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Utdrag ur Gislaveds missionsförsamlings 100-årsbok ”Genom 
Guds nåd har det skett… – Gislaveds missionsförsamling 100 
år, 1899–1999”, s. 161 ff. (författare: Tomas Themar) 
 
 

Sommarhemmen Lunnabo och Holmen 
 
1903 bildades Gislaveds Kristliga Ungdomsförening (GKUF) genom 
sammanslagning av de äldre jungfru- och ynglingaföreningarna. Med åren 
uppstod ett önskemål om en plats, där man sommartid kunde samlas i det 
fria till olika slags samlingar. 

 
Lunnabo 
1934 fick man möjlighet att bygga en liten lokal med veranda i närheten av 
det gamla torpet Lunnabo, strax bakom nuvarande Nordflex. Midsommar-
helgen 1934 invigdes byggnaden och kom flitigt till användning vid olika 
sorters sommarmöten. 

I referat/artikel i Värnamo Tidning, troligen 1935, står bl.a.: ”Gisla-
veds ungdomsförenings sommarhem vid Lunnabo har blivit en omtyckt 
friluftsort för både gamla och unga, som i den lummiga parken funnit en 
behaglig tillvaro. 

Sommarhemmet är, som bekant, ännu en relativt ny skapelse för 
ungdomsföreningen, som ännu ej hunnit ordna hemmet och parken som 
man önskar. Men föreningen har goda krafter i ledningen och man hoppas 
så småningom kunna realisera tanken på ett verkligt inbjudande och 
vackert sommarhem med en lika vacker naturpark omkring.” 

 
  

Lunnabo, det  första sommarhemmet (1934 – 1943).  
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I samma artikel inbjuds till den stundande midsommarhelgens möten 
med tal, sång och uppläsning. Bl.a. skulle midsommarvaka anordnas med 
början ”kl. 9 em”. Under midsommardagen skulle det bli både för- och 
eftermiddagsmöten under medverkan av Skillingaryds hornmusikkår, kören 
och strängmusiken, pastor David E. Moo, Vetlanda och den egne pastorn, 
Axel Wimar, Gislaved. Eftersom verksamheten byggde på att åhörarna 
satt/stod utomhus, hänvisades till missionskyrkan vid otjänlig väderlek. 

Sommarhemmet Lunnabo blev dock inte mer än ungefär tio år 
gammalt. Platsen låg lite för nära den övriga bebyggelsen, och planer fanns 
på att dra en väg genom området. Vid styrelsemöte den 30 oktober 1937 
yttrade sig församlingsstyrelsen över förslag till ”den s.k. riksvägen”, som 
tänktes gå fram strax bakom nuvarande Nordflex. Man beslöt att tillskriva 
vägverket om att vägen skulle gå längre västerut. Man kan så här i 
efterhand – med facit i hand – säga att skrivelsen lyckades. Den nya vägen 
kom inte till stånd förrän 1994, dvs. 57 år senare och gick betydligt längre 
västerut. 

Men oron för Lunnabos framtid gjorde att det gällde det att söka sig 
ny plats för ett sommarhem, till fromma för ”både gamla och unga”.  
 
Holmen ursprungligen ett torp under Henja Norregård 
Holmen, som ända fram till Köpingbildningen 1949 låg i Anderstorps 
socken, var ända fram till runt 1860 ett öde område. Detta år planerade de 
unga Johannes Johansson och Martha Jonasdotter, födda i Båraryd resp. 
Anderstorp att gifta sig, men de hade ingenstans (varken torp eller 
backstuga) att bosätta sig. Det gamla socken/fattigmagasinet i Båraryd 
skulle emellertid rivas, och de unga tu fick ta över virket, när huset revs. I 
Båraryd fanns ingen mark att uppföra det på. Däremot infann sig 
möjligheten att bygga det i Anderstorp, på mark tillhörande Henja Norre-
gård. 

Bit för bit plockades sockenmagasinet ned av Johannes och Martha 
och drogs på dragkärra ner till Tingnäs (numera OK:s bensinstation), 
liggande mitt emot Holmen, med Nissan emellan. Vintern det året blev som 
väl var mycket kall, och isen över Nissan var så tjock, att makarna kunde 
dra över virket till sin tänkta plats.  

Efter ytterligare arbete stod huset klart, med en storstuga med öppen 
spis, en kammare och ett kök samt vind. I en liten ladugård fanns en ko.  

1900 var Otto och Karolina Danielsson nya hyresgäster/torpare. Otto 
arbetade vid Lomells färgeri och var en mycket ambitiös man, som höll hus 
och de små åkrarna och ängarna i mycket gott skick. Familjen hade fem 
barn. Efter Karolinas död flyttade Otto 1910 till dottern Ida i Gyllenfors. 

Nästa hyresgäster var gummifabriksarbetaren Carl Edvard Ottosson 
Hägg och hans hustru Anna Josefina Johnsson, 1910 – 1912. De närmaste 
tre åren hyrde IOGT -logen G.Warenius stället som sommarhem. Kvittot för 
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1912 visar på en hyra av 20 kr. Jordägaren, fru Anna Carlsson, Henja, 
köpte 1912 själva husen, fastän marken sedan länge var hennes egen.  

1914 – 1927 härbärgerade Holmen det på sin tid mycket färgstarka 
paret Klas Peter ”Klocke -Pelle” Persson och hans hustru Gustafva ”Stava” 
Nilsdotter, båda födda i Östergötland. ”Klocke-Pelle” hade några år arbetat 
med kemikalieblandning vid den nya gummifabriken men försörjde sig 
under åren på Holmen med att sälja äpplen, päron och jordgubbar på gator 
och torg. Han förmedlade också smör och fläsk till herrskapet i bygden. 
Många historier finns nedtecknade om paret, som 1927 hamnade på 
Anderstorps ålderdomshem som fattighjon.  

1927 – 1942 bodde efter upprustning av huset Erik Pettersson med 
hustru Helga och sonen Allan som hyresgäster på Holmen. 

 
Holmen inköps av SMU hösten 1943 
Arrendet av sommarhemmet Lunnabo gick ut i början av 1943, och 
samtidigt fick Alvar Svenningsson, styrelseledamot i Gislaveds missions-
församling och mycket aktiv kommunalman, vetskap om att Holmen even-
tuellt var till salu. 

 Detta erbjudande tackade Gis laveds Kristliga Ungdoms förening 
(GKUF, föregångare till SMU) ja till och fattade den 29 juni 1943 beslut 
om köpet. Köpebrevet undertecknades den 25 september samma år av 
säljarna Karin och Gunnar Jonasson, båda medlemmar i församlingen, av 
Alvar Svenningsson som representant för Gislaveds missionsförsamling 
och från Ungdoms föreningens styrelse av Simon Englund (ordf.), John 
Andersson, Philip Sjödahl, Ingrid Andersson, Wivi Johansson, Britta Odin 
och Tage Björk. Köpesumman var 6.000 kr.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holmen sommaren 1998. Till vänster stugan från 1860 och till höger ”Gula 
paviljongen” som tillkom 1948 resp. 1953. (Fotografi: Tordh Nilsson.) 
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Redan  1944 gavs vid ett sammanträde den 7 mars ”David Nilsson och 
Bertil Englund i uppdrag att till Holmen inköpa 100 st. sångböcker”. 
Mötet beslöt också, att varje medlem skulle betala var sitt exemplar av 
dessa.  

I ”Verksamhetsberättelse för Sommarhemmet Holmen år 1944”  be-
rättas bl.a.: ”Tidigt på våren, då snön smält bort och fåglarna började 
sjunga sattes arbetet i gång med iordningställandet av vårt nya sommar-
hem. Det var mycket arbete förenat med detta: stugan skulle göras i ord-
ning invändigt liksom en mängd arbete fordrades för att platsen utvändigt 
skulle te sig i gott skick, innan hemmet öppnades för offentligheten.  

De skåp, som fanns i gamla sommarhemmet, flyttades och sattes upp i 
köket. I storstugan sattes upp bänkar runt väggarna, och bord och stolar i 
Dala-stil anskaffades för både stugan och lilla rummet. I den gamla 
förstugan gjordes en lucka för beställningsmottagning av kaffe samt för 
försäljning av gotter. 

Ute på gården restes en flaggstång, och i sluttningen mot ån upp-
fördes en läktare med sittplatser för 150 personer. Gården räfsades 
omsorgsfullt och vägen in till stugan försattes i gott skick, vidare uppsattes 
grindar. 

Arbetet med allt detta gick utomordentligt bra, alla tjänade villigt och 
enigheten var god.” 

 
Invigning av Holmen i maj 1944 
Första mötet var valborgsmässoafton 1944, medan öppningsdagen var den 
14 maj. Själva invigningen ägde rum den 20 maj 1944. Pastor Erland 
Fornander höll högtidstal, och Simon Englund avslutade.  

Första halvåret 1944 samlades in 2.643:10 kr till Holmen. Vid 
invigningen infann sig 250 personer, och under sommaren besöktes 
Holmen av cirka 3.500 personer. Redan den första sommaren hade man 
föreståndarinnor, i detta fall Dagmar Ljunggren och Ingrid Ward, anställda. 
För de 299 timmar de utförde erhöll de 75 öre i timmen i ersättning. 

Både egna krafter och andra medverkade i de olika mötena. Gislaveds 
manskör, Gislaveds musikkår, Hestra musikförening, Filadelfiaförsam-
lingens sångare och pastor Johan Erlandsson,  pastor Landberg, Göteborg, 
kyrkoherde Ivar Söderlund, Gislaved, kyrkoadjunkt Herbert Jacobsson, 
Gyllenfors och pastor Nyström, Våthult, engagerades vid de ofta mycket 
välbesökta samlingarna. Genom valet av medverkande skulle vi kunna 
säga, att man verkade i sann ekumenisk anda. 

Det första året var alla, även gislavedsborna, tvungna att ta vägen över 
Gyllenfors för att nå Holmen. Bro över Nissan samt väg mellan dels 
Gislaveds såg och bron, dels bron och Holmen saknades. Brobygge beslöts 
3 oktober 1944. Genom infordran av anbud införskaffades en bro för 4.800 
kr. Finansiering skedde genom insamling på ungefär 3.800 kr och bidrag à 



 5

1.400 kr från Gislaveds och Gyllenfors kommuner. Bron skruvades ihop av 
smeden Bertil Petterson, och som väl var bar isen över Nissan, varför allt 
arbete kunde göras på ort och ställe.  

Vid möte 13 mars 1945 står det dock i protokollet: ”Alvar Svennings-
son meddelade något om brobyggets ekonomi. De först fastställda rit-
ningarna måste något ändras. Bron hade nämligen, om ri tningarna följdes, 
blivit för kort i ena ändan, vilket ju inte var önskvärt. Genom brons 
förlängning hade kostnaderna något ökats och belöpte sig sammanlagt till 
5.140 kronor”.  

Hur som helst kunde sommarhemmet öppnas 15 maj 1945, och sam-
tidigt invigdes bron under närvaro och deltagande av representanter för 
Gisla veds och Gyllenfors samhällen.  

Den andra sommaren besöktes Holmen av cirka 4.000 personer. 
Denna sommar revs också paviljongen vid det ”gamla sommarhemmet 
Lunnabo” och förvandlades till uthus vid det nya sommarhemmet. Detta år 
höll ett arbetsutskott i ledning av verksamheten; i utskottet ingick Alvar 
Svenningsson, John Andersson och Philip Sjödahl. 

De första åren hade Holmen endast stuga och terrass ute att erbjuda 
vid sina möten, men 1948 inköptes en barack för 37.000 kr från torv-
brytning på Store Mosse. Herman Svensson och Helge Englund flyttade 
denna till sin nya plats med hjälp av ungdomarna i föreningen. Samma år 
åtog sig även Artur Celander att gräva brunn. Den kostade 216 kr inkl. 
arbetslön och material. Ända fram till vintern 1996/97 hade Holmen eget 
vatten, men nu är man ansluten till kommunalt vatten.  

Den nya samlingssalen kunde invigas vid höstens avslutning. Det föga 
originella namnet ”Samlingssalen” hade framtagits genom en pristävling 
om bästa namn. Vinsten i denna bestod av en stapelbar stol, som 
förväntades skänkas tillbaka till Holmen. För att bland alla andra stolar 
kunna särskilja den försågs den med namnplåt med vinnarens namn! 

1949 inköptes högtalaranläggning för 690 kr, och 1951 uppsattes 
gatljus från Hembygdsparken till Holmen. Köpingen stod för kostnad och 
arbete. Detta renderade Alvar Svenningsson omnämnande i det årets 
nyårsrevy. 1952 var Jönköpings Ansgariiförenings Ungdoms (JAU) mid -
sommarläger  förlagt till Holmen. Samma år beställdes en klockstapel av 
byggmästare Gunnar Knutsson. När räkningen kom, var kostnaden kaffe 
och tårta till arbetarna. Eftersom detta redan har serverats, var räkningen 
redan kvitterad. John Andersson skänkte målarfärg, Gunnar Hallberg 
tuppen i koppar och den stora klockan, medan Erik Park bestod med den 
lilla klockan i stapeln.  

1953 var det dags för tillbyggnad. Genom inköp mycket billigt av en 
barack från Gummifabriken erhöll man serveringsdel (vinkelbyggnaden 
utan kök), och samtidigt byggdes verandan. En hel månad 1955 hade pastor 
Curt Runnö, sedermera distriktsföreståndare i Jönköpings distrikt, tält -
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möten på Holmen. Dessa blev mycket 
välbesökta. 1958 ”lanserades” glass på 
Holmen; nu hade ju frysboxar nästan blivit 
var mans egendom. 

Senare försågs Holmen med elvärme i 
såväl huset som samlingssalen. 1977 – 1978 
byggdes det gamla köket om och blev mer 
ändamålsenligt och lättarbetat. 1978 brann 
genom åsknedslag det gamla uthuset 
(tidigare paviljong vid Lunnabo) ned, och 
det ersattes 1979 av en byggnad med tre 
toaletter, duschutrymmen, scoutförråd, 
verkstad och förvaringsutrymmen för t.ex. 
kanoter. Som entreprenör anlitades bygg-
tekniska linjen vid gymnasieskolan med 
Yngve Englund som byggmästare. 

1990 byggdes en grillstuga upp intill 
fotbollsplanen, dvs. nära Nissan. Tyvärr 

råkade den ett antal gånger de kommande åren ut för pyromandåd och 
annan vandalisering.  

 
Verksamheten 
Från början inbjöds till samlingar under lördags- och söndagskvällar, och 
ganska snart förlade man scout- och juniorverksamhet vår och höst till 
Holmens närhet. Flera läger arrangerades också i Holmens omgivningar.  

Tillsammans med missions-
församlingarna i Hestra och Smålands-
stenar hölls pingstkonferenser under 
flera decennier. Någon eller några av 
dessa samlingar var årligen på Holmen. 
Gökotta på Kristi himmelsfärdsdagen 
och folknykterhetens dag kl. 15 samma 
dag var en tradition långt in på 1970-
talet.  

 

Holmens klockstapel omkring 
1953. (Foto: Rune Johans -
son.) 

 
 
Riksevangelist John Hedlund predikar på 
Holmen någon gång sommaren 1948.  
Även om högtalaranläggning inköptes först 
1949, hade man tydligen tillgång till portabel 
dylik. Mikrofonen vittnar nämligen om det. 
(Fotografi: Gunnar Hallberg.) 
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En rad mer eller mindre kända talare och sångare har under de 55 åren 
besökt Holmen för att medverka på något sätt. Bland de mer namnkunniga 
kan vi nämna riksevangelisten Frank Mangs, dito John Hedlund, riksdags-
mannen och pastorn Axel Gustafsson, riksprosten Adolf Kloo, redaktören 
Folke Nordangård, sångaren Göte Strandsjö, Sixten ”Västgöta-Bengtsson”, 
seminarielärare Sven Hemrin, pastorn och sedermera mis sionsföre-
ståndaren Gösta Hedberg, pastor Karl-Axel Elmqvist, pastorn och poeten 
Ewert Amnefors, hovsångaren Bo Ohlgren, sångarfamiljen Arnold Ivars-
son, Torsten Wingö, missionär William Rigmark, Christina Gunnardo, 
Perla Bjurenstedt och missionär Wilhelm Dreier. 

I slutet av 1970- och början av 80-talet var det vanligt med kristna 
konserter. Familjen Arne Höglund (med de skönsjungande barnen Char-
lotte, Per och svärdottern Laila Dahl) gästade såväl Holmen som missions-
kyrkan några gånger under 1980-talets början. 1980 och -81 stod SMU för 
konserter med den då mycket uppskattade och omtalade kristna 
hårdrockgruppen ”Jerusalem”. Enligt årsberättelse för 1980 ”gav konserten 
genljud i stora delar av Gislaved”. Även andra kända band kallades och 
gjorde att tusentals människor vid varje tillfälle ”invaderade Holmen”. 
Under början av 1970-talet hade man också ekumeniska midsommar-
konferenser tillsammans med ortens övriga frikyrkor. 

Vår och höst har även nying-scout och scout haft sina samlingar 
förlagda till Holmen. Tonårsverksamheten har också ofta hållit till där på 
somrarna, och under t.ex. 80-talet var det vanligt, att Tonår inte gjorde 
sommaruppehåll utan samlades även mitt i juli månad. Detta gjordes av 
omtanke om ungdomar som hade mycken ledighet, lite att göra och kanske 
ingen möjlighet till semesterresor. Det har också varit tradition att söndags-
skolan håller sin vårfest på Holmen. Ledarfester och samlingar har också 
ofta varit förlagda till Holmen. 

1990, i september, genomförde SMU en något annorlunda hajk. Riks-
SMU hade uppmanat sina föreningar till att göra reklam för sig och verka i 
förbundets anda, ”Våga växa”. I Gislaved valde vi att genomföra hajk 
fredag – lördag för alla åldrar. Det fanns program och militärtält att sova i. 
Matlagning skedde genom t.ex. polynesiska eldgropar. Många kom, och 
evenemanget blev storligen uppskattat. 

I 1977 års årsberättelse för SMU står att läsa: ”En nyhet för året var 
den sommarverksamhet för barn, som bedrevs under eftermiddagarna ett 
par sommarmånader. Initiativet mötte ett ganska bra gensvar. Vi nådde ett 
80-tal barn och ungdomar i verksamheten. Utomordentligt positivt var det 
sätt på vilket våra ungdomar ställde upp och tog ansvar för verksamheten. 
Tillsammans satsade ledarna omkring 250 ledartimmar på verksamheten, 
förutom den tid som för- och efterarbete tog. ” 

Fram på 1980-talet började denna form av aktivitet kallas Sommarkul, 
och många barn har deltagit. Under 1990-talet har det dock varit lite si och 
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så med Sommarkul, eftersom det ibland varit svårt att rekrytera ledare och 
det också har funnits konkurrens från Svenska kyrkans dagläger i Ebbebo. 

 

De offentliga samlingarna de senaste tio åren har mer eller mindre 
”inskränkt sig” till andakter vissa söndagseftermiddagar, valborgsmässo-
firande och gudstjänst Kristi himmelsfärdsdagens morgon, någon av de 
”röda dagarna” vid midsommar och avslutningssöndagen i slutet av 
augusti. Borta är de förr så populära sångkvällarna. Kvar är däremot det 
traditionella firandet kring majstången på midsommaraftonen.  

1998 bjöd Gis laveds manskör på tre uppskattade sångkvällar. 
 

Serveringen på Holmen 
Det Holmen varit mest känt för genom åren torde vara serveringen på 
eftermiddagar under sommarmånaderna maj – augusti. Ända fram t.o.m. 
sommaren 1987 hade man öppet tisdag – söndag kl. 15.00 – 21.00. Året 
därpå minskades öppettiden med en dag, så att tisdagen också är dag utan 
betjäning. Numera är det öppet för servering ”bara” kl. 15.00 – 18.00 
onsdag – söndag.  

Tidigare i denna framställning har berättats, huru som Dagmar 
Ljunggren och Ingrid Ward var föreståndarinnor första sommaren, 1944. 

Här har deltagarna i Sommarkuls hajk 1987 slagit läger. Det är dags för övernattning 
någonstans utmed Nissan. Ledare är fr.v. Annika Olsson (stående), Kerstin Ryhed 
(med kapuschongen uppdragen) och Charlott Johansson (sedermera Birgersson) 
närmast kameran. (Foto: Rune Johansson.) 
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De höll på även 1945 och -46 för att följas av Lydia Larsson 1947, Ester 
Lindqvist 1948, Rut Jonasson 1949, Ingrid Brunzell 1950, Ann-Maj Hell-
berg 1952 – 1953 samt Sonja Englund och Dagmar Ljunggren 1954. Med 
avbrott för 1958 och 1961, då Dagmar Ljunggren ”hoppade in på nytt”, 
kom Sonja Englund att vara ansvarig för Holmen-serveringen 1955 – 1980. 
Därefter har olika grupper inom missionsförsamlingen stått i kök och 
kiosk.  

Om man inte gått till Holmen för att avnjuta t.ex. Sonja Englunds, 
Dagmar Sjöös, Bojan Gustavssons eller någon annans goda bullar, 
wienerbröd eller andra bakverk, har man kanske uppskattat den lugn och ro 
Holmen kan erbjuda, alldeles i närheten av ett pulserande samhälle. Lek-
platsen med gungor, sandlåda o.dyl. uppskattas av barnfamiljer liksom de 
stora gräsmattorna. 
 
Valborgsmässofirande på Holmen 1963 – dags dato 
Vissa gislavedsbor besöker Holmen endast en gång per år, nämligen på 
valborgsmässoafton, då SMU svarar för program med sång, musik och tal 
samt med fackeltåg av scouter som tänder majbrasan på stranden till 
Nissan. I regel kommer ett tusental människor för att lyssna till 
Missionskyrkans musikkår och Gislaveds manskör, som hälsar våren med 
sina toner. Därefter brukar följa någon form av vårtal, och den som inte har 
för bråttom hem för att förbereda första maj, kan avnjuta säsongens första 
holmenkaffe. 

Vårtalare sedan 1963 har varit följande personer: 
1963  Arne Brånäs 
1964  John Andersson eller Arne 

Brånäs 
1965  Bo Wallentinsson 
1966  John Andersson 
1967  Rune Bolmblad 
1968  Ivan Johansson 
1969  Einar Persson 
1970  Gunnar Bernhardsson 
1971  Carl-Olov Bergkvist 
1972  Lars Strandberg 
1973  Ebba Funck 
1974  Carl-Magnus Erlandsson 
1975  Bo Wallentinsson 
1976  Gunnar Jakobsson 
1977  Inge Göranson 
1978  Ewert Amnefors 
1979  Karin Mårtensson 
1980  Sven-Gunnar Sundberg 

1981  Ingrid Ronne Björkqvist 
1982  Ingemar Milltoft 
1983  Yngve Dahlman 
1984  Astrid Johansson 
1985  Berit Ward-Magnusson 
1986  Annika Ydrefelt 
1987  Stig Ryhed 
1988  Mikael Casserblad 
1989  Agne Sahlin 
1990  Sören Perder 
1991  Anna-Karin Gabrielsson 
1992  Stefan Pantzar 
1993  Ingemar Nilsson 
1994  Bengt-Anders Johansson 
1995  Johnny Karlman 
1996  Thomas Brandin 
1997 Agne Sahlin 
1998  Siv Milltoft 
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Några talare före 1963 har vi inte kunnat få fram genom månadsbladen, 
förutom författarens morbror, pastorn och missionären Nils Ahlgren, som 
höll vårtal 1951. 
 

 
Holmenkommittén 
Ända sedan Holmens andra år som sommarhem, 1945, har ett särskilt 
arbetsutskott, benämnt Holmenko mmittén, stått i ledningen för gården. 
Innevarande år ingår i Holmenkommittén Margaretha K. Birgersson, Johan 
Gustavsson, Urban Hansson, Elisabeth Andersson, alla representerande 
SMU, och Yngve Englund från församlingen. 

Kassörer för Holmen har varit bl.a. Ingrid Rudolfsson, Elsie Englund, 
Susanne Lundberg-Johansson och Mats Hallberg. 

Lite kuriosa från 1949 resp. 1952 kan vi inte undanhålla läsaren från. 
1949 slogs besöksrekord med 10.275 personer. Den aktuella säsongen hade 
det varit 52 offentliga samlingar, elva fester, sex ”speciella sång- och 
musikaftnar”, 20 enskilda ungdomskvällar. 23 främmande talare hade 
medverkat, förmodligen de egna krafterna oräknade. Omsättningen 13 maj 
– 10 september uppgick till 7.600 kr. 

Vid ett läger på Holmen 1952 kostade frukosten 1,50 kr, middagen 
3,00 kr, kaffe 1,00 kr och kvällsmat 1,50 kr. För 20,00 kr får man i dag en 

På valborgsmässoafton går gislavedsborna ”man ur huse” för att kunna deltaga i      
firandet på Holmen. Här ses en liten del av besökarna 1989, då kommunalrådet 
Agne Sahlin höll vårtalet. (Foto från vinden i Holmens stuga: Rune Johansson.) 
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bulle, en småkaka och en mjuk kaka samt kaffe, om man utnyttjar som-
marens eftermiddagsservering. 

 
Holmenvisan 
Låt oss avsluta detta kapitel om våra sommarhem med ”Holmenvisan”.  
 

1. Solen lyser, himmelen är klar. 
 Fåglarna de kvittra uti snåren. 
 Ingenting av vintern finnes kvar. 
 Blommorna de lysa, det är vår. 
 Stigen slingrar sig och över ån det bär. 
 Snart vi nalkas målet, som är Holmen kär. 
 
Refräng:  
 Holmen, Holmen, inget är som du, 
 Sommarhemmet inom SMU. 
 
2. Sommardagen är så varm och skön. 
 Ingen tvekan vart man ställer färden. 
 Efter mödan får man ut sin lön. 
 Rika gåvor för sin inre värld. 
 Kaffet väntar och med allt dess tillbehör 
 och ni stämmer alla in uti vår kör. 
 
3. Lek och idrott, spel av alla slag, 
 Lek med bollen gillar nog de flesta. 
 Då ni ställer upp i tvenne lag 
 för att pröva vem som bliver bäst. 
 Springer gör vi även och det är stafett, 
 men nu klämma alla i på detta sätt: 
 
4. Aftonskymning stilla bredes ut 
 över Nissans stränder, över skogen. 
 Mången fattat har ett fast beslut: 
 Hjälp mig, Herre, hjälp mig du att tro. 
 Medan bålet flammar, och vi se däri, 
 sjunga vi en kör, och alla stämma i: 
 
5. Låt oss sjunga, sjunga än en gång, 
 sångerna de lätta våra sinnen. 
 Är du sorgsen, sjung, ja, sjung en sång, 
 sorgen flyr och du blir glad och nöjd. 
 Sången lyfter alla, både gammal, ung. 
 Kom då med oss, tveka ej, var glad och sjung: 
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Den som vill sjunga ”Holmenvisan” i dag, kan använda sig av 
följande melodi, som enligt Irene och Sune Seiborg, numera Växjö, skall 
vara den rätta. Melodin är nedtecknad fritt ur minnet i oktober 1998. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


