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2017

- 40 000 besökare / 11-19 november

NORDENS STÖRSTA JULMÄSSA

Julmagi

Mässa, mat &hantverk - 11-19 nov, 9 dagar

på Huseby

Stämningen, maten, ljusen & unikt hantverk...

150 utställare, 11 olika lokaler. Tre matbodar. 200 julgranar.
500 marschaller. Julbuffé, grillar och öppet slott alla dagar.
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Öppet: Lördagar kl. 10-20, söndagar, måndag kl. 10-18, fredag kl. 12-20, tisdag, onsdag, torsdag kl. 12-21.

2 0 1 7

Entré: 100:-, barn under 12 år gratis. Fri parkering | Info: Tel: 0470-75 20 97 | Tel. arrangör: 0490-824 22 | Hemsida: www.husebyjul.se

Lördag 9 november
- tänds ljusen över Huseby igen...

“Människan är människans glädje”, sa mormor. På Smålandsjul på Huseby är det en särskild
sanning. Till Nordens största julmässa vallfärdar familjer, vänner, pappor och mammor, mor- och
farföräldrar med barn och barnbarn. Mässan vänder sig till familjer, över generationer och alla åldrar.

Smålandsjul på Huseby är i första hand en julmässa med mathantverkare och slöjdare i alla lokaler. Miljön är

fantastisk, Smålands vackraste och en gång största bruk. Med en unik historia kopplad till Fröken Florence. Men

det är mer än så. Ett stort arbete läggs ner på att skapa julmagi dessa dagar. Ljussättare jobbar över hela bruket.

Julgransalléer lyser och 500 marschaller tänds för att skapa stämning. 150 utställare hälsar dig välkommen! Den särskilda

atmosfären uppstår när ni besökare kommer och skapar magi med oss.
Tomten kommer och du är särskilt välkommen!

Tack Florence
Stephens!
Vad hade Huseby bruk varit idag om inte Fröken Florence
Stephens skrivit sitt testamente till förmån för svenska folket?
Det vet vi förstås inte men tack vare hennes yttersta vilja kan vi
ge er besökare möjlighet att uppleva det hon önskade skulle
vårdas och bevaras för att berättelsen ska leva för evig framtid.
Vi, Statens fastighetsverk, sköter på uppdrag av regeringen
både skogsmarkerna, jordbruket och bruksområdet i nära
samarbete med våra hyresgäster för att levandegöra platsen
och dess historia med spår ända ner till vikingatid.
Välkommen till Huseby bruk!
Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla
byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk vill göra
svenska folket stolt över statens egendomar, våra nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer,
ambassader och en sjundedel av Sveriges mark. Vi äger allt detta
tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.
Vi ska också se till att bevara byggnadernas själ och karaktär,
men samtidigt anpassa dem efter dagens behov och användning
- till nytta och glädje för både hyresgäst och besökare.
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Vacker keramik, äkta varmsmide, manglade dukar...

Handla unikt hantverk

Våges smidesljusstakar och handstöpta
ljus - en perfekt
julklapp.

Nordens bästa gatumat

Nordic Street Food drivs av Pernilla

Elmquist och Jens Almgren. Nordic

Street Food korades 2016 till Sveriges

Bästa Food Truck och Nordiska

Mästare.

Nordic Street Food “hittar på" och

Kookon är ett öländskt varumärke som drivs av formgivaren Jeanette Fäg-

lagar den nya nordiska gatumaten

nell. Kuddar i handvävda tyger, ruggade ekologiska plädar, bordstextilier i

från grunden, på nordiska råvaror .

lin, sittdynor i ruggad ull m.m. “Jag jobbar mycket med materialen i fokus,

Ekologiskt när det går. Alltid lokalt.

det gör stor skillnad. Slutprodukten ska hålla i tiden”, säger Jeanette.

– Vår mat är ren, fri från tillsatser och

speglar årets olika årstider. Våra
drycker är nordiska, ekologiska och

Tomtar från Emma

lokala och vi utvecklar ständigt nya

P. Dahl Design

idéer. Nordic Street Food är framtiGrönländskt “pärlhantverk”.

dens gatumat.

Pärleri i Masugnen.

Ida.P Design.

Handtryckta och

handgjorda barn-

käder och barnprodukter.

Alséns Röhälla ljusstake med stormglas
och marschallklot som numera är en

Ta med kontanter!

klassiker på Huseby. Alséns som
är från Öland hittar du både i

utemontern mitt emot

Turistbyrån och i
Masugnen.

Årets nyhet från Marina

Bonnevier form & design
är en keramiktunna för
bag in box.

Du kan betala med kort i entrén
i år - men vi rekommenderar
kontant betalning - det går fortare.
Du kan också ta ut pengar på kort i
Turistbyrån - men bäst är att förse
dig med kontanter till mässan.

Riktig gammaldags svagdricka och en-

Kanderade knäckiga äpplen som barnen

Alla får provsmaka de nygjorda polkag-

Ann-Britt Weidmert skapar en fantas-

verks monter på vår Julmarknadsgata.

nuts på vår Julmarknadsgata.

Du hittar polkagristillverkningen i slot-

ett nytt tema, varje år överträffar hon

bärsmust hittar du i Svenskt Mathant-

älskar. Hos Jafaris som också säljer do-

risarna som kokas på gammaldags vis.

tets bottenvåning. Vinnare av bästa
monter ifjol och publikens favorit.

tisk monter i stora Masugnen. Varje år

alla förväntningar och vinner besökarnas gunst.
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Wiktor
Olssons
prisbelönta chark & delikatesser
Vi hälsar ärade kunder hjärtligt välkomna till...

MISSA INTE
OSTHUSETS
GODA JULKASSE!

– PS. Årets Brännvinsost har bästa lagringen någonsin!

Osthuset hittar ni som vanligt i Kvarnen och Hyvleriet.

OSTHUSET SALUHALLEN I LUND | 070-575 07 73 | WWW.OSTHUSET.SE

Trygghet & tradition!

Ett urval avSveriges finaste chark

Alspånsrökta Isterband (Svensk mästare), Hemlagad Gräddpastej (Guld Svenskt
Mathantverk), Handlagd traditionell Pressylta (Medaljör Chark SM), Handflätad Prinskorv
(fårfjälster), Handplockad Kalvsylta samt rökta korvar av högsta kvalitet.

Vår underbara disk hittar ni direkt till höger i stora Matboden
D SBU

W

T IK

De godaste ostarna till julbordet

• Svenska Mästare
i Chark SM.
• Ett närproducerat
hantverk.
• Speciellt utvalda
lokala råvaror utan
tillsatser.
• Eget kontrollslakteri.

GÅR

Saluhallen i Lund

Wiktor Olssons
Slakt & Chark anno 1948.

www.wiktorolssons.se

Skogsknäcke
Hällbröd
Julhällbröd
Svagdricka
Enbärsmust
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Kom hungrig...

Besökare på Huseby julmässa behöve
r
inte gå hungriga länge. Här finns Frö
kens café med lagade rätter, Stallet
med
julbuffé, Food Express Agency med
hamburgare, Ölands kroppkakor, Gäs
tabudsklämmor, även vegetariska, stor
t
Julcafé, Räkbaguetter m. m.

Goda hamburgare i vår nya Foodtruck, gästabudsklämmor, öländska kroppkakor
och vegetariska rätter är bara några av de nyheter vi presenterar för er besökare
som blir sugna. Lägg till vårt stora julcafé med skinksmörgås, risgrynsgröt och
läckra bakverk. I Frökens café serveras hemlagade rätter och i Stallet Julbuffé.
Dessutom supergoda lax- och räkrullar i Hyvleriets Matsaluhall.

Sveriges bästa isterband på mässan
- guldmedalj till Wiktor Olssons

Korvar, skinkor, ostar, sylter, polkagrisar o marsipan - svensk matglädje i tre
stora Matbodar.

PROVSMAKA DIG FRAM

På Huseby julmässa bjuds du på läckerheter i varje monter, svenskt mathantverk. I de tre matbodarna och
utmed Bruksgatan deltar ett 50-tal av
landets bästa småskaliga tillverkare
av Mathantverk. Hemgjord ostkaka,
handlagda isterband och pressylta,

extrarökta skinkor, Bräutigams marsipan av yppersta

kvalitet, nygräddat bröd från Röstånga och massor av

När Chark SM avgjordes i Göte-

till Blekinge

En av de tyngsta klasserna var is-

som enligt gamla seder och bruk

spunnen inom korvkretsar.

den här typen av utmärkelse är

borg var konkurrensen stenhård.

terbandklassen som är mytom-

Länge har det debatterats om

var man hittar de bästa ister-

- Att ett litet familjeföretag,

tillverkar allt från grunden, ges

fantastiskt roligt. Att min farfar

och fars erfarenheter, deras en-

banden.

vishet och hårda arbete ger frukt

Du hittar ostkaka, kroppkakor, äkta enebärsdricka

stack ett mindre litet familje-

sin lilla slakt o chark säger en hel

Delikatessgrabbarna säljs en gammaldags kallrökt

Bräkne -Hoby tog hem titeln

Anders Olsson.

och förde – till alla smålänning-

julmässan.

annat gott. En julsaluhall som saknar motsvarighet i

landet under nio dagar.

och handgjorda polkagrisar. Och alla korvälskare - hos

korv. Husebys gårdsföretag bjuder in dig till landets

största provsmakning på julmässan. Här hittar du flera

tillverkare som vunnit SM-guld för sitt mathantverk.

Mitt bland de stora jättarna

företag ut. Wiktor Olssons från

som Svensk Mästare i Isterband
ars stora förtret - guldpokalen

79 år efter att Wiktor öppnade

del. Kulturarvet är tidlöst, säger
Isterbanden hittar du nu på
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Östregård

Loppis på 1500 kvm yta. Letar du gamla möbler,
inredning, loppis eller kanske retro då ska du åka till
Östregård som erbjuder ett stort utbud av antikt och
begagnat för hus och hem.

Thoragård
Gårdsbutik som erbjuder kött och andra delikatesser
direkt från gården. Gården har funnits inom samma
familj i åtta generationer sedan 1730-talet.
Det äldsta huset är magasinet som byggdes på 1850-talet
och än idag bedrivs huvudsakligen jord- och skogsbruk.

Dansjö gård
Smedjan i Dansjö är en mysig och hemtrevlig gårdsbutik
med café i lantlig miljö, den är byggd och inredd som en
gammal smedja från 1700-talet.
Runt knuten finns en köttbod med diverse kött direkt
från gården.

Alvesta Kommun Utställningshall
På andra våningen i Alvestas stationshus finns den
vackra utställningshallen. Här visas varierande
utställningar året runt.

Hotell Rådmannen
Ett trevligt personligt hotell mitt i Alvesta. Hotellets
restaurang erbjuder husmanskost i modern tappning där
gäster och besökare kan njuta av en god måltid i
restaurangens trivsamma miljö

Café St. Clair
Svensk/Japanskt Café och Restaurang, centralt i Alvesta
med lunch på vardagarna och helgerna.
Egentillverkat fika, grillade panini, olika sallader med
mera. Säljer japanska teer och porslin. Fullständiga
rättigheter.

Piggaboda
Byn med en levande historia. Här finns länets bäst
bevarade bykvarn med anor sedan medeltiden. Miljön är
vacker och unik.

Tyrolen
Folkparken från 60-talet som än en gång sprider
musikalisk glädje och folkligt engagemang.
Under sommaren arrangeras drive-in bio, motorträffar,
konserter, festivaler, loppisar och skördefester.

Huseby
Huseby Bruk har under de senaste åren förvandlats från
att vara ett nedlagt järnbruk till att bli en modern handelsoch hantverksplats för besökare från hela världen.
Här verkar företag, museum och föreningar sida vid sida
i det vackra bruksområdet som sjuder av aktiviteter och
handlingskraft.

Ulvö bro
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Denna unika bro tillverkades i Belgien under 2:a hälften
av 1800-talet och monterades 1937 på sin nuvarande
plats. Den var svängbar för att kunna släppa igenom
ångbåtstrafik, som tidvis var omfattande på sjön Åsnen.

På Huseby möter du ett unikt hantverkskunnande

Handla klappar till jul...
Handgjorda julbockar, tomtar i alla storlekar och stilar,

På Huseby julmässa finner du ett överdåd av unikt

tofflor, handstöpta ljus, exklusiva marschallyktor, ja allt

hantverkskunnande i en rad olika lokaler; i Snickeriet,

handgjorda förstås, vacker keramik, sköna fårulls-

det där som passar perfekt till julklappar, eller för att

skapa en stämningsfull jul hemma.

hantverk. 90 olika utställare deltar - du möter ett unikt
Masugnen, Mekaniska Verkstaden samt i Slottets

I vår deltagarförteckning samt

på hemsidan hittar du alla ut-

ställare. www.husebyjul.se

bottenvåning.

Välkommen in till fröken...

Öppet slott varje dag under mässan

Har du läst romanen –Florence Stephens

I boken, skriven av advokatparet Eber-

II och andra personer från boken. Frö-

och den gamla damen får äntligen upp-

sitt långa liv, hon blev 97 år, och testa-

förlorade värld?

vall/Samuelsson kan vi följa hennes liv

med kungabesök på 1800-talet och skan-

rättelse.

Huseby bruks blomstrande uppgång

dalomsusade fall på 1950-talet görs le-

vande i den faktabaserade sannsagan.

I Husebys Växthus där det odlas för
fullt under vår och sommar har
Huseby Bruks Trädgårdsmästare nu
försäljning hela julmässan. Här hittar
du lökar, blommor, växter och en
massa saker som inspirerar dig till att
skapa egna arrangemang till helgerna.

I slottets salonger gestaltas i år scener

ken Florence levde ogift på Huseby hela
menterade egendomen till staten 1979.

från boken, möt Prins Carl, Kung Oskar

Huseby Julcafé dukar upp sina vackra buffeer
i det stora, uppvärmda tältet vid Hyvleriet.
Kakbuffén är specialsnickrad och här väljer och
vrakar du bland kakor, lussebullar, smörgåsar
och annat gott till ditt julfika. På Grötbuffén
förser du dig själv med risgrynsgröt, skinksmörgås och alla tillbehör. Tältet är uppvärmt,
har ett gediget golv och sköna sittgrupper.
För grupper går det att förboka både grötbuffé
och julfika. Tel. 0735-31 08 80.

I det vackra gamla stenhuset ligger Husebys
information och här finns även brukets herrgårdsbutik. I butiken finns det ett urval av
spännande produkter som speglar säsongen,
brukets historia och årets utställningar. Här
är lätt att hitta en present till dig själv eller
julklapp att ge bort. I huset finns i år även en
turistinformation med tips om resmål, evenemang och sevärdheter från hela Småland.

Lagom till årets julmässa öppnar populära Stallets värdshus
dörrarn. Nu kan du åter äta
den populära julbuffén med det
bästa från julbordet. Samt café
på övervåningen.

Handelsboden på Huseby drivs i Husebys egen
regi - upplev en riktig gammaldags handelsbod.
Köp något ekologiskt eller nostalgiskt med dig
hem. Öppen varje dag under mässan, vid entrén.

Pris julbuffé: 260:-/pers.

Förboka gärna julbuffé på
tel. 0470-75 20 04 eller
info@husebybruk.se
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Många nya
utställare
på mässan

17 olika mässlokaler, marknadsgata och julmiljöer

Biskopshuset
- Keramikhuset - konst m.m.

Tips nya mathantverkare:

Grevehuset
- Kronorbergsslöjdarna försäljning.

Snickeriet

Överstekvarn Chili Gotland
– Läckra chilliprodukter från
www.chiligotland.se

Naturum
WC

Björka Gård – Björksavsglögg.
En riktig gårdsprodukt.
www.bjorkagarden.com

Kvarnen - Matutställare.

Huseby Julcafé

Gamla Smedjan julbutik
- Julbutik och biljettförsäljning.

Växthuset

Mekaniska verkstaden
Hantverkare på andra våningen.

Sågverket

Tips nya hantverkare:

Järnbruket/Masugnen
- Designhantverk på två våningar.

Stallets
värdshus

Ewa Dolck – Betongbord, inredning,
smycken. www.ewadolck.se

Stallets värdshus
Husebys restaurang serverar
julbuﬀé. Café.

Matbod

YRSAskinn – Förkläden, kuddar m.m.
i skinn. www.yrsaskinn.net

Slottet - Utställning, visningar
av Frökens orörda 1800-tals hem.

Gamla smedjan
Information/butik

NetteDesign – Smycken i silver &
lampwork. Vackra handgjorda smycken.
www.nettedesign.se

Kookon –Kuddar, plädar, textil i ren ull.
www.kookon.se

Slottets b.v. - Polkagristillverkning,
hantverkare i de olika rummen.

Frökens
café &
restaurang

Mekaniska
verkstaden

Slottet

Entré

Grevebyggnaden

Masugnen

Biskopshuset

Gästabudsklämman – ”På en stor
muurikkastekhäll tillagar vi klämmor,
med alltid ett vegetarisk alternativ.

Kvarnen

P

Johans kök – Öländska kroppkakor
www.johanskok.se

Växthuset
- Trädgårdsbutik med julblommor.

Mejeriet - I Frökens Café och
Restaurang serveras julinspirerade
rätter och välbryggt kaﬀe.
Utställare i tält utanför.
Statarmuseet
- Hantverksgruppen, utställare.
Snickeriet - Stor hantverksutställning - 35 utställare.

Brukshandeln

Food Express Agency – Hemgjorda
hamburgare, julinspirerade rätter, m m.
www.foodtruckhalmstad.se

Brukshandeln - Nostalgibutik.
Mässkontor.

Hyvleriet

Statarmuseet

Övrefålls Gårdsmejeri
– Småländsk hård- & dessertost.
www.ovrefall.se

Tips ny catering:

Det här hittar du i
de olika lokalerna

Hyvleriet - SMAKLUST
- Stora Matboden med 40 gårdsföretag, försäljning och
provsmakning.

Julcafeet
- Julkaﬀe, smörgåsar, kakor,
risgrynsgröt m m i vackra
uppvärmda tält.

Marknadsgatan
- Utmed hela bruksgatan marknad
med hantverk och mat.
Naturum
- Julpyssel och utställningar. WC.

Parkering
800 platser!

Nordic Street Food. – Nordens bästa
foodtruck. www.nordicstreetfood.com

Sågverket - Museum.

(Utställare i rött)

Entré vid Handelsboden.

HELA HUSEBY försätts i julstämning

Fler nya utställare

med julgransalléer, marschallhav och ljussättning av hus och miljöer.
170 utställare deltar i olika lokaler. Alla lokaler öppnas.
På kartan ser du var lokalerna finns på området.
Välkommen till Nordens största och mest stämningsfulla julmässa.

Ocean Pacific - Smycken; hematitstenar,
armband, halsband och örhängen.
Hand-made - Tovade hattar i svensk ull.
Tovade halsdukar i merinoull och silke.
Stickade mössor, halsdukar, pannband
och vantar.
Sabalan AB - Grillad kronärtskocka
och aubergine, soltorkade tomater,
marinerad vitlök, oliver, fetaost.

Omma Halmslöjd - Halmslöjd, korgmakeri i pil.

Tomten kommer och
polkagrisarna kokas...

Skärpfabriken i Gnosjö AB - Skinnförkläden, bälten och småvaruläder.
Farmor og Ungene på Strandodden
- Ljusstöperi, skinnhantverk, slöjd,
stickat, virkat, tovat, varmsmide.

Oldergaard – Konstglas

Arles Ostkaka – Äkta färsk ostkaka.

Design Åsa - Sjalar, ponchos och
koftor i alpacka, lin och kashmir.
Sydda plagg i lin och ull.
Lillys Skinn och Garn
- Skinnhantverk & Garn

Åhus Sylt & Bär - Hjortronsylt, råsaft
av havtorn, blåbär, även med ingefära.
Sylt av hallon, blåbär, lingon m.m.

Utomälvens - Handstöpta designljus.

Mina Konstigheter - Luffarslöjd/trådkonst i modern tappning. Ståltråd kombineras med ljushållare och fat fyndade
på second hand. Änglar i olika storlekar.

Aaron Neri – Träslöjd som t.ex.
osthyvlar, smörknivar, tårtspade, ljusstake, skärbrädor, leksaker. Örtprodukter så som oljor, salvor m.m.

IA Kläder - Linnekläder med broderier.
Textila bilder och smycken.

Claudine & Adelette - Egendesignade
tygväskor i olika modeller. Rymliga shoppingväskor att bäras på axeln, sminkväskor, necessärer m.m.
Fanny Spång - Posters från originalillustrationer.

Låt barnen träffa tomten...
Barnen gillar Huseby julmässa. Här träffar de tomten som

bjuder på pepparkakor . Under 12 år har barn gratis entré.

Så låt dem komma och lämna sina önskelistor, provsmaka

handgjorda polkagrisar och pyssla på Naturum.

NI HITTAR OSS I SNICKERIET

UNIK KERAMIK SOM
SER UT SOM TRÄ
Gratängformar, silltunnor, mjölkkrukor m.m.
Kuddar, plädar och löpare i lin.

Vid den gamla jordkällaren mellan Naturum och Statarmuseet har Tomten sin tron. Här bjuds barnen på

pepparkakor, får lämna sin önskelista och kan fotografera sig med tomtefar, lördag, söndag klockan 11-18,
tisdag, onsdag och torsdag klockan 16-20.

I slottets bottenvåning kan barnen se hur man till-

verkar polkagrisar på gammalt vis och provsmaka
dessa hos Virestads folkdanslag.

Polkagriskokningen vann publikens pris som bästa monter ifjol!
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www.marinabonnevier.se

Ett litet stickeri
MED KÄNSLA FÖR KVALITÉ

Rasslande mekanik och
inka ngrar omvandlar
mohair och andra na ullbrer till sköna strumpor,
accessoarer och plagg.

en!
Vä l kpoåmövm
ervåningen
till oss
i Masugnen

För öppettider, se hemsidan | www.gotlandsstrumpfabrik.se | Tel 073-6440737
Gilla oss på Facebook.com/strumpfabriken
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Jul på Huseby 2017 - Utställare
SNICKERIET - HANTVERK
Aaron Neri
Träslöjd som t.ex. osthyvlar, smörknivar, tårtspade, ljusstake, skärbrädor,
leksaker. Örtprodukter så som oljor,
salvor m.m.
0459-61 50 32
Atelje Penseldraget
Bilder i eller utan ram, vykort, almanackor, böcker m.m. med egna
kossmotiv med mycket humor.
0303-74 86 23
Bibes Sykällare
Barnkläder, dockkläder, spishanddukar, grytlappar, kuddar, blompinnar
och träljusstakar.
070-647 09 79
Capkeramik
Keramik, svart och vitt.
070-253 72 77
Enelunda Gård
Kransar. Handgjutna ljus i olika
färger och former.
0413-218 07
Fanny Spång
Posters i olika storlekar från prints
av egna originalillustrationer.
0735-34 88 21
Farmor og Ungene på Strandodden
Ljusstöperi, skinnhantverk, slöjd,
stickat, virkat, tovat, varmsmide.
+47 915 144 83
Gun-Liz Keramik
Kavlad keramik med motiv; fönster,
dörr, tvättlina, cykel, hönor, träd, katt,
hund m.m. Lampor, ljuslyktor, vas,
ljusstakar, smycken, skyltar, tomtar.
Ringklockor, hjärtan.
0730-22 84 10
Hand-made
Tovade hattar i svensk ull. Tovade
halsdukar i merinoull och silke.
Stickade mössor, halsdukar,
pannband och vantar.
040-98 20 07
Hannesdottir
Handstickat i ren Islandsull.
Traditionella Islandströjor, mössor,
pannband, vantar.
08-500 109 70
IA Kläder
Linnekläder med brodier.
Textila bilder och smycken.
070-816 74 08
Kreativa Demo
Handgjorda smycken i silver,
halvädelstenar och sötvattenpärlor.
Handledsvärmare.
042-33 35 85
Lib Design
Kläder & accessoarer i ylle med
nålfiltade dekorationer; bl.a. västar,
jackor, mössor, pannband och broscher. Koftor i fleece med dekorkant.
0587-133 75
Marianne Löwgren Design
Smycken, skulpterade djur, svarta
stenar med regnbågens färger.
Marina Bonnevier Form /Design
Brukskeramik; Gratängformar, vaser,
burkar, hinkar, fat, tunnor och krukor.
Vävda linlöpare, kuddar, plädar och
lintrasor. Sydda handdukar m.m. i lin.
073-801 99 22
Min Kräm
Egentillverkade hudvårdsprodukter
och ekologiska naturkrämer.
0451-163 15
Mina Konstigheter
Luffarslöjd/trådkonst i modern tappning. Ståltråd kombineras med ljushållare och fat fyndade på second hand.
Änglar i olika storlekar och färger.
073-312 88 83
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NetteDesign
Smycken i silver och lampwork.
070-246 51 30
Omma Halmslöjd
Halmslöjd, korgmakeri i pil.
070-561 28 72
Ompen HB Konsthantverk
Skäggtomtar och hängtomtar i olika
former, smycken.
031-25 47 12
Östanå Fårgård
Tovade sulor och lammskinnprodukter
från egen fårbesättning, hela skinn
(KRAV).
0530-413 90
Santatorp
Julkort tryckta från egna original, adventskalender med landskapsdjur.
Egenskrivna- och illustrerade barnböcker, två om jul (varav en utspelar
sig på en gammal gård i Småland).
0479-510 12
Schweizermandel i Ambjörnarp AB
Schweizermandel, salta och kanderade mandlar och cashewnötter,
choklad- och kanelmandel, mjuk kola.
0325-605 27
Skärpfabriken i Gnosjö AB
Skinnförkläden, bälten och
småvaruläder.
0370-980 50
Ullcentrum Öland
Grytunderlägg av tovad ull, ullsulor,
sittdynor, stickade mössor, schalar
och vantar.
0485-290 10
Växjö Glashytta
Egen design och tillverkning av bruks,
servis-, lamp- & studioglas. Olika
storlekar och dekorerade speglar till
bord eller vägg.
070-560 56 44
Westholms glasstudio AB
Eget formgivet och frihandsblåst glas.
Konstlampor - Kåbra, Madonna, Anemon, Tomtar, Snögubbar. Dekorationsprodukter.
0480-257 70
Åkers Skinn & Ull
Produkter i fårskinn; tofflor, mössor,
vantar, kuddar, sittdynor, cykelsadelskydd, lammskinn.
0370-740 06

MEKANISKA VERKSTAN - HANTVERK
Be Kind
Egensydda mössor och accessoarer.
073-501 33 03
Crazy Dee
Smycken med sötvattenspärlor, halsband, hematit och magnet, virkat och
stickat. Bestick ringar i nysilver.
070-593 26 06
Eldhästens Bild
Minigrafik, keramik, änglar, raku,
tomtar, figurer, ägg, fjädrar, spel.
031-27 26 72
EPD Design
Glas och keramik, bruks- och presentgods. Masker, fat, glassmycken, änglar,
tomtar, katter m.m. Julstrumpor i tyg.
070-924 51 91
Inghild Norlander
Vantar, sockor, hårhandduk, löpare, förkläden, barnförkläden, underlägg, kort,
granprydnader, kuddar, grytlappar, mattor, boule- och golfhanddukar, väskor,
pulsvärmare, servetter och bröddukar.
0226-531 41
Ocean Pacific
Smycken; hematitstenar, armband,
halsband och örhängen.
070-488 36 35

Pratoom´s Hantverk
Blommor och bijouterier
i bröddeg. Örhängen.
070-370 92 93

Våges
Smidesljusstakar, ljushållare
och Handstöpta ljus.
0474-63055

Utomälvens KB
Handstöpta designljus.
0705918372

YRSAskinn
Mjuka, fluffiga skinnkuddar i Nordiskt miljövänligt älgskinn. Originella,
snygga förkläden i ekologisk svensk
nöt. De olika pälsprodukterna av lamm
kommer bara ifrån Dalarna.
073-689 94 56

MASUGNEN NEDRE - HANTVERK
Alséns hantverk från Öland AB
Marschallklot, stormlyktor och
ljusstakar i stengods.
Arlequin Ciquin design
Smycken av natursten, stencollier.
Silverinfattade sten-cabochoner.
Smycken och klockor av dendriter.
042-36 60 94
Boslöjd
Skärbrädor, ostbrickor, nyckelskåp,
olivskedar, stekspadar, slevar,
smycken, trofésköldar m.m.
0486-303 92
Brittas Böcker
Egna böcker som ges ut på
förlaget Brittas Böcker. Honung
från egen biodling.
0481-634 63

STATARMUSEET HANTVERKSGRUPPEN
Ida P Design
Handtryckta och handgjorda barnkäder och barnprodukter. Mössor,
bodys, napphållare, filtar m.m. Även
handtryckta kalsonger med traktorer
till barn och män.
070-621 52 02
Laholms Konstverkstad
Vrångarpstomten. Helt handgjorda
och handmålade figurer i lergods.
Tomtar, troll, yrken, hobbies m.m.
0430-230 54

FOX&CurryART
Tovade mössor, baskrar, hattar, vantar
& kuddar. Krokade handledsvärmare.
Stickade ponchos m.m.
0702-13 17 06
Humleboden AB
Skulptural keramik, smycken, tavlor.
0700-157050
Kling Kollektion
Kappor och andra kläder i ull med tillhörande accessoarer.
0706-812 401
Klurig Knep & Knåp
Knep & knåp, klassiska träspel och träleksaker. Egen tillverkning i Sverige. 5öresgolf, bowling, luffarschack m.m.
0493-70600
Konsthantverk Ann-Britt Weidmert
Tovade föremål så som nyckelskåp,
änglar, får, käpphästar, hackspettar,
kuddar m.m. Pilbollar med lyse, talgbollshållare och serveringsbrickor i
pil. Stengods för utebruk.
0470-82822
Läderverkstan
Läderhantverk. Väskor, bälten, plånböcker, bokomslag, nyckelfodral,
handskar, förkläden.
073-0362181
LERA.nu
Stengodskeramik; bruksföremål, ljuslyktor och blommor.
070-5188083
Lillys Skinn och Garn
Skinnhantverk & Garn
0707681398
Pärleri
Egentillverkade tomtar, klockor, dockor, klot, stjärnor och diverse julprydnader. Allt gjort av pärlor. Trasmattor.
0514-51136
Ramsåsa Halmslöjd
Halmslöjd; bockar, tomtar samt annan
halmslöjd.
0417-420 30

AR Hantverk HB
Handmålade bruksföremål i trä och terracotta. Handmålade Postlådor. Lernittomtar, svampar till adventsljusstakar.
0512-204 75
Ewa Dolck AB
Egen design och tillverkning i betong
och återbruk som cafébord för trädgården, inredningsdetaljer och smycken.
076-196 90 99
Maria Lindberg Design
Egendesignade kläder.
0651-417 66
Virestads folkdanslag
Polkagristillverkning och försäljning.
0476-521 37

HYVLERIET - MAT
Wiktor Olssons Chark
Charkprodukter: Handlagad pressylta,
kalvsylta, leverpastej, prinskorv,
isterband. Svenska mästare i isterband och pastej.
0455-136 00
AB Delikatess Grabbarna
Heminlagd sill, kallrökta korvar, salami
samt rökt ål. Hemlagad senap.
0459-830 00, 070-921 14 00

Design Åsa
Sjalar,ponchos och koftor i alpacka, lin
och kashmir. Sydda plagg i lin och ull.
0498-27 23 20
Fogarolli
Varm choklad och Italienskt espressokaffe som serveras med cantucci av
proffesionella baristor.
0416-58 88 82

SLOTTET

Rösta på...

BÄSTA MONTER

- vinn en priskorg
för 3 000 kr.
Nihléns Blommor
Dörrkransar och juldekorationer.
0430-200 54
Nytt av gammalt
Återbruk av gamla tyger, tekniker och
broderier. Kuddar, necessärer, väskor,
grytlappar, kläder, disktrasor m.m.
Pepparkakshuset
Tennsmide Handgraverade och handsmidda tennsaker och smycken.
0430-305 64

MASUGNEN UPPE
Claudine & Adelette
Egendesignade tygväskor i olika modeller. Rymliga shoppingväskor att bäras
på axeln men även mindre modeller, så
som sminkväskor, necessärer m.m.
072-188 77 03
Gotlands Strumpfabrik
Ullkoftor, tröjor, vantar, handledsvärmare, halsdukar, mössor. Strumpor
och sockar i mohair och ull. Handarbetskit i egna modeller.
073-644 07 37
Kookon
Öländsk textil och formgivning. Egensydda kuddar i handvävda sidentyger.
Bordstextilier och ekologiska, svenskvävda plädar. Allt i äkta material.
070-609 93 64
Lizette of Sweden
Smycken i luffarslöjd, makramé, flätning, Kumihimo, Chainmaille och läder.
0410-27 21 95
Oldergaard
Konstglas
073-382 25 46

Ahls i Klarvreström AB
Prinskorv, isterband, leverpastej, medwurst, ölkorv samt julkorv.
070-849 09 48
Åsbergets Gårdsmejeri
Goda gårdsproducerade ko- och getostar från eget mejeri. Ekologiska och
kravmärkta.
070-646 17 61
Björka Gård
Björksavsdryck med tranbär. Björksavsglögg och enbärsdricka.
070-302 89 71
Bräutigams Marsipan & Konfektyr AB
Marsipan samt praliner, choklad och
tryfflar.
0300-54 18 70
Brostorps hemlagade
Egentillverkade ostar & ostkaka, allt av
mjölk från korna på gården.
0140-430 54
Fogarolli
Varm choklad och Italienskt espressokaffe som serveras med cantucci av
proffesionella baristor.
0416-58 88 82
Hälsinge Hjortron
Sylt på hjortron, blåbär, havtorn,
lingon m.m.
070-317 23 86
Havskusten AB
Tunnbrödsrullar.
070-590 12 09
Havtornsgården
Havtornsprodukter: Juice, saft, marmelader, fikon och te. Ekologiskt odlat.
0485-451 48
I.S Te och Kryddor
Te, kryddor, pepparkakor.
042-18 11 12
Johans Lamm
Kvarnbackas Islandshästar
Gårdens egna lammkött, hästsalami.
070-678 78 54
Mariannelunds Karamellkokeri AB
Hemkokt konfektyr.
0496-100 63
Ölbryggeriet
Egenbryggd folköl, egenproducerad
ölkorv och ölsnacks.
036-13 22 86

Kvällsöppet; tisdag onsdag och torsdag kl. 12-21
Osthuset i Malmö & Lund
Julens alla ostar, dessertostar, hårdostar och rökt korv.
070-575 07 73
Övrefålls Gårdsmejeri
Hårdost och dessertost, primärt på
0370-65 40 65
Perssons Delikatesshandel AB
Chark från Vindeln i Västerbotten,
rökt på gammeldags vis. Sidfläsk,
skinka, fläskfilé, renkött, älgkött,
ren-, älg-, hjort och vildsvinskorv,
Ost från Västerbotten. Hemlagad
senap, tunnbröd, honung samt sylt
med hög bärhalt.
0221-321 45
Sabalan AB
Grillad kronärtskocka och aubergine, soltorkade tomater, marinerad vitlök, oliver, fetaost.
076-856 90 92
Schweizermandel i Ambjörnarp AB
Schweizermandel, salta och
kanderade mandlar och cashewnötter, choklad- och kanelmandel,
mjuk kola.
0325-605 27
Svenskt Mathantverk/
Härjedalsbröd
Hällbröd, julhällbröd, skogsknäcke,
tunnbröd, enbärsmust, julmumma,
svagdricka, julölkorv m.m.
070-869 40 59

Kronobergs konfektyrer
Hemkokta karameller,
fikonbollar, marmelad, teaterkonfekt, choklad, mintkyssar, brända
mandlar, fudge, fransk nougat,
presentförpackningar.
0470-637 24

Överstekvarn Chili Gotland AB
Chiliprodukter från egen odling.
Bl.a. chutney, chilisåser, senap, salter, kryddblandningar, choklad och
dessertsåser. Vissa produkter utan
chili så som dressing och sylt.
070-769 57 95

Jafaris Group AB
Donuts "Munkar" med olika doppning & fyllningar, kanderade &
chokladdoppade äpplen, vit
sockervadd och pepparkakor med
glasyr, läsk & kaffe.
070-576 36 46

Osthuset i Malmö & Lund
Julens alla ostar, dessertostar, hårdostar och rökt korv.
070-575 07 73

Röstånga Bröd HB
Långjästa surdegsbröd på egenmalt extra grovt absolut färskt
stenkvarnsmjöl.
070-654 75 78

Johans Lamm Kvarnbackas
Islandshästar
Rökt lammfiol, lammkorvar och
hela lammskinn.
070-678 78 54

Smålands SkafferiAB
Rökta charkprodukter från Småland,
ost från småländska gårdar.
073-80 49 289

MEJERIET - MAT
Åhus Sylt & Bär
Hjortronsylt med 70% hjortron, råsaft av havtorn, blåbär, även med
ingefära. Sylt av hallon, blåbär,
lingon och jordgubbar. Honung,
senap och Rochester ginger på
flaska och James Te.
044-24 05 58
Birgittas Matbod AB
Tomatbaserade produkter som
sylt, marmelad, chutney, smaksatta hårdostar med konjak, brännvin, whiskey. Smaksatt honung.
0485-373 12

Tomels HB
Busfärsk finsk lakrits i lösviktsbitar
(ej remmar) samt marmelad.
Yxereds Bageri AB
Stenugnsbakade limpor,
surdegsbröd, skållad honungslimpa, julvört, franska våfflor,
saffranssnurror.
070-274 32 68

KVARNEN - MAT
Arles Ostkaka
Äkta färsk ostkaka.
070-849 03 59
CC's Havtorns Delikatesser AB
Havtornsprodukter; saft, juice,
torkade bär, te, marmelad, lemonad,
glögg, skorpor m.m.

Reservation för ev. ändringar.

UTE - HANTVERK
Alséns Hantverk från Öland AB
Marschallklot, stormlyktor och
ljusstakar i stengods.
Jönssons bär och frukt,
Elin Karlsson
Dörrkransar, havrekärvar.
Medutställare: Rolf Jönsson
0470-77 15 22
Odin's Spear
Kopior av historiskt hantverk så
som keramik, pärlor, korgar,
vapen, läder och ull. Bronsamuletter och träleksaker från vikingatiden. Djurskinn.
0720-07 31 98
Skatelövs Hembygdsförening
Lotteri.
0470-74 04 63

AUG Huseby Julcafé
Huseby Julcafé: Grötbuffé m
skinksmörgås, kaffe, fika mm.
0141-585 85

Norbergs konfektyr
Naturgodis och baconsnacks.
070-625 04 84
Olivhus
Oliver och vit ost.
070-271 72 03
Olsson och söner frukt AB
Äpplen, frukt och äpplemust.
070-864 26 22

Nordic Street Food
Julburgare på Olinge utegris med
grön- och rödkål, senap och inlagd
rödlök i ekologiskt burgarbröd samt
en vegetarisk rätt. Varm äpplemust
med kanelstång. Allt är lagat från
grunden på lokala råvaror.
070-326 26 99
Mossebo Gårdsbutik & Rökeri
Hamburgare och kebab av vildsvin.
Varm-, kallrökt och gravad lax.
Rökt böckling, makrill, flundra och
aborre, rökta räkor, rökt gås- ocn
andbröst. Fryst viltfärs.
0123-105 85
Olivhus
Oliver och vit ost.
0702-717203

UTE - MAT

FC agenturer AB
Tunnbröd, Agnäs Muddus vildmarks-, norrskens-, och blåbärsglögg, sylt.
0300-54 44 51

Johans Kök
Varma kroppkakor serveras med
lingon, grädde och skirat smör.
Färdiglagade kylvaror så som
kroppkakor, delikatesskroppkakor,
köttbullar och Janssons frestelse.

AUG korvboden
Korv och hamburgare
0141-585 85
Food Express Agency
God, julinspirerad mat
serveras från en Ford
Stepvan från 1941.
070-326 26 99
Gästabudsklämman
Den omtalade gästabudsklämman
grillas på en stor Murrikahäll med
svenska råvaror, inspirerade av
det Franska och Italienska köket.
Vegetariskt alternativ.
073 314 48 66

Schweizermandel i Ambjörnarp AB
Schweizermandel, salta och
kanderade mandlar och cashewnötter, choklad- och kanelmandel,
mjuk kola.
0325-605 27
Solberga Konfektyrfabrik AB
Hemkokta konfektyrer och
karameller. Korv, hjortronsylt,
tunnbröd, senap.
08-773 94 43
Svenskt Mathantverk/
Härjedalsbröd
Hällbröd, julhällbröd, skogsknäcke,
tunnbröd, enbärsmust, julmumma,
svagdricka, julölkorv m.m.
070-869 40 59

Lördag 11 november kl. 15.00
Onsdag 12 november kl. 18.30
Lördag 15 november kl. 14.00

Julklappsverkstad för barnen

Trött i benen och vill värma dig?
Välkommen in till Naturums skattkammare!
Här finns, förutom vår permanenta utställning om Krono-

bergs natur, tillfälliga utställningar, pyssel- och julklapps-

verkstad, tipspromenad, skattjakt och guidad visning.

Naturum är öppet under hela julmässan. Alla är väl-

komna att julpyssla med naturmaterial och vissa tider
kommer vår nya julklappsverkstad vara öppen. Här kan
du trycka t-shirts med naturmotiv, tova sittunderlag

eller tavlor och göra bivaxljus.

Lördag 11 november - öppet kl. 10-20
• Tomten på plats kl. 11-18.
• Tomteparaden kl. 14.
• Öppet slott hela dagen. Entré 50:• Julklappsverkstad i Naturum kl. 15-19.
• Polkagriskokning hela dagen,
slottets bottenvåning.

Söndag 12 november - öppet kl. 10-18
• Tomten på plats kl. 11-18.
• Öppet slott hela dagen. Entré 50:• Julklappsverkstad i Naturum kl. 13-17.
• Polkagriskokning hela dagen,
slottets bottenvåning.
•Familjevisning av Naturum med guide
11.30. Skattjakt och tipspromenad.

Måndag 13 november - öppet kl. 10-18
• Öppet slott hela dagen. Entré 50:• Julklappsverkstad i Naturum kl. 13-17.
• Polkagriskokning hela dagen,
slottets bottenvåning.

Tisdag 14 november - öppet kl.12-21
• Tomten på plats kl. 16-20.
• Öppet slott hela dagen. Entré 50:• Julklappsverkstad i Naturum kl. 15-19.
• Luciakör och luciatåg på slottstrappan kl.
17.30. Barn från Skatelövs och
Västra Torsås Församlingar.
• Polkagriskokning hela dagen,
slottets bottenvåning.

Onsdag 15 november - öppet kl. 12-21
• Tomten på plats kl. 16-20.
• Tomteparaden kl. 18.30.
• Öppet slott hela dagen. Entré 50:• Julklappsverkstad i Naturum kl. 15-19.
• Polkagriskokning hela dagen,
slottets bottenvåning.

Torsdag 16 november - kl. 12-21
• Tomten på plats kl. 16-20.
• Öppet slott hela dagen. Entré 50:• Julklappsverkstad i Naturum kl. 15-19.
• Polkagriskokning hela dagen,
slottets bottenvåning.
Fredag 17 november - öppet kl.12-20
• Mässan öppen kl. 12-20.
• Öppet slott hela dagen. Entré 50:• Julklappsverkstad i Naturum kl. 13-17.
• Polkagriskokning hela dagen,
slottets bottenvåning.

Lördag 18 november - öppet kl. 10-20
• Tomten på plats kl. 11-18.
• Tomteparaden kl. 14.
• Öppet slott hela dagen. Entré 50:• Julklappsverkstad i Naturum kl. 15-19.
• Polkagriskokning slottets bottenvån.

Söndag 19 november - öppet kl.10-18
• Tomten på plats kl. 11-18.
• Öppet slott hela dagen. Entré 50:• Julklappsverkstad i Naturum kl. 13-17.
• Polkagriskokning hela dagen,
slottets bottenvåning.
• Boksignering av författarna i
Gamla smedjan kl. 15.30

Tomteorkestern paraderar

Den populära tomteparaden, d.v.s
Växjöskolans Musikkår spelar och
paraderar traditionsenligt:

Program

Nya utställare i Statarmuseet
Hantverksgruppen som funnits i Järnbruksmuseet (Masugnen) har
flyttat till Statarmuséet. Hantverksgruppen får nu ett helt eget “hus”
på marknadsgatan. Gruppen har deltagit på Huseby i många år.
Vrångarpstomten kommer från Laholm och tillverkar handgjorda
keramiktomtar. Alla unika!
Ingegerds dörrkransar kommer från Våxtorp. Hon tillverkar julkransar och trappdekorationer i mossa och gran.
Christina som driver Pepparkakshusets tennsmide kommer
från Våxtorp. I sin verkstad tillverkar hon egendesignade
smycken och andra tennföremål.
Nytt av gammalt! Maritas idé är att återbruka gamla tyger, tekniker
och broderier. Hon gör en insats för miljön och även en kulturgärning. Hon skapar bl.a neccesärer, väskor, kuddar och grytlappar.
Ida.P design är ett företag som gör unika barnkläder och accesoarer. Ida som driver företaget ritar egna bilder som hon handtrycker
på sina produkter.
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0470 – 75 20 97

ÅRET S J U L K L A PP
Huseby bruk var vid förra sekelskiftet en plats som
sjöd av liv. Där växte Florence upp och barndomen var
en enda ljus dans. Men Florence hade en svaghet
– kärleken till kungahuset – och som vuxen blev hon
ett lätt offer för ögonstenen prins Carl Bernadotte
och hans tvivelaktiga vänner.

amneteg & friends

Läs sannsagan om Husebyskandalen som skakade
Sverige på femtiotalet. Finns att köpa som inbunden
eller pocket i Gamla Smedjan.

Sekelskiftesjul
på Huseby
11-19 N O V E M B E R
Julmässan på Huseby Bruk är årets höjdpunkt! Här hittar du landets
bästa hantverkare och småskaliga mattillverkare. Känn dofterna av ene,
levande ljus och god mat.

ÖP P E T S L O T T

GAMLA SMEDJANS BUTIK

Slottet har en orörd interiör från förra sekelskiftet.
Ännu lyser kristallkronorna i de vackra salongerna
och vem vet, du kanske springer på en kunglighet
från svunnen tid.

Gamla Smedjan är fylld med nissar,
nallar, änglar, julpynt och allt annat
som hör julen till.

J U LBU FFE I STALLET

L U N C H PÅ F R ÖK E N S

VÄX T H U S E T

Värdshuset Stallet välkomnar dig till vår hemlagade julbuffè. På andra våningen serveras
smörgås med griljerad skinka på surdegsbröd
och hembakade pepparkakor samt kaffe.

På Frökens Cafè och restaurang i det gamla
Mejeriet kan du njuta en julinspirerad varmrätt.
Välj mellan kött-, fisk- eller vegetarisk rätt.

I Växthuset finns det amaryllislökar, hyacinter,
rumsgranar, tazetter, cyklamen, juldekorationer och allt annat för en jul med
mycket känsla.

Pris 260 kr/person

BRUKSHANDELN
Här doftar det av kryddor och nymalet
kaffe. I den gamla Brukshandeln kan du
känna historiens vingslag och uppleva
nostalgi.

