Vi har glädjen att kunna 
njuta av en salig blandning. Det finns  
något för alla skulle man lätt kunna säga.  
Vi har allt från motorsport, gokart och 
idrottsevenemang till dans-och teaterföre-
ställningar, konserter, marknader och stu-
diecirklar. Du behöver bara välja och njuta. 

> Upplev själv
Gymnasieeleverna på Estetiska pro-

grammet fick i uppdrag av Gislaveds 

Energi att ta fram bilder kring temat 

"Hållbar Energi Helt Enkelt". Karta 

över alla skåp som pryds av konst 

finner du på gislavedenergi.se.



Anderstorps stormosse • 57.30724, 13.619957

Bipaviljonen i Bohult • 57.32699, 13.658838

Bokskogen, burseryd • 57.187361,13.268341 

Båtuthyrning Loftgårds stugby

• 57.322837,13.441129

Ettö naturreservat • 57.434233, 13.631887

Fornminnesleden i Öreryd • 57.500815,  

13.660314

Gislaveds våtmark • 57.278509, 13.522711

Holmenområdet • 57.311488, 13.554291

Isabergs golfbana, fritidsby, älgpark, Nissafors 

bruk • 57.443749, 13.657465, • 57.437074, 

13.623862, • 57.436831 13.624291  

• 57.438056, 13.623889

Kanotled Nissan • 57.435295, 13.626244

Knavraboleden • 57.247184, 13.222942

Källebackens golfbana  • 57.203061, 13.600731

Naturreservat Draven • 57.141083, 13.665619

Natur- och kulturstig Nissan • 57.288205, 

13.547559

Sjön Bolmen • 56.863613,13.704758

Sjön Fegen • 57.18353, 13.153381

Turridning i Näs • 57.340836, 13.494473

Värö naturreservat • 57.436011, 13.62854

Hällabäck • 57.251729, 13.303843

Troneboda • 57.1089405, 13.444623299

Askebo brygghus B&B • 57.296947, 13.417611

Pelles i Sunnaryd B&B  • 57.017246, 13.690166

Stora Segerstad vandrarhem • 57.145646363, 

13.558716773

Sunnaryds B&B • 57.018689, 13.701609

Villstads vandrarhem • 57.207896284, 

13.443608264

Öreryds vandrarhem • 57.488154297, 

13.676176071

Carlssons pensionat • 57.295602, 13.566978

Hestravikens värdshus • 57º 25.140, 013º 37.628

Hotell Nissastigen • 57.302604, 13.538117

Isaberg Apartment Hotel • 57.436843, 13.62427

Smålandsstenar Hotell • 57.162004, 13.413974

Åsen Hotell och Konferens • 57.283172, 

13.634934

Gislaveds industrimuseum • 57.296136, 13.544147

Kulturhuset Borgen • 57.301587, 13.542007

Linders industrimuseum • 57.285335, 13.635085

Ryds lantbruksmuseum • 57.251746, 13.641243

Stora Segerstads traktormuseum • 57.14468, 

13.558009

Törås industrimuseum • 57.4335, 13.6171

Ölmestads museum • 57.17023, 13.60807

FRILUFTSBAD

Dessa sjöar är iordningsställda med bryggor och 

toaletter. På många badplatser finns också små 

lekplatser. 

Stengårdshultsbadet • 57.549734, 13.816509

Valdshultsbadet • 57.5, 13.733333

Örerydsbadet • 57.478927, 13.669481

Kroksjöbadet/Bårarydsbadet  

• 57.459126, 13.599894

Kyrksjöbadet • 57.343604, 13.519986

Tokarpsbadet • 57.28338, 13.666606

Gläntan badplats • 57.268071, 13.651012

Långhultsbadet • 57.249988, 13.318605

Borlångenbadet • 57.182669, 13.385167

Örsjöbadet • 57.138853, 13.185423

Hensjöbadet • 57.083898, 13.133125

Flatenbadet • 57.100219, 13.625429

INOMHUSBAD

Anderstorp, Gislaved och Smålandsstenar

UTOMHUSBAD

Hörsjöbadet i Smålandsstenar

Vi har underbara naturområden, badplatser, vandring- och motionsleder. Vill du stanna 
kvar finns det camping, stugor, B&B, vandrarhem eller hotell att välja på. Ta hjälp av GPS 
koordinaterna (•) nedan, vår webbplats, gratiskartan eller någon av våra turistbyråer för 
att hitta din pärla bland våra gömda skatter i kommunen.

Anderstorp • 57.28045, 13.62751

Smålandsstenar • 57.16799, 13.42214

Alabo • 57.516664, 13.683316

Öreryd • 57.497034, 13.68639

Algustorpasjön • 57.424885, 13.634001

Vikaresjön • 57.414246, 13.620129

Bäckshult • 57.384459, 13.605688

Båraryds by • 57.342098, 13.555219

Holmen • 57.310491, 13.553288

Rönnegård • 57.234430, 13.521423

Ågård • 57.181111, 13.436794

Skeppshult • 57.130324, 13.385725

Anderstorp, Bråarpasjön • 57.273707, 13.669653 

Hagsjön • 635072, 137217  

Hallasjön • 635371, 137288

Angsåsorten, Lången • 634373, 134567, 

Tyngeln • 634438, 134715

Björsesjön • 57.28786, 13.31910

Bolmen • 56.888003, 13.660126

Borlången • 634239, 135290

Båraryd • 635944, 136176

Fegen • 635040, 133900

Gräsken • 57.30706, 13.28157

Gärdessjön • 637629, 137862

Hallasjöns mfl sjöar –Stora sävsjön  

• 633770, 135837

Hensjön • 633104, 133822

Hornbetasjön • 57.34223, 13.39285

Hurven • 633911, 134035

Holmsjön • 637189, 136703

Illeråsasjön • 636118, 135902

Jällunden • 632375, 135738

Kolvåsasjön • 636533, 136375

Kroksjön  • 637189, 136703 

Lomsjön • 635807, 135668

Lillesjön • 638108, 138317

Majsjön • 635334, 135239

Malensjöarna, Store-Malen • 636195, 135723

Nissasjöarna, Algustorpasjön • 636801, 136926

Norra Nissadalen • 57.51762, 13.68713, 

57.54799, 13.75553

Norra Vallsjön • 637706, 137971

Rasjön, Rakalven, Rakalven • 638271, 138427 

Rasjön • 638409, 138549

Samserydsjön • 633981, 134913

Skrivaregårdssjön • 635830, 135750 

Spaden • 57.251102, 13.208141

Stengårdshultasjön • 638317, 138010 

Storasjön, Sävsjön mfl sjöar, Storasjön  

• 635010, 134905, Sävsjön • 635030, 135088,

Sögens, Söingen • 634599, 135343

Valdshult • 637379, 137645  

Örsjön • 57.12781, 13.16886

gislaved.se

gislaved.se/turism

Året runt öppen:

Isabergs turistbyrå • 57.4335, 13.6171

0370-33 93 00

Sommaröppna:

Gislaveds turistbyrå • 57.3033, 13.5396 

0371-815 41

Turistbyrå Smålandsstenar • 57.1629, 13.4112 

0371-817 50

Turistbyrå Fegen • 57.1059, 13.0316

0708-19 14 50

W



Banaluwer - om en som är barnsligt skämtsam ”dä va faslit va den va banaluwer”
Dubbelsovla eller tvesovla - lägga dubbelt pålägg på en smörgås
Bölapelle - lipsill
Djurbotare - veterinär
Dutta te - sova/slumra till
Fjåckla - fingra på något
Flana - platta till
Gohälli - trevlig, lätt att göra med
Hialös - rastlös
Hi de - lugna ner dig
Hörvel - örfil
Han bo på hinsia vägen - han bor på andra sida vägen
Illbatting - arg liten gosse
Illavået - besvärligt
I bare - endast ”ska du äta det i bare”
Insocknes - från trakten
Jorpe - potatisar
Krabbligt - krångligt
Krösamos - lingonsylt
Köv mä brö - korv med bröd
Követ - kvalmigt
Lajer - ful, stygg
Leabröten - ledbruten, kännas sig svag i kroppen
Pajk eller lue - pojke
Rösen - frusen
Räligt - äckligt
Sulten - hungrig
Ta en ti me me - ta en till mig också
Tya inte - orkar inte
Uhälli - otrevlig, tyken
Utsocknes/utböling - inte från trakten
Ännavänt - bakvänt ”de´ e´ la ännavänt å ha söaleét (fårstängslet) i norr”
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