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HEMMA BÄST
          I juletid är
Gods & Gårdars John Werich, bosatt i Italien, återvänder  

till julfirande på familjens gård i vintertäckta skogar.  
På Hallebo, som  familjen format under decennier, vävs minnen och  

traditioner samman när släkt och vänner möts. 
Text och bild J O H N  W E R I C H
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Julgranen ståtar  
i vardagsrummet.  
Ett originaltryck av  
Piranesi föreställande 
Ripa Grande i Rom 
hänger över klockan, på 
vilken en häststaty av 
Marta Runemark står.

Matsalsbordet är 
dukat med den 
vackert julröda 
servisen Johann 
Haviland Bavaria.
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När man som jag sedan många år bor utomlands är en klas-
sisk jul på familjegården något speciellt. Drömmen om 
snöklädda kullar och uppfartens glittrande utegranar gör 
hemresan från Italien inför julen extra lätt.

Jag är uppvuxen på Hallebo, en gård i Bjurbäcks socken i sydligaste 
delarna av Västergötland, nästan på gränsen till Småland. Hallebo 
ligger på en ås med utsikt över skogklädda kullar ner mot den vackra 
Nässjön. Det kuperade snötäckta landskapet för tankarna till John 
Bauers sagovärld, det är lätt att förstå att han inspirerades av skogarna 
här omkring, framför allt den trolska gammelskogen vid Ryfors bruk, 
några kilometer från gården.

När mina föräldrar, Mariann och Joachim, kom till gården fanns 
där en enkel parstuga. Huset från 1800-talet hade små och trånga rum, 
men med några fina originaldetaljer bevarade. Under hela min uppväxt 
arbetade de med att renovera, bygga till och bygga om huset, så att det 
nu mer liknar en herrgårdsbyggnad från karolinertiden. Det som en 
gång var tät skog runt gården har gallrats och gett plats för en stor in-
hägnad trädgård, parklandskap med dammar och uppfartsallé.

VÄL HEMMA hos mina föräldrar på Hallebo tar julförberedelserna ome-
delbart vid. Vi är en liten familj, men under julhelgerna kommer släkt 
och goda vänner som fyller huset med fest och julstämning. Vi tycker 
alla att julen är en härlig högtid och smyckar alltid huset. Vi blandar 
gärna traditionella svenska julornament med engelska och europeiska, 
inköpta på resor genom åren. 

Högt på listan står naturligtvis granen, men också granris som vi 
smyckar öppna spisar och tavelramar med. Det är inte det lättaste att 
hitta en fin gran när träden är täckta av ett tjockt snötäcke, men till sist 
står ett antal vackra granar och droppar av sig snön i groventrén. Först 

» Hallebo ligger på en ås med  
utsikt över skogklädda kullar«

Hallebos huvudbyggnad i snötäckt 
julskrud. Det är i dag svårt att 
föreställa sig att det en gång var 
en enkel parstuga.

I vardagsrummet 
sprakar det i den 
öppna spisen med  
spiselkrans som 
Mariann och Joachim 
ritat. Porträttet  
hittade Mariann  
hoprullat i en fyndlåda 
på en gårdsauktion.

I nedre hallen står pelarbordet 
som John räddade från en soptipp, 
byggde om och målade på nytt. 
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och främst behövs en stor gran till vardagsrummet, men även andra 
mindre granar för ris och dekorationer. 

Medan träden droppar av sig och brasan sparkar i matsalen pågår 
full aktivitet i köket. Julen hemma hos oss, liksom hos många andra, 
handlar också om att äta och dricka gott. Förutom alla traditionella 
rätter som köttbullar, skinka och rullader är pappas hemgjorda senap 
ett stående inslag på julbordet. Under många år gjorde han den på klas-
siskt vis, med en kanonkula i en stor skål, men för några år sedan sprack 
skålen av kulan. Numera används en modern köksmixer med samma 
goda resultat, om än i starkaste laget, tycker min mamma.

Samtidigt som pappa ordnar med senapen griljeras skinka, köttbul-

» Under julhelgerna kommer 
släkt och goda vänner som fyller 
huset med fest och julstämning«

Matsalen dukad för julmiddag; utdraget i sin fulla längd 
ger bordet plats för 30 personer. Kristallkronan hängde 
ursprungligen på Källefalls gård utanför Tidaholm.

Den gustavianska byrån flankeras  
av två stolar i samma stil.  På 

väggen etsningar av Anders Zorn.

PARSTUGAN BLEV GÅRD
HÄR BOR: Mariann och Joachim Werich.
SYSSELSÄTTNING: Företagare inom  
tillverkningsindustrin under 30 år. Nu driver  
de tillsammans med sonen John Werich  
olivoljeproduktion i Toscana, www.poggio.se.
LÄGE: Hallebo ligger i Bjurbäcks socken utanför 
Mullsjö i sydöstra Västergötland. 
HUS & MARK: Huvudbyggnad på omkring  
500 kvm med ca 12 rum. Hallebo byggdes som 
parstuga på 1860-talet och var ett hemman på 
utmarken till granngården Stenbråten. Under 
första halvan av 1900-talet var Hallebo en 
handelsträdgård. Familjen Werich köpte gården 
i början av 1980-talet. Gården är omkring fyra 
hektar, till största delen trädgård och park.

Det gustavianska  
avlastningsbordet är 
dukat med en fruktservis 
från Uppsala Ekeby.
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lar steks och sill läggs in – och så förbereds Bengts glögg, stark och 
härlig och inte för söt, som vi gör efter en gammal väns recept. Den vär-
mer vi på den gamla köksspisen, som fortfarande utgör hjärtat i lant-
köket och som sprider en härlig värme i hela huset. Den används inte 
så mycket sedan vi installerade golvvärme, men jag kommer ihåg att 
den många gånger under min barndom höll huset varmt under de inte 
helt ovanliga strömavbrotten, som kunde vara i dagar. Köksspisen och 
de två enkla, men vackra, öppna spisarna i matsalen och biblioteket är 
original från när huset byggdes i mitten av 1800-talet.

DET LILLA OMBONADE biblioteket har kvar sitt tak med originalmål-
ning. Det hittade vi under flera lager masonitskivor när vi gjorde om 
rummet från vardagsrum till just bibliotek. Tillsammans med en lo-
kal snickare gjorde pappa platsbyggda bokhyllor och det har blivit 
ett av husets trevligaste rum, trots sin ringa storlek. Tänk att det lilla 
rummet var vårt vardagsrum när jag var liten!

Två trappsteg leder ner till det tillbyggda vardagsrummet, som 
upptar en av husets flyglar. I detta generösa rum samlas vi och umgås 
framför den sprakande brasan i den stora öppna spisen. Möblerna här 
är en blandning av antikviteter inköpta på auktioner, möbler specialri-
tade för rummet och arvegods, som det stora skrivbordet mellan fönst-

»Det var en mysig och 
aningen magisk stund

 för oss barn«

Gobelängen köpte Mariann för  
en spottstyver då ingen annan  
i auktionssalen bjöd på den.  
En vävd tapet kräver sin yta.

Biblioteket har platsbyggda 
bokhyllor ritade av Joachim och 
tillverkade av en lokal snickare. 
Taket är original från byggåret.

Brasan sprakar 
i biblioteket. 
Ovanför  
läsfåtöljen en 
etsning av  
Salvador Dalì  
föreställande 
slottet  
Tre Kronor.

I vardagsrummet glittrar granen,  
i bakgrunden anas skrivbordet 

från Joachims föräldrahem.
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ren, som tidigare stod hos mina farföräldrar i deras hus i Bankeryd.
I vardagsrummet tronar granen. Mamma och jag klär den tillsam-

mans, det brukar bli lite av en lyckad kompromiss, då mamma helst 
vill ha den helt i guld och jag är förtjust i de klassiska röda glasku-
lorna. Något som vi är eniga om är att det behövs mycket glitter i form 
av guldlametta och änglahår på alla ljus.

HÄR SAMLAS VI för glögg, champagne och jultilltugg före middagen, 
som dukas som buffé på 1700-talsklaffbordet i matsalen. Sen sitter vi i 
många timmar vid matsalsbordet och äter, umgås och skrattar. Kring 
matsalsbordet finns ingen elektrisk belysning så alla middagar intas i 
skenet av levande ljus.

När alla är nöjda efter kaffe, avec och alldeles för mycket julgodis 
bär det av till vackra Bjurbäcks kyrka för midnattsmässa. Kyrkan, i 
nationalromantisk stil, stod färdig 1899 efter ritningar av Johan Vik-
tor Zelander, förvaltare vid Ryfors bruk. Den har en mörk och ombo-
nad träinteriör och en välkänd dopängel från 1731. Midnattsmässan 
i skenet av levande ljus är en vacker avslutning på julaftonen och ett 
trevligt tillfälle att önska grannar och vänner i bygden en god jul.

Väl hemma på gården tänker jag att våra jular liknar varandra ge-
nom åren, förutom en sak, som jag kan sakna. Under uppväxten hade 
vi ett stort stall med många hästar. Höjdpunkten för mig, och för 
många av våra vänner, var julmorgonen i stallet. Då dukade vi med 
glögg och julkakor på ett bord i stallgången, tände lyktor och bjöd 
in till en tidig morgonfika medan det ännu var mörkt ute. Det var en 
mysig och magisk stund för oss barn när gästerna kom gående med 
ljuslyktor i snön, gemenskapen i det knappt upplysta stallet och häs-
tarnas nöjsamma tuggande på den extra skopan julhavre. 

» Gästerna kom gående  
med ljuslyktor i snön«

Huset i trädgårdens 
nedre hörn är byggt med 

klassiska metoder med 
tjärat sticketak, och 

används för att förvara 
trädgårdsredskapen.

I köket är det framdukat för glögg 
på köksspisen, som är original. 
Spiskåpan har Joachim byggt. 

Bengts glögg, enligt recept från  
en arbetskamrat till Mariann,  

har blivit en klassiker. Tennfaten 
från 1700-talet är arvegods.


