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- 40 000 besökare / 10-18 november

NORDENS STÖRSTA JULMÄSSA

Julmagi

Mässa, mat &hantverk 10-18 nov, 9 dagar

på Huseby

Stämningen, maten, ljusen & unikt hantverk...

150 utställare, 7 olika lokaler. Tre matbodar. 200 julgranar.
500 marschaller. Julbuffé, grillar och öppet slott alla dagar.
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VÄXJÖ,
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2018

Öppet: Lördagar kl. 10-20, söndagar, måndag kl. 10-18, fredag kl. 12-20, tisdag, onsdag, torsdag kl. 12-21. Entré: 100:-, barn under 12 år gratis.
Fri parkering | Info: Tel: 0470-75 20 97 | Arrangör: Tel: 0490-824 23 | www.husebyjul.se |
#husebyjul

Lördag 10 november - tänds julljusen
på Huseby igen ...
Varje kväll tänds 500 marschaller och
200 julgranar. Alla byggnader och alla
parkmiljöer ljussätts vackert Julmagi på Huseby!

Lördag den 10 november k.l 10 på morgonen öppnar Smålandsjul på Huseby
igen. Under nio dagar och kvällar håller Nordens största julmässa för slöjd
och mathantverk sedan öppet på Huseby.

Mat, hantverk, julmagi i en fantastisk

som flest unga livsstilsbloggare från hela

Alla lokaler på hela bruket hålls öppna

bination. Smålands vackraste och en

Julgransalléer lyser och 500 mar-

utställning - hur familjen Stephens för-

bruksmiljö - det är en svårslagen kom-

landet besöker.

gång största gård tar emot närmare

schaller tänds varje kväll för att skapa

här dagarna. Det är nog den julmässa

kommen!

40 000 besökare i alla åldrar under de

stämning. 150 utställare hälsar dig väl-

Tack Florence
Stephens!
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under mässan och i slottet förevisas årets
beredde sin jul.

Tomten kommer och du är särskilt

välkommen!

Upplev unikt hantverk och
magisk julstämning
Emils karameller
från Mariannelund...

Det var de här karamellerna Astrid

Lindgren och hennes figur Emil åt på

Hela Bruksgatan förvandlas till en julgransallé, Huseby ljussätts med känsla och
500 marschaller tänds för att skapa den magiska Husebyatmosfären.

Små överraskningar överallt.
Vad sägs om ett växthus
förvandlat till glöggstuga ?

Vimmerby marken. Mariannelunds

karamellkokeri är ett gammalt före-

tag som startade 1929. Ett riktigt
småländskt hantverksföretag.

Tillverkningen går till sätt på samma
sätt idag, alltså ett riktigt hantverk.

Kalmar Musteri förädlar
äpplen och päron och gör om
dem till ljuvlig och saftig
must. Varje år förgås mängder av ätbara äpplen eftersom
många inte hinner ta hand
om alla frukter som träden
ger. Kalmar Musteri bidrar
till att stora matresurser i närområdet kommer till användning
istället för att gå till spillo. Musten är helt fri från tillsatser
och kan avnjutas hela året. Den passar lika bra på middagsbordet som till en svalkande sommardryck.

Försäljningen sker på ca 140 mark-

nader och Julmässor runt om i landet.

– Vi tillverkar ca 50 olika sorter.

Till jul gör vi även Pepparkaksfudge,

Julfudge (hasselnöt, rom), knäck och
Ischoklad, säger Cecilia Johnsson

som leder familjeföretaget idag.

Glöggen mustas en gång om året, enkom för Huseby.
En röd s k brännvinsglögg och en ljus saffransglögg.

Betala med kort

Sameslöjdarna Risfjell.

Vrankunges kollektion av grankonst, lanseras
varje år till Husebys julmässa.

I Den lilla korvkiosken kan man stilla
hungern med korv av god kvalité från
Näsby Chark i Kristianstad. Här finns
också äkta potatismos och köttbullar
med gräddsås. Vill man ha extra julkänsla kan man mumsa på "Jultvisten",
en klämma med julskinka, senap, lite
brunkål och en wienerkorv i tunnbröd.
Sedvanliga drycker samt varm choklad
med minimarshmallows på toppen.

Härliga Kvarnen. Ibland blir det lite kö in till läckerheterna
som utställarna låter dig provsmaka och köpa härinne.

Alla får provsmaka de nygjorda polkagrisarna som kokas på gammaldags
vis. Du hittar polkagristillverkningen i
slottets bottenvåning.
En av publikens och framförallt barnens stora favoriter.

Marie Kling designar kappor och andra
kläder i ull. Det noggrant utvalda, stickade ulltyget kommer från Italien och
alla plagg sys i Sverige med en skandinavisk touch, ofta inspirerad av historiska kläder. Färg och Form står i fokus
och detaljerna är pricken över i:et.
Många gånger är det bara en extra fin
knapp som ger plagget det lilla extra.

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.

Lenas Skaparatelje gör söta små skogsmöss i hemsydda julkäder. Mössen
finns både ensamma och i olika juliga
arrangemang och passar perfekt som
julpynt eller en unik gå-bort present.
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prisbelönntta charrkk & delikaattesser
Vi hällssar ärraade kunddeer hhjjärtliig
Vi
gt välkko
omna till...

MISSA IN
NTE
OSTHUS
SETS
GODA JULKA
JU
ULKA
KASSE!
SSE!

Osthuset hittar ni som vanligt i Kv
Kvarnen och Hyvleriet.

NOBELFESTLEVERANTÖR 2017
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Alspånsrökta Isterband ((SSvveensskk määssttaaree)), Hemlagad Gräddpastej ((G
Guld Svensskkt
Maatthhantverk
M
erkk)), Handlagd traditionell Pressylta (M
er
Meeddaalljjör Charrkk SSM
M)), Handflätad Prinskorv
M
(ffåårrffjjjäällsstteerr)), Handplockad Kalvsylta samt rökta korvar av högsta kvalitet.
((fårfj
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tiillll höög
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De goda
daste ostarna till julbord
rdet

• Svenska Mästare
i Charrkk SM.
• Ett närproduceraatt
hanttv
verrk
k.
• Speciellt uttv
valda
lokala rååv
vaarror utaan
n
tillsaattser.
• Eget konttrrollslaak
kteri.

GÅR

Saluhallen i Lund

T ygghet & trtradition!
Tr
Try

Följ
Fö
lj gä
gärna Osthuset på Fa
Facebook

Wiktor Olssons

OSTHUSET SALUHALLEN I LUND | 070-575 07 73

www.wiktorolssons.se

Slakt & Chark anno 1948.

L n Skapararatateljljé
Lenas

Tanke
etavlor, små sydda skogsmöss ensamm
ma & i arrangemang.
Vykorrt, magneter & tavlor från egna foton
n m.m.
Produ
ukter från Tina Järdhults sortiment; taavlor,
bricko
or, almanackor m.m. med den härligaa,
halslö
ösa figuren!
Ni hittar mig
ig i Snickeri
riet.
e
www.skaparateljen.se
e

Glögg
Glög

Besökarnas
ffaavorit !

HUSEBY

SAFFRAN

1 fl. 50 kr ord. pris 60 kr 3 fl. 130 kr ord. pris 180 kr

sames
löjd
fjells
s
i
R
hittar ni i Masugnen
u nder
Huseby Julmarknad

www.sameslojd.se
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Skogsknäcke
Hällbröd
Julhällbröd
Svagdricka
Enbärsmust

Matboden så mycket större

Den stora Matboden på Huseby blir betydligt
större i år. Vi flyttar upp de matutställare som

tidigare stått i tältet nere vid Mejeriet och ska-

Här hittar du kallrökta korvar, handlagd pressylta, in-

lagda sillar och rökt fisk, du hittar specialiteter från
alla delar av landet. Rökta renspecialiteter från Väs-

terbotten, liksom ostar och hjortronsylt. Du hittar

par en enda jättestor saluhall med fantastiska

spettekaka från Skåne, ostkaka från Småland och is-

i småskalighet.

ländska getosten.

delikatesser, tillverkade på svenska gårdar och

Smålandsjul på Huseby får därmed den största julsa-

luhallen i landet om man ser till utbudet av småskaliga
delikatesser.

terband likaså. Från Åsberget kommer den jämtMariannelunds karamellkokeri har gjort julens

Enebärsdricka, Husebys egen glögg, svagdricka,

från klassiska Bräutigams och Göteborgs Marsipan-

Du möts av ett fantastiskt utbud - och du får prov-

godaste karameller sedan 1929. Och marsipan finns

fabrik.

hällbröd, rökt fläsk, surdegsbrödet från Röstånga.

smaka i alla montrar.

Ät gott på Huseby julmässa
Du behöver inte gå hungrig på mässan.

Stallets värdshus serverar Julbuffé och på ovanvåningen café - allt hemlagat.

I mysiga kvarnen
hittar du ljuvligt
goda ostar och
rökta korvar.

MYSIGA KVARNEN

- handla ostar, rökt korv, sylter och marispan
Kvarnen på Huseby har funnits här ända sedan

1600-talet. Den har fem kvarnstenar och fyra

kvarnhjul. Och ibland mals det mjöl i kvarnen än

sostar och vällagrade läckerheter.

Göteborg Marsipanfabrik med söta och goda

marsipanfigurer i julen tecken.

idag, då för att visa hur det gick till förr i tiden.

Smålands Skafferi som säljer rökta charkprodukter

lokaler. I Kvarnen hittar du i år följande utställare:

Viltmat som säljer svenskt viltkött, vildsvinsskinka,

Under julmässan är kvarnen en av våra mysigaste
Arles ostkaka som säljer ostkaka, sylt och fudge.

Osthuset med sina fantastiska cheddar, brännvin-

och ost från småländska gårdar.

rökt gåsbröst, älgkorv, renskav och mycket mer.

Husebys korvar en succé på Nobelfesten

Gästerna fick provsmaka Wiktor Olssons delikatesser precis som Husebypubliken

När iNbJudAN till Nobelfesten kom grät Bengt

Frökens Café & restaurang serverar varma julinspirerade rätter.

Julcaféet intill stora Matboden serverar julgröt och skinksmörgås på buffé.

Här hittar du också ett stort utbud av smörgåsar och fikabröd.
Och utmed Bruksgatan finns

god catering.

Whalkvists Viltwok – Julinspi-

rerad wokad kronhjort i pi-

tabröd med picklad rödlök,

sallad, äppelchutney och en
fantastisk tomatiserad timjansås. Även vegetariskt alternativ.

Casey´s Fish & Chips - tradi-

tionell Irländsk Fish and Chips,

där maten är ett riktigt hant-

verk. Koljafile, irländsk nötkorv
eller vegansk vitlöksmarinerad
svamp doppas i egengjord Guin-

ness-smet och friteras i rapsolja

som

sedan

serveras

med

handskurna pommes frites,

smaksatta med maltvinäger och

flingsalt. Som dessert serveras

Olsson en skvätt. Mera hedersamt kan det inte bli

den skotska "Deep Fried Mars-

för ägaren till en av landets bästa charkuterier, fa-

bar", friterad marschoklad.

miljeföretaget Wiktor Olssons från Bräkne-Hoby.

den danske Grillbar serverar “Røde pølser”, burgare, dansk julfika m.m.

Företaget vinner chark-SM och andra tävlingar

den lilla Korvkiosken - supermysig - erbjuder varmkorv, köttbullar med

varje år. Varje år deltar de på Huseby där alla besökare får provsmaka deras medaljtyngda ister-

riktigt potatismos samt en god julklämma.

delikatesser.

räkor, lax eller kräftstjärtar samt sallad och god ishavsröra.

band, handlagda pressylta, leverpastejen och andra
Husebys besökare är därmed i gott sällskap nu-

mera - i år hade Nobelfesten gjort som Huseby,

man bjöd alla gäster på delikatesser från Wiktor

Olssons, och Husebys matbod.

"Huseby är en julmässa som vi aldrig skulle

Havskusten inne i Hyvleriet erbjuder goda tunnbrödsrullar, fyllda med

avstå. Det är en del av det kulinariskt förankrade

kulturarvet. Och att stå på samma plats till höger
vid ingången i den fina ladan har blivit en fin tradition som vi inte tänker överge.

Hos Mossebo Gårdsbutik hittar du hamburgare och kebab av vildsvin.

Per i Viken säljer grillkorv av hög kvalitet och hos Jafaris hittar du munkar

med olika fyllning och goda kanderade och chokladdoppade äpplen.
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90 hantverksmontrar i 7 lokaler...

Möt ett unikt hantverkskunnande
Handla julklappar av landets skickligaste slöjdare

Huseby är landets största julmässa för unikt hantverk. Mer än 90 slöjdare deltar på mässan i alla lokaler
på bruket. På ingen annan mässa hittar du lika stort urval hantverk och.
Här handlar du direkt av konsthantverkaren själv. Sameslöjd, träslöjd, krukmakeri, grönländskt
pärlbroderi, glaskonst, fårskinn, vävda mattor, kläder, ljuskonst, smycken och mycket annat.
Möt ett unikt hantverkskunnande på mässan.

Hantverket hittar
du
i följande lokaler:

Snickeriet 25 montr
ar
Slottet 5 montrar i olik
a rum
Masugnen, tre lokale
r: 30 montrar
Mekaniska verkstad
en 10 montrar
Statarmuseet 5 mo
ntrar i olika rum
Samt utomhus utmed
bruksgatan 4 st

Bruksgatan 20 utställare

Masugnen 30 hantverkare
Vilken balklädsel, helt i småländsk gran. Konsthantverk
Ann-Britt Weidmert/RÅ Form i Masugnen vinner ofta
publikens omröstning för bästa monter. Masugnen är vår
kanske finaste lokal med sin råa elegans, stenväggar och
högt i tak. Här hittar du ett 30-tal olika hantverkare i två
våningar. Allt i från ljuskonst till tovat.

Kvarnbacka - populära Johan från
Kvarnbacka säljer härliga lammskinn
utanför Hyvleriet, på Bruksgatan.

Vrankunges berömda gran- och mosstomtar,
bockar och annat fint hantverk hittar du utmed
hela Bruksgatan. Här blandas hantverk med mat.
Bruksgatan. Hantverk, mat och catering,
ett 20-tal utställare utmed hela gatan.

Ett fantastiskt konsthantverk, så kallat
grönländskt pärlbroderi. Vilket arbete
och vilket tålamod! Du kan se det hos
utställaren Pärleri i Masugnen.

Mekaniska 10 hantverkare
i mekaniska verkstaden, på andra våningen vid Bruksdammen, hittar du ett
tiotal fina hantverkare i en riktigt mysig, lite ruffig lokal. Eldhästens miniatyrbilder, urfint hantverk. Liksom Pratooms vackra blommor i “bröddeg”,
smycken och många andra fina hantverk.

Fantastiska sameslöjdarna doris och Sven Åke risfjell är tillbaka som utställare igen. Du hittar dem i vackra Masugnen. De
presenterar och säljer samiska knivar, smycken, tennarmband,
kåsor, samiska noid, shaman trumman, vävar och annan sameslöjd. Doris och Sven Åke ser som sin uppgift att sprida kunskap
om samisk kultur och de berättar gärna mer om sig själva, sin
kultur och sitt hantverk om du frågar.
I Masugnen hittar du utställare i båda planen,
ett 30-tal olika hantverkare.

Snickeriet 25 hantverkare
Snickeriet är ursprunget till julmässan
på Huseby, ända sedan starten har hela
den långa snickeriladan varit fylld av hantverkare. Så även i år. Du hittar 38 olika
montrar med alla slags hantverk här.

Mekaniska verkstaden, vid bruksdammen. Här möter du ett tiotal olika
hantverkare på andra våningen i en mysig lokal.

Vår nyaste lokal - Statarmuseet.
Här möter du Hantverksgruppen,
från trakterna kring Laholm. Fem
olika montrar med allt från barnkläder, keramiktomtar, kransar
och dörrdekorationer, tennsmide
och återbrukshantverk.

Statarmuseet 5 hantverkare
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Snickeriet, vår äldsta lokal. Här möter du
38 olika hantverkare i en fantastisk axposé.

Slottet 5 hantverkare
i slottet deltar fler hantverkare än tidigare i
fem olika rum. Du hittar fina kläder i linne,
betonghantverk, trähantverk, vävda trasmattor och stickade fårullsstrumpor bl a.

Årets julklapp - ett äkta handgjort skinnförkläde
KröGArE SOM Vill hitta sitt eget

unika skinnförkläde, såväl som du
som vill hitta en perfekt julklapp till

hemmakocken bör besöka Huseby

Deras härliga kuddar för soffan eller
sängen är tillverkade i Nordiskt älgskinn som är miljövänligt produce-

rat i Finland av Kokkolan Garveriet.

Julmässa i år. Utställaren YRSAskinn

Innerkudden är en kvalitets sovkudde

skinnföremål i kökets tec-

Lys-Hjärtan, succén från ifjol med

har en unik tillverkning av
ken, för servering, kök-

batteridriven slinga och som har lamm-

och grill. Mjuka, hands-

päls från Dalarna, är även med i år.

skinnförkläden med väl-

av YRSAskinn som har sin hemvist i

kurna snyggt skräddade
digt fina detaljer t ex.

Fina detaljer på förklädena

från Norge och är utan dun.

YRSAskinn arbetar bara

med ekologisk (vegetabi-

liskt garvad) skinn och

Design & formgivning görs helt av

hjärtat av Dalarna.

De tar även design & produktut-

vecklings uppdrag i skinn och ylle.
Möt dem på Huseby julmässa.

läder i nöt från Tärnsjö Garveri till sina
förkläden.

I vår deltagarförteckning samt
på hemsidan hittar du alla ut-

ställare. www.husebyjul.se

Jul i Frökens hem…

Öppet Slott varje dag under mässan

Har du läst romanen

- Florence

och även Herrskapet förbereder sig på

Stephens förlorade värld? Huseby

olika sätt inför helgerna.

Bruks blomstrande uppgång med

Vi har även i år Öppet Slott då du

kungabesök på 1800-talet och det

besöker Slottet på egen hand den tid

skandalomsusade fallet på 1950-talet

som passar dig. Kunniga guider finns

sannsagan.

50 kr/vuxen (Barn under 16 år fritt i

görs levande i den faktabaserade

till hands för frågor och priset är

Slottet på Huseby står kvar som när

vuxens sällskap)

Fröken Florence växte upp under sent
1800-tal eftersom hon själv helst ville
ha allt ”som på Pappas tid”.

I år förflyttas vi åter till sent 1800-

tal då slottet förbereds inför familjen

Stephens julfirande. Tjänstefolket har
som alltid mycket att göra - det ska

VÅGES, dE HärliGA SMEdErNA,

- lanserar nu ett spännande nytt
kreativt sortiment. Väldesignade
och moderna smidda anpassningar som t ex gör att du kan ha
värmeljus i dina kronljustakar,
och tvärtom. Möt de unga smederna som satsar allt mera på
formen på Huseby.

putsas, poleras och städas.

Borden ska dukas, granar ska pyn-

tas, vackra blommor pryder rummen

I Husebys Växthus där det odlas för

fullt under vår och sommar har

Huseby Bruks Trädgårdsmästare nu

Julcaféet dukar upp sina vackra bufféer i det

Ny bok av professor Lars-Olof Lars-

I Värdshuset Stallet serveras den popu-

buffén är specialsnickrad och här väljer och

är avslutat och publiceras lagom till

bordet. På övervåningen kan ni avnjuta

stora, uppvärmda tältet vid Hyvleriet. Kak-

försäljning hela julmässan. Här hittar

vrakar du bland kakor, lussebullar, smörgåsar

massa saker som inspirerar dig till att

förser du dig själv med risgrynsgröt, skink-

du lökar, blommor, växter och en

skapa egna arrangemang till helgerna.

och annat gott till ditt julfika. På Grötbuffén

smörgås 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.

son. Ett påbörjat manuskript som nu
julmässan. En välskriven, spännande
skildring om hur Joseph Stephens

kom till Huseby, och om han och hans
familjs tid på platsen. Under julmäs-

lära Julbuffén med det bästa från jul-

kaffe med hembakat, julsmörgås och

äkta småländsk ostkaka.

Pris julbuffé: 280 kr/pers.

I Elisabeths köksträdgård förvaltar Husebys

trädgårdsmästare en lång rad äppelsorter. I år

har skörden varit mycket god och därför har vi

låtit göra egen äppelmust. Vi har främst använt

sorterna gravensteiner och aroma. Musten

finns att köpa i Brukshandeln under julmässan.

san finns boken att köpa i Gamla
Smedjan.
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Många nya
utställare
på mässan

7 olika mässlokaler, marknadsgata och julmiljöer

biskopshuset
- Keramikhuset - konst m.m.

Naturum
WC

Sankt Anna Rökeri – Småskalig charkproducent från Östergötland med ett sortiment av både svenska klassiker och ett
unikt sortiment av lufttorkade produkter.

Masugnen/Järnbruket
- Designhantverk på två våningar.

Stallets värdshus
Husebys restaurang serverar
julbuﬀé. Café.

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

Gamla smedjan
Information/butik

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

Frökens
café &
restaurang

Mekaniska
verkstaden

Slottet

Entré

Grevebyggnaden

Masugnen

Biskopshuset

Kvarnen

P

Ljussmedjan – Handstöpta ljus med hög
kvalitet från egen ateljé i Skåne. Adventsljus, ljuskronor i olika storlekar, ljusuppsättningar med mera.

Mejeriet - I Frökens Café och
Restaurang serveras julinspirerade
rätter och välbryggt kaﬀe.
Statarmuseet
- Hantverksgruppen, utställare.

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

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

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

Sågverket - Museum.

Parkering
800 platser!

Entré vid Handelsboden.

(Utställare i rött)

HELA HUSEBY försätts i julstämning

Rangvalds Hantverk & Ting - Handkramade snöbollsljus, ljus, ljusstakar, änglar,
ponchos och boor, tovad tvål, betongprodukter, handgjord färg m.m.

med julgransalléer, marschallhav och ljussättning av hus och miljöer.
150 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.

Stellema Möbler - Rustika möbler och
vackra inredningsdetaljer, lampor och
skulpturer i trä.

Den Danske Grillbar
Den lilla Korvkiosken
Per i Viken

Växthuset
- Trädgårdsbutik med julblommor.

Snickeriet - Stor hantverksutställning - 25 utställare.

Brukshandeln

Casey´s Fish & Chips – Genuint mathatverk där allt lagas från grunden,
från potatis som skärs på plats till hemgjord frityrsmet. Här kan du mumsa på
Irländsk fish and chips, battered sausage
(friterad korv), garlic mushrooms
(veganskt) och friterad chokladkaka.

Mekaniska verkstaden
Hantverkare på andra våningen.

Stallets
värdshus

Kalmar Musteri
Wrams Skafferi

Whalkvists Viltwok – Juilinspirerad
wokad kronhjort i pitabröd med picklad
rödlök, sallad, äppelchutney och en
fantastisk tomatiserad timjansås.
Även vegetariskt alternativ.

Gamla Smedjan julbutik
- Julbutik och biljettförsäljning.

Sågverket

Karin Weibulls Spettekaka .
Skånsk spettekaka, tillbaka på Huseby.

Tips ny catering:

Kvarnen - Matutställare.

Julcaféet
Växthuset

Viltmat
Julskinka av vildsvin, rökt gåsbröst m. m.

Allingsås-Strumpan
Anna-Lena Ytterbring
Fårmors Lammfällar
JonJul’s Design
Lorentzsons förlag
Milnov
Rag2Rug
Rånnemåla Änglaskog
StillaOfSweden
Tima Art
Daniela Suhrborg
Småland Rocks

brukshandeln - Nostalgibutik.
Mässkontor.

Hyvleriet

Statarmuseet

Göteborgs Marsipanfabrik
Härlig hemgjord marsipan, ny i Kvarnen.

Lenas Skaparateljé - Små skogsmöss i
olika juliga arrangemang, både i dörrkransar och dekorativa vinterlandskap.
Vykort, magneter och tankestenar.

Grevehuset
- Kronobergsslöjdarna försäljning.

Snickeriet

Tips nya mathantverkare:

Tips nya hantverkare:

det här hittar du i
de olika lokalerna

Tomten kommer och
polkagrisarna kokas...

Låt barnen träffa tomten...
Tomten kommer som vanligt till Huseby julmässa för att
träffa alla barnen. Han bjuder på pepparkakor och tar

emot önskelistor och låter sig fotograferas med de minsta.

Under 12 år har barn gratis entré. Förutom tomten kan

NI HITTAR OSS I SNICKE
ERIET

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

barnen provsmaka äkta, handgjorda polkagrisar och

pyssla på naturum.

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 slottet kan barnen se hur man tillverkar polka-

grisar på gammalt vis och provsmaka hos Virestads folkdanslag.
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Jul på Huseby 2018 - Utställare
SNICKERIET - HANTVERK
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
Hannesdottir
Handstickat i ren Islandsull.
Traditionella Islandströjor, mössor,
pannband, vantar.
Humleboden AB
Skulptural keramik,
smycken, tavlor.
0700-15 70 50
IA Kläder
Linnekläder med broderier.
Textila bilder och smycken.
070-816 74 08
Kling Kollektion
Kappor och andra kläder i ull
med tillhörande accessoarer.
0706-81 24 01
Kreativa Demo
Handgjorda smycken i läder
och stål, ponchos.
042-33 35 85
Lenas Skaparateljé
Små skogsmöss med "julkläder",
ensamma och i arrangemang. Vykort,
magneter, bokmärkesmagneter, tavlor,
tankestenar &"vänd på mig".
070-866 86 65
lib Design
Kläder & accessoarer i ylle med
nålfiltade dekorationer; bl.a. västar,
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
Milnov
Egensydda barnkläder i
ekologiska tyger.
076-340 18 87
Min Kräm
Egentillverkade hudvårdsprodukter
och ekologiska naturkrämer.
0451-163 15
Ompen HB Konsthantverk
Skäggtomtar och hängtomtar i olika
former, änglar och smycken.
031-25 47 12
Santatorp
Julkort tryckta från egna original.
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, chokladoch kanelmandel, mjuk kola.
0325-605 27
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StillaOfSweden
Egen design och egen tillverkning
av ädelstenssmycken, med inspiration
av naturen.
070-053-18-41
Ullcentrum Öland
Grytunderlägg av tovad ull, ullsulor,
sittdynor, stickade mössor, schalar
och vantar.
0485-290 10
Våges
Smidesljusstakar och ljushållare.
Handstöpta ljus.
0474-630 55
Växjö Glashytta
Egen tillverkning och design av bruksglas, servisglas, skålar, ljuslyktor, vaser.
Studioglas med LED-belysning. Spegeldekorationer. Gravyr på plats efter
kundens önskemål.
070-560 56 44

MASUGNEN NEDRE - HANTVERK
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.
0481-63463
Fårmors Lammfällar
Tvättbara lammfällar och
skinnhantverk.
070-584 14 25

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, handedsvärmare, västar,
kuddar, sittdynor, cykelsadelskydd,
lammskinn.
0370-740 06
Östanå Fårgård
Tovade sulor och lammskinnprodukter
från egen fårbesättning, hela skinn
(KRAV).
0530-413 90

MEKANISKA VERKSTAN - HANTVERK
Be Kind
Egensydda mössor och accessoarer.
073-501 33 03
Daniela Suhrborg
Egentillverkade handskar, stickade
figurer och julkransar.
076-428 03 21
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.
0709-24 51 91
Inghild Norlander
Vantar, sockor, hårhandduk, löpare,
förkläden, barnförkläden, underlägg,
kort, granprydnader, kuddar, grytlappar, boule- och golfhanddukar,
mattor, väskor, pulsvärmare, servetter
och bröddukar.
0226-531 41
JonJul's Design
Betongkonst med julglädje. Tomtar,
vättar, möss m.m. Medutställare The Universe of Majjsan: Smycken,
drömfångare, skulpturer.
070-831 00 38
Lorentzsons förlag
Böcker från eget förlag, titlarna
"Det du aldrig sa" och "Nästan alla
dagar grät jag"
070-916 09 28
Pratoom´s Hantverk
Blommor och bijouterier i bröddeg.
Örhängen.
070-370 92 93
Texterian
Egenskrivna böcker samt vykort,
bokmärken m.m.
076-762 99 55

Rösta på...

BÄSTA MONTER

- vinn en priskorg
för 3 000 kr.
Fogarolli
Varm choklad och Italienskt
espressokaffe som serveras med
cantucci av proffesionella baristor.
0416-58 88 82
FOX&CurryART
Tovade mössor, baskrar, hattar, vantar
& kuddar. Krokade handledsvärmare.
Stickade ponchos m.m.
0702-13 17 06
Kluriq Knep & Knåp
Knep & knåp, klassiska träspel och träleksaker. Egen tillverkning i Sverige.
5-öresgolf, bowling, luffarschack m.m.
0493-706 00
Konsthantverk
Ann-Britt Weidmert/RÅ Form
Tovade föremål så som nyckelskåp,
änglar, får, käpphästar, hackspettar,
kuddar m.m. Pilbollar med lyse,
talgbollshållare och serveringsbrickor
i pil. Stengods för utebruk.
070-888 28 22
Lillys Skinn och Garn
Skinnhantverk & Garn
070-768 13 98
Monicas Hustomtar
Hustomtar och jultomtar i 3 olika
storlekar. Blompinnar, fleecemössor
i grått och rött.
036-19 05 71
Ljussmedjan
Handstöpta ljus och ljuskronor i olika
storlekar, ljusuppsättning samt torkad
svamp i tätförslutna burkar.
Pärleri
Egentillverkade tomtar, klockor,
dockor, klot, stjärnor och diverse
julprydnader. Allt gjort av pärlor.
Trasmattor.
0514-511 36
Rag2Rug
Trasmattor, kuddar och kassar av
återvunna textilier.
070-859 73 06
Ramsåsa Halmslöjd
Halmslöjd; bockar, tomtar samt
annan halmslöjd.
0417-420 30

Rangvalds Hantverk & Ting AB
Handkramade snöbollsljus, ljus,
ljusstakar, änglar, ponchos och boor,
tovad tvål, betongprodukter, handgjord färg m.m.
070-022 24 31

Alingsås-Strumpan
Ullstrumpor av merionull och vanlig
fårull, stickade på egen maskin.
032-27 00 44

Rånnemåla Änglaskog
Honung, naturell och smaksatt
med naturliga ingredienser. Ringblomssalva, 3D-kort, Skyddsänlgar
av glaspärlor.
072-426 68 82

Anna-Lena Ytterbring
Fårskinn och ullgarn från egna får.
Vävda trasmattor, traslöpare,
stora dukar, hemvävda löpare
samt vävd vepa.
076 – 844 57 57

Risfjells Sameslöjd
Sameslöjd. Kåsor, knivar, askar,
trummor och smycken. Textil serie i
egen design. Skinnprodukter väskor,
tennarmband m.m.
0940-152 05

AR Hantverk HB
Handmålade bruksföremål i trä och
terracotta. Handmålade Postlådor.
Lernittomtar, svampar till adventsljusstakar.
0512-204 75

Stellema Möbler
Rustika möbler och inredningsdetaljer,
lampor och skulpturer i trä.
0485-66 99 13

Ewa Dolck AB
Egen design och tillverkning i betong
och återbruk som cafébord för trädgården, inredningsdetaljer och smycken.
076-196 90 99

YRSAskinn
Mjuka, fluffiga skinnkuddar i
Nordiskt miljövänligt älgskinn.
Originella, snygga förkläden i
ekologisk svensk nöt. De olika
pälsprodukterna är endast av
svenskt lamm.
073-689 94 56

SLOTTET

Maria Lindberg Design
Egendesignade kläder.
0651-417 44
Virestads folkdanslag
Polkagristillverkning och försäljning.

HYVLERITÄLTET - MAT
STATARMUSEET HANTVERKSGRUPPEN

AB Delikatess Grabbarna
Heminlagd sill, kallrökta korvar,
salami samt rökt ål. Hemlagad senap.
0459-830 00, 0709-21 14 00

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

Åsbergets Gårdsmejeri
Goda gårdsproducerade ko- och
getostar från eget mejeri. Ekologiska
och kravmärkta.
0706-46 17 61

Laholms Konstverkstad
Vrångarpstomten. Helt handgjorda
och handmålade figurer i lergods.
Tomtar, troll, yrken, hobbies m.m.
0430-230 54

Bräutigams Marsipan &
Konfektyr AB
Marsipan samt praliner, choklad
och tryfflar.
0300-54 18 70

Nihléns Blommor
Dörrkransar och juldekorationer.
0430-200 54

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

Nytt av gammalt
Återbruk av gamla tyger, tekniker
och broderier. Kuddar, necessärer,
väskor, grytlappar, en del kläder,
disktrasor m.m.

Karin Weibull Spettekaka
Äkta skånska, hembakta spettekakor
i olika storlekar.
070-828 28 14

Pepparkakshuset Tennsmide
Handgraverade och handsmidda
tennsaker och smycken.
0430-305 64

MASUGNEN UPPE - HANTVERK
Gotlands Strumpfabrik
Ullkoftor, tröjor, vantar, handledsvärmare, halsdukar, mössor. Strumpor
och sockar i mohair och ull.
073-644 07 37
Lizette of Sweden
Smycken i luffarslöjd, makramé, flätning, Kumihimo, Chainmaille och läder.
0410-27 21 95
Oldergaard
Glaskonst samt målningar på
tavlor och kuddar.
073-382 25 46
Smålandrocks
Örhängen av handslipad mineral.
Tillverkas av diabas handplockat i
småländska stenbrott i Småland.
070-932 77 84
Tima Art AB
Handgjorda keramikblommor och
gipsfigurer
073-424 71 05

Olivhus
Oliver och vit ost.
070-233 13 57
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
Röstånga Bröd HB
Långjästa surdegsbröd på
egenmalt extra grovt absolut
färskt stenkvarnsmjöl.
0706-54 75 78
Sankt Anna Rökeri
Charkprodukter med ett sortiment av
både svenska klassiker och ett unikt
sortiment av lufttorkade produkter.
070-675 99 90
Wrams Skafferi
Juicer på egenodlade ekologiska
frukter och bär. Äppel, morot, rödbeta,
spenat, blåbär, aronia, lingon m.m.
Ekologisk quinoa, teer, marmelader.
044-310430

Kvällsöppet; tisdag onsdag och torsdag kl. 12-21
HYVLERIET - MAT
Ahls korv & nötkött
Prinskorv, isterband, leverpastej,
medwurst, ölkorv samt julkorv.
070-607 41 13
Birgittas Matbod AB
Tomatbaserade produkter som
sylt, marmelad, chutney, smaksatta hårdostar med konjak, brännvin, whiskey. Smaksatt honung.
0485-373 12
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

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, forbondekorv, lingonost, julost m.m.
070-869 40 59
Tomels HB
Busfärsk finsk lakrits i lösviktsbitar
(ej remmar) samt marmelad.

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
Hjortronsylt, blåbärsylt, rårörda
havtorn, bärpulver, tranbärsylt.
070-317 23 86
Havskusten AB
Tunnbrödsrullar & Dryck
0705-90 12 09
I.S Te och Kryddor
Te, kryddor, pepparkakor.
042-18 11 12
Johans Lamm Kvarnbackas
Islandshästar
Gårdens egna lammkött,
hästsalami.
0706-78 78 54
Mariannelunds
Karamellkokeri AB
Hemkokt konfektyr.
0496-100 63
Norbergs konfektyr
Naturgodis och baconsnacks.
070-625 04 84
Osthuset i Malmö & Lund
Julens alla ostar, dessertostar,
hårdostar och rökt korv.
070-575 07 73

Reservation för ev. ändringar.

Smålands SkafferiAB
Rökta charkprodukter från Småland, ost från småländska gårdar.
073-80 49 289
Viltmat Sverige AB
Hundra procent svenskt viltkött.
Julskinka av vildsvin, rökt
gåsbröst, rökt bog, älgkorv,
renskav och mycket mer.
070-572 83 14
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

Jafaris Group AB
Donuts "Munkar" med olika
doppning & fyllningar, churros,
kanderade & chokladdoppade
äpplen, vit sockervadd och pepparkakor med glasyr, läsk & kaffe.
070-576 36 46
Joema Group Konfektyrer
Kola och konfektyr i lösvikt,
presentkorgar med julchoklad m.m.
070-529 37 75
Johans Lamm Kvarnbackas
Islandshästar
Rökt lammfiol, lammkorvar och
hela lammskinn.
070-678 78 54
Kalmar Musteri
Lokalproducerad läskande must på
äpplen och päron samt honung.
0766-86 18 64

Odin's Spear
Kopior av historiskt hantverk så
som keramik, pärlor, korgar,
vapen, läder och ull.
Bronsamuletter och träleksaker
från vikingatiden. Djurskinn.
0720-073 198

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

Wiktor Olssons Chark
Charkprodukter: Handlagad pressylta, kalvsylta, leverpastej, prinskorv, isterband. Svenska mästare i
isterband och pastej.
0457-808 65

Vrankunge Trädgård
Dörrkransar och andra
dekorationer i naturmaterial.
Julbockar i granris.
0708-543 101

Olivhus
Oliver och vit ost.
070-233 13 57

Yxereds Bageri AB
Stenugnsbakade limpor, surdegsbröd, skållad honungslimpa, julvört,
franska våfflor, saffranssnurror.
070-274 32 68

UTE - MAT

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.
Göteborgs Marsipanfabrik
Marspianfigurer med jultema.
0705-45 18 37
Osthuset i Malmö & Lund
Julens alla ostar, dessertostar,
hårdostar och rökt korv.
070-575 07 73

AUG Julcafé
Julcafé: Grötbuffé med skinksmörgås, kaffe, fika m.m.
0735-31 08 80
Casey's Fish & Chips
Genuin Irländsk fish and chips,
battered sausage (friterad korv),
garlic mushrooms (veganskt) och
friterad Mars chokladkaka.
070-093 43 80
Den Danske Grillbar
Røde pølser, burgare,
dansk julfika mm.
073-309 69 52
Den Lilla Korvkiosken
Korv med bröd, köttbullar och
potatismos, julklämma samt dryck.
076-834 63 02

Per i Viken Chark AB
Grillad korv och dryck.
070-392 49 86
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, forbondekorv, lingonost, julost m.m.
070-869 40 59
Wahlkvist Steak & Grill AB
- Viltwok
Viltwok på kronhjort i pitabröd,
med picklad rödlök, sallad,
äppelchutney och en fantastisk
tomatiserad timjansås.
073-159 94 59

Program och tider
lördag 10 november öppet kl. 10-20.
• Tomteorkester paraderar kl. 13:30.

• Öppet slott hela dagen, entré 50 kr.

• Tomten på plats kl. 11 – 18.

• Polkagriskokning hela dagen i Slottets bottenvåning.

• Julpyssel i naturum drop-in.

• Familjevisning av naturum med guide kl. 14.00.

Söndag 11 november öppet kl 10-18.

• Öppet slott hela dagen, entré 50 kr.

• Tomten kommer kl. 11-18.

• Polkagriskokning hela dagen i Slottets bottenvåning.
• Julpyssel i naturum drop-in.

• Familjevisning av naturum med guide kl. 11.30.

Måndag 12 november öppet kl. 10-18.
• Öppet slott hela dagen, entré 50 kr.

• Polkagriskokning hela dagen i Slottets bottenvåning.
• Julpyssel i naturum drop-in.

• Familjevisning av naturum med guide kl. 11.30.

tisdag 13 november öppet kl 12-21.

• Öppet slott hela dagen, entré 50 kr.

• Tomten kommer kl. 16-20.

• Luciakör och luciatåg på slottstrappan kl. 17.30.

Barn från Skatelövs och Västra Torsås Församlingar.

• Polkagriskokning i Slottets bottenvåning.

• Julpyssel i naturum drop-in.

• Familjevisning av naturum med guide kl. 14.

Onsdag 14 november öppet kl. 12-21.
• Öppet slott hela dagen, entré 50 kr.

• Tomten kommer kl. 16-20.

• Tomteparad kl. 17.30.

• Polkagriskokning hela dagen i slottets bottenvåning.

• Julpyssel i naturum drop-in.

• Familjevisning av naturum med guide kl. 14.

torsdag 15 november öppet kl. 12-21.
• Öppet slott hela dagen, entré 50 kr.

• Tomten kommer kl. 16-20.

• Polkagriskokning hela dagen i Slottets bottenvåning.
• Julpyssel i naturum drop-in.

• Familjevisning av naturum med guide kl. 14.

Fredag 16 november öppet kl. 12-20.
• Öppet slott hela dagen, entré 50 kr.

• Polkagriskokning hela dagen i Slottets bottenvåning.
• Julpyssel i naturum drop-in.

• Familjevisning av naturum med guide kl. 14.

lördag 17 november öppet kl. 10-20
• Tomteparad kl. 13.

• Öppet slott hela dagen, entré 50 kr.

• Tomten kommer kl. 11-18.

• Polkagriskokning hela dagen i Slottets bottenvåning.
• Julpyssel i naturum drop-in.

• Familjevisning av naturum med guide kl. 14.

Tomteorkestern paraderar

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

Lördag 10 november kl. 13.30
Onsdag 14 november kl. 17.30
Lördag 17 november kl. 13.00

Julpyssel för hela familjen

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

Kronobergs natur, tillfälliga utställningar, pysselverkstad, tipspromenad, skattjakt och guide.

Naturum är öppet under hela julmässan och alla är

välkomna att julpyssla med naturmaterial och gå på
skattjakt. Under vissa tider kan du trycka t-shirts med
naturmotiv, tova julgranshängen och göra bivaxljus.

Söndag 18 november öppet kl 10-18

• Öppet slott hela dagen, entré 50 kr.

• Tomten kommer kl. 11-18.

• Polkagriskokning hela dagen i Slottets bottenvåning.
• Julpyssel i naturum drop-in.

• Familjevisning av naturum med guide kl. 11.30.

Stellema Möbler

StEllEMA MöblEr är Ett litet företag som

drivs av Tina och Koos Stellema i byn Sättra,
ca. en mil söder om Borgholm på Öland.

2010 började paret att skapa olika inrednings-

föremål som mindre möbler, lampor och konst i

trä. Tanken är att lyfta fram det finaste i naturens
eget formspråk genom att behålla mycket av träets
ursprungliga form.

På årets julmässa på Huseby hittar du Stellema

Möbler i Masugnen.

11

0470 – 75 20 97

ROMANEN OM
F R ÖK E N F L O R E N C E

Huseby
Hu
by bruk
b
var vid fö
förra sekelskift
ftet en p
plats som
ssjö
jöd aavv lliv.
i Där växte Florence up
upp och barndom
men var
en enda lljjus dans. Men Florence hade en svag
s gh
ghet
– kärleken till k
ku
ungahuset – och som vuxen bleev
ev h
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ett lätt off
ffer ffö
ör ögonstenen prins Carl Bernad
dotte
och hans tviv
ivelaktiga vänner.

amneteg & vänner

Läs sannsagan om H
Hu
usebyskandalen som skak
kade
Sverige på ffeemtiotalet. Finns att köpa som inbu
unden
eller pocket i Gamla Smedj
djan.

info@husebybr u k.se
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10 -18 N O V E M B E R
Julmässan
n på Huseby Bruk är årets höj
öjdpunkt! Här hittar du landets
bästa hantveerkare och småskaliga mattillverkare. Känn do
oft
fterna av
av ene,
e
levande lj
ljus och god mat.

ÖP P E T S L O T T

GAMLA SMEDJANS BUTIK

BRUKSHANDELN

Slottet har en orörd interiör ffrrån fö
förra sekelskiift
ftet.
Ännu
nu llyyser kristallkronorna i de vackra salongeerna
och i år håller F
Faamilj
ljen Stephens på att ffö
örberreda
sig
g infö
i för julen
j
.

Gamla Smedj
djan är fy
dj
f ylld med nissar,
nallar, änglarr, julpynt och allt annat
som
m hör julen till.

Det doft
ftar av ny
nymalet kaff
ffe oc
o hd
du
uk
kan känna
historiens vingslag. Här k
kan du kö
köpa äppelmust ffrrån
Elisabeths trädgård, go
godis, marmelader m m.

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

Väärdshuset Stallet välkomnar dig till vår hem
V
mlagade Julbuff
ffé. På andra våningen serveraas
Julsmörgås, ostkaka med sylt samt kaff
Ju
ffe o
och
h
pepparkakor, alltt hemlagat.
h

På Frökens Cafè
fè o
och restaurang i det gamla
Mej
ejeriet kan d
du
un
njjuta
u en julinspirerad varmrätt.
t
Välj
Vä
lj m
mellan kött-, fiskk- eeller vegetarisk rätt.

I Växthuset finns det aamaryllislökar, hyacinter,
rumsgranar tazetterr, cyklamen, juldekorarumsgranar,
tioner och allt an
nnat ffö
ör en jul med
myckett känsla.

