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Flaggan 
Som ni säkert har sett vajar det en speciell flagga på många hus i Önneköp. 
Den är framtagen av trojkan, bestående av Arnold, Kjell-Ingvar o Jan. Den har 
väckt mycket uppmärksamhet bland annat i radio Kristianstad och Malmöhus 
även radio Jämtland har haft inslag. En mängd tidningar har varit i Önneköp 
och fotograferat och intervjuat. 
Alltihop är ju lite på skoj men det gör ju bygden känd och det är många som 
stannar och frågar, armen är så hemlig att endast ÖRA- generalen vet att han 
säkert är medlem. Så hemlig att vi inte kan avslöja mer än som redan har läckt 
ut. Trots att det är utropat en republik är vi alla starka monarkister! Flaggan 
som är i Ö.I.F.s färger rött o vitt har Jämtlands inslag av blått vitt o grönt. Som 
symbol för alla kaffeälskare är där en rykande kaffekopp. Vi som vill höra 
västergök är bästegök kan se en flygande sådan. Och de som kommer ihåg 
traditionen från Mikaeli marknad minns kanske kaffegöken som bjöds av 
handlarna i byn. Alltså har flaggan en mening o syfte för var och en. Allt går 
ut på att stärka gemenskapen i bygden och få den publicitet som vår vackra 
bygd förtjänar o kan behöva!!       
Flaggor kan beställas av Arnold. 

Farhults Bymosseförening 
anordnar naturvandring på bymossen den 17 sept. Kl:10.00 
Ta med fikakorgen och följ med på en härlig promenad. 

 ÖNNEKÖPS
MINIRACINGKLUB 

ÖMRK 
Vi  håller  igång  varje  fredagkväll 
Kl 18.30 – 21.30  i ” Möllan”. Vi 
träningskör,  tävlar  och  mekar 
med  våra  bilar.  Bilar  utlånas .
ALLA ÄR VÄLKOMNA !   

La Flambèe 
Önneköp har fått ytterligare en attraktion. Är det inte fantastiskt i en så 
liten ort som Långaröds socken Det är Inger Pålsson som i Tage 
Olofsson s gamla affär har öppnat restaurang.  Det är den gamla 
affärslokalen  som har blivit en mycket trevlig restaurang plus en fin 
uteservering som passar bra denna fina sommar. Specialiteter från 
Alsace  plus hel meny där man kan välja både anka eller någon kötträtt, 
fullständiga rättigheter finns så alla smaker kan tillgodoses. Inger har 
även catering  om så önskas! Här säljs även Laxfat från Hällevik  på 
beställning. Konst av Gunilla Söderbom visas under juli månad. Under 
augusti är det Peter Ljung som visar sina alster. Och i september är det 
Jaray Jesdas tur, Mary Bjarme ställer ut stengods, alla konstverken är 
till salu. ”Restaurangen är öppen alla dagar från 18:00  andra tider efter 
beställning” Det finns även planer på tema och vinprovarkvällar. Inger 
är född och uppväxt i Vemdalen men har bott 24 år i Alsac-regionen  
därav intresset för fransk mat och favoriten Tarte Flambèe. 
Restaurangen har hittills varit mycket välbesökt. Att det är både gott 
och prisvärt kan jag intyga.      
Tage. 
 

 
 

Välkommen in på 
 

www.prtryck.se 
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/Fax 0415 - 601 40 
Mob. 010 - 298 32 99 

 

JOHANSSONS 
ELINSTALL.-BYRÅ 

ÖNNEKÖP 
 
Tel. 0415 – 601 31

Box 53
242 21  Hörby

Tel. 0415 – 173 00

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetsgruppen hade utflykt den 14 juni till Häxans trädgård i Degeberga och 
avslutade  med smörgåstårta på Wittskövle kaffestuga.  
Vi väntar  och väntar på att Kupan ska få flytta in i sina nya lokaler i Hörby. 
Ny förhoppning: I mitten av augusti. 
 Den 30 augusti är det dags för det första styrelsemötet efter sommaren. 
Rödakorskonsulent Sven Wiberg besöker oss. Kom gärna med förslag till 
nya aktiviteter inom kretsen. 
Välkommen också till arbetsgruppen, som börjar första måndagen i 
september Kl.13-oo 
 

Rödakorset
Långarödskretsen

 
LÅNGARÖDS KYRKA 

INFORMERAR 
Långaröd under juli –nov. 2006. 
 
28/7  kl: 19.00  Ö.Sallerups kyrka: 
Musik i sommarkväll med Jessica 
Johansson – sång och Peter Svensson – 
piano. 
6/8 kl. 14  Friluftsgudstj. vid 
Lanthandelsmuseet, Jansson. Pierre 
Olsson medv.  med trumpet. 
Kaffeservering. 
17/8  kl: 14.30 Gudstjänst på Önnebo, 
Jansson. 
20/8  kl. 20.30  Mässa med Iona-musik, 
Jansson 
V.34 Körstart för samtliga körer i 
församlingen 
3/9 kl: 11.00  Mässa med seniorfest, 
Jansson 
7/9 kl: 14.00  Café 14 i gamla 
pensionärshemmet, Jansson ”Med 
Paulus i Grekland” 
15/9 kl: 19.00  Musik i sommarkväll 
med Frälsningsarmén. Kaffeservering 
17/9 kl: 9.30 Mässa,  Jansson. 
1/10 kl: 11.00  Änglagudstjänst med 
barnkörer, Lindgren. 
5/10 kl: 14.00  Café 14 i gamla 
pensionärshemmet, Jansson. 
8/10  kl: 13.30  Skördegudstjänst, 
Jansson. Barnkören medverkar.  
 Syföreningen serverar kaffe. 
29/10  kl: 9.30  Mässa, Jansson 
4/11 kl: 13.30  Minnesgudstjänst för de 
under året avlidna, Lindgren.  
  
Reservation för ändringar. Se 
predikoturer i Skånska Dagbladet och 
besök gärna www.kyrktorget.se 
Hälsningar Els-Marie  

Kontaktperson Kyrkliga syföreningen 
Anita Lindholm tel: 0415-60042 
Körerna  
Barnkören: Tisdagar kl.: 14.30 - 16.00
Vuxenkörerna växelvis i Långaröd 
och Ö. Sallerup kl: 19.00 – 21.00 
Ledare: Christina Sällström 
tel: 0415-60109 eller 0706-910109 
 
Barn och föräldrargrupper: 
Måndagar och onsdagar  
kl: 09.30 – 11.30 i 
församlingshemmet. 

Sryrelsen 
Helen Brandin tel: 94121  Gunilla Henningsson  tel: 60505 
Gunvor Håkansson  tel: 60033  Eva Johansson  tel: 60356 
Inger Mårtensson     tel. 60047      

 

Keramiker 
Gerd Persson 
Korsholm 7066 
 
Telefon verkstad       0415-221 70 
Mobil                        073-946 73 92 
E-post:gerd.persson keramik@telia.com  

Tel. 0415-60206 

Sommarfesten blev som vanligt en 
lyckad kväll: Byaföreningens årliga 
träd- gårdsfest var mycket trevlig, 
träd- gården fylldes tidigt av en 
förväntans- full publik, som kunde 
fördriva väntan med att inta en god 
grillrätt. Kl. 19.00 började 
underhållningen som i år bestod av 
kultbandet ”Grus i Dojan” som 
underhöll med sång musik o historier, 
och naturligtvis i sin gamla hit, Kaffe 
utan grädde. En underbar afton! Vi 
tackar våra sponsorer som gör det 
möjligt att engagera så bra artister. 
Färs o Frosta Sparbank , Isgrens 
Önneköp, Önneköps Bageri , 
Önneköps Hårvård, Önneköps 
Bilverkstad, Göran Persson Lancofort 
Önneköp, Johanssons El Önneköp, C-
H Blommor Hörby, Lokalföreningen 
Hörby, ST 1 Bensin Enchsson 
Önneköp, Wilson Radio o TV. Hörby, 
Seosport Hörby , Anders Larssons El 
Önneköp, Klarinders Photo Hörby, 
Svenssons Järn Hörby , Brannings 
Optik Hörby, Allans Lås o Larm 
Hörby, Sandahls Modehus Hörby, 
Och tack till alla er som har hjälpt till 
före, under o efter festen!! 
 
Ett stort tack från Önneköps Byaförening!!



VI HAR ALLT FÖR

• Villa
• Trädgård

VÄLKOMMEN TILL

DIN LOKALA HANDLARE

e-post@lokalforeningen.com
www.lokalforeningen.com

Hörby         0415 – 17100
Fax              0415 – 17190

Söderskog   0413 – 32250
Fax               0413 - 32390

• Lantbruk
• Bygge

 

 

Telefon: 
0415-60367 
070-5912176 

Fax: 
070-6162176 

F-skatt 
Önneköp, 242 98 

Hörby 
 

 
En annons här 

Kostar 50: - 
Per utgåva 

 

ÖNNEKÖPS BIL 
 

Försäljning & service 
Telefon: 0415 – 600 65 

       
 

GÖR ETT BESÖK 
HOS HENNINGS RÖKERI 

OCH 
DAGMARS SERVERING 

HÄLLEVIK 
Dagmars Servering öppet maj - aug 

varje dag. 
Affären, i samma byggnad, är öppen 

varje dag hela året. 
Tel. 0456 – 520 50 

Vid bussresor: förbeställ gärna 

Solkullens 

Ö Sallerups Kulturhus 

 
 

Hantverksbod – Cafe’ 
Loppis – Vävstuga 

Jöns H . Minne - Hembakat  
Lördag kl. 10 – 17  Söndag kl. 12 – 17 

Tel. 0415-612 75, 610 67 

Förskola 
Behöver ni barnomsorg ring 

0415 - 60444 

 
 
Per Bings väg 4  Önneköp 
Tel. 0415 – 60021 
 
Manuell charkdisk 
Ombud för Systembolaget 
Ombud för Apoteket 
 
Öppet  Måndag – Fredag   9 – 18 
             Lördag                    9 – 13 
             Söndag                    Stängt 
 

VÄLKOMNA 
Ingvar  o  Annika 
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Notiser från Önneköps IF 
 

ÖIF på Internet
Adressen är: www.önneköps-if.se    
Besök vår hemsida, det är den väl värd. Här kan ni läsa om det mesta som hänt och kommer att hända i föreningen. Detta har ca 
16.000 besökare redan upptäckt. 
 

ÖIF 60 år ! 
Detta jubileum kommer att firas på ”Pickeboa loge i Illstorp den 26 augusti 18.00. Det blir helstekt gris, champagne, kaffe och tårta, 
ev. annan dricka medtages själv. Othellos orkester står får dans musiken. Svea Olsson får underhållningen. Ni som inte har anmält 
er, gör det omgående eller allra senast den 10/8 på Isgrens livs, eller till Lillemor på 0413-25774, eller på bankgiro 986-3150 glöm 
ej att ange namn på samtliga deltagare. Kostnad för att delta är 250 kr och anmälan är bindande. 
 

Herrlagen. 
Det har varit en motig vår för vårt a-lag, 7 poäng och på nedflyttnings plats när styvt halva serien är spelad, är väl inte direkt vad vi 
hoppats på. Men med tanke på att ÖIF har fått mönstra stommen från vårt duktiga P-15 lag från ifjol i hälften av matcherna, kan vi 
knappast begära mer. De unga grabbarna har gjort förnämligga insatser, men rutin och styrkan är ej fullständig ännu. Men vänta till 
nästa säsong då har vi ett kanon lag. Så vi får hoppas att laget i höst tar de poäng som krävs för kvalspel, längre än så vågar vi 
knappt sträcka oss. Lagom inför höst säsongen har ÖIF precis som de flesta allsvenska lag värvat en ”brasse” Antonio Ribeiro 
Dias. En teknisk och internationellt rutinerad spelare som säkert kommer att bjuda på fin underhållning på Björkvallen under hösten. 
Antonio kommer närmast från Hörby FF. 

Damlaget 
Precis som herrarna har damlaget genomgått en påtaglig föryngring, men trots detta är laget med och kämpar om en kvalplats till 
fyran. De yngre spelarna från förra årets duktiga 15 års-lag, visar ingen större respekt för sina motståndare. Det är bara att 
konstatera att det även bland damerna ser väldigt bra ut inför nästa säsong, även om laget ej tar sig upp i fyran. Det kan vara 
nyttigt med ett år till i femman för att skaffa mer styrka och erfarenhet, för steget upp i fyran är rätt så tufft. Förstärkning på 
damsidan blir det också i form av att slitvargen Helena Andersson gör comeback efter grav ledighet.   
 

Ungdomslagen. 
P-15. 

I detta lag spelar många killar som också är ordinarie i vårt a-lag. Med tanke på det var det kanske inte så konstigt att laget 
krossade allt motstånd i början på serien. Efter fem raka segrar kom två förluster, och man kan misstänka att det myckna 
matchandet låg bakom dessa. Det kan bli väl tufft att spela i två lag och samtidigt träna. Laget har fortfarande chans att spela hem 
serievinsten till hösten. 

P-12 
Nu har vinsterna äntligen börjat komma för laget 3 vunna, 2 oavgjorda och endast en förlust, och en fin andra plats i serien efter vår 
säsongen. Och som detta inte var nog, så spelade man hem hela turneringen JC-cup i Önnestad i sommar. 

F-13 
Även för detta lag börjar det lossna riktigt rejält nu. Efter några tuffa år, utan några större framgångar har nu laget vunnit två 
matcher. Det är bara att hoppas för dessa ambitiösa töser att framgång föder framgång. 
  PF-96-99 
Är ännu så länge ett kombinerat tränings gäng med flickor och pojkar som har handlare Isgren som tränare. Även om 
uppslutningen varit god så finns det plats för fler i detta gäng, och vem vett det blir kanske någon match till hösten. 

Boll – lek 4-6 år 
Tränas av Jessica Nilsson och även här finns det plats för fler deltagare. 
  
Ni som undrar över något om våra ungdomslag eller kanske vill hjälpa till på något viss gå in på vår hemsida eller kontakta 
Ungdomsansvarige Jörgen Svensson på 60447. 
 

Handslaget.
Samarbetet mellan ÖIF och Långaröds skola kommer att på gå hela läsåret 06/07 då ÖIF har fått mer bidrag för ändamålet från 
Riks Idrottsförbundet. ÖIFs medhjälpare är Mikael Henriksson. 
 

Loppmarknaden.  
2006 års loppmarknad kommer att äga rum lördagen den 5 augusti kl 13.00. Auktion 14.30  
 

Bingolotto 
Premierar på bingolottor via ÖIF. Vill ni ta chansen och vinna? ring Gert 60367 eller ordna det med respektive ledare för något av 
lagen. 

Supporterklubben 
Ni som saknar supporter lott kontakta Camilla 128 30 eller Jeanette 121 21 så fixar de det.  
 

För Bya-Nytt Gert Nygren 

http://www.%C3%B6nnek%C3%B6ps-if.se/


 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Önneköp 
Tanka Med 

 
 
 
 
 

Till Lågpris ! 
Välkomna 

En annons här 
Kosta  50:- r
Per utgåva. 

P.Stefansson 
 

Tackor m. lamm, skinn 
Bordercolliehundar 

Lipizzaner föl 
0415 - 603 71 

Handla hos 
 
 
 
 
 
 
 

Var annars?
Storgatan 5, Hörby, 0415-123 20 

NYRÉNS FÄRG EFTR..
LARS NILSSON & SON

FÄRG – VÄGG – GOLV – PARFYM
 

 

NYA TORG 2,  HÖRBY 
TELEFON 0415 – 101 25 

Spektrum 
Välkommen till

Lavendelgården
                                 I HENSET

Telefon 0415-611 75
www.lavendelgarden.nu

Öppet:
maj-sept. tors. – sön. kl. 10 - 17Maj – Aug. lör. – sön. kl. 10 - 17 

Arnolds 
Kannibalmuseum 

Önneköp 
 

Öppet efter 
tidsbeställning 

 
Tel. 0415 - 600 37, 600 76 

 
 

 
 

Axlar – Bromsar – El – Chassi – Rep. 
+ Byggnationer 
Återförsäljare 

av däck 
KUMHO & GENERAL 
NOKIA & MICHELIN 

HANKOK 

 

   Släp  -  Bil  -  Husbil  -  Husvagn   -   Service   
          Jönstorp postl. 821                            Per Krondahl 
          242 96  Hörby                                Tel. 0415 – 60323

Bankkort 
Kreditkort 
Kontanter 
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La Flambée 
Sveriges första Tarte Flambée restaurang 

 
 
 
 
 
 

 
Specialiteter från Alsacel 

Uteservering, catering, fullständiga rättigheter. 
Sommaröppet: dagligen från kl: 18.00 

 
Per Bings väg 10 i Önneköp 

tel: 0415-60456  www.la-flambee.eu
Välkommen 

                

I detta nummer av Bya-nytt har vi med en presentation av ordföranden i vår Bya-förening: 
Sedan 1½ år har vi en tjej på ordförandeposten. Namnet är, som de flesta förhoppningsvis redan vet: 
Karolin (med K) Persson. Född och uppvuxen i Trulshärad, i huset som en gång rymde Asta ”Pottas” 
lanthandel. Numera bor hon i Önneköp, med Mads, Tage och Bimbo. (De båda sistnämnda är 
hundarna.) 
Hon arbetar sedan 1 år på Alfa Laval i Staffanstorp. Där har hon lyckats med konststycket att köra på 
sig själv med en truck!! – snabb i vändningarna har hon alltid varit.  Hon startade sin karriär inom 
Byaföreningen via festkommitéen. Här har hon blivit en med åren allt mer drivande entusiast. Hon 
tycker det är så skoj att ordna festligheter här i byn, att hon inte vill släppa denna post, trots det tunga 
uppdraget som ordförande. Karolin är nu inne på sitt andra år som ordförande. Jag håller med Kjell 
Nyström i hans tacktal på årsmötet, att hon är full av ungdomlig entusiasm och har ett stort 
engagemang för Byaföreningen.  Visste ni förresten att Karolins mamma, Kerstin, var en av de första 
som var ordförande i Byaföreningen. Viljan att ta på sig en ansvarsfull position, helt ideellt, har 
tydligen gått i arv. Har då fadernet bidragit med något??  Jodå, Karolin har sedan barnsben följt med 
pappa Jan på jakt. Hon tog så själv jägarexamen för 3 år sedan. Hon hann knappt få ut licensen förrän 
första vildsvinet la sig för hennes bössa. Sedan dess har hon skjutit 11 vildsvin, 2 rådjur, kronkalv 
mm. Det är alltså en tuff böna som styr våran förening. Aldrig rädd att säga sin mening eller att ta tag 
i saker.  Jag vill gärna referera till artikeln av Tage P i förra Bya-nytt. Den handlade om försök till 
bensinstöld. 
 Det var just Karolin, som vaknade av mystiska ljud ute på gatan. Hon såg från fönstret en skum typ 
som höll på att slanga bensin.  Kvickt som ögat, iförd nattlinne, for hon ut och frågade karlen vad han 
hade för sig. Han hävdade att det var hans egen bil som han ”grejade med”.  Den lögnen gick dock 
inte Karolin på.  –Se till att pallra dig härifrån, annars kallar jag på Tage, röt hon.  
(Tage låg dock och sov i den goa sängvärmen) 
Och minsann –karlen gav sig iväg, kommer förmodligen inte hit igen. 
 
P.S. För att undvika missförstånd: Tage var i detta fallet HUNDEN! 
Vi hoppas att Vi får behålla vår ordförande många år framöver. 
Vid pennan: Irene Olofsson Bregnahult. 

Välkommen till Café Kulturhuset Östra Sallerup 
Njut av våra hembakta kakor i den gamla skolan som blivit Café. Här finns även stor Konsthantverksbod. 

Öppet: Lör – Sön. 12.00 – 17.00, Juni – Aug. ons – sön 10.00 – 17.00 
Övrig tid enligt överenskommelse. Tel: 073 – 68 77 600
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Galleri ”ANI   BERTAM” 

Genuint konsthantverk, egen design och tillverkning 
ldväv, Pärl- och Text ollage Tusch/ Akvarell 

Öppet under Konstrundan 9 – 12 April kl 11.00 – 17.00   
           Hemmeneköp 8167, 242 96 Hörby. Tel. 0415 /  603 93 
          ”Hemsida” http://.skaneart.com/AnMarieBertam.shtml

Bi ilc

 
            E-mail. bertam@oretel.net 
      
 
 
 
                      

Enochssons Åkeri 
AB 

 
SKOGSTRANSPORTER 

Önneköp 
 

          
Hans-Olof Nilsson 

Slångatan 7 , 242 34 Hörby 
Tfn. 0415 – 126 31 

Mob.tel. 0707-89 22 71 

Tfn/Fax 0415 - 600 80

Önneköps Gräv & 
Schakt 

Arbeten med Grävmaskin, 
Grävlastare, Hjullastare, Lastbilar 

och Dumpers 
Tfn. 0415 - 600 36, 070 - 60 600 36 

Larssons 
Hushållsservice 

 

Reparation och Försäljning av 
nya och begagnade vitvaror. 

 
Tel. 0415-600 77, 070-748 53 11 

Önneköps Hårvård 
 

tel. 0415 – 604 11 
 

Öppettider 
Mån – Tisdag, Tors - Fredag 

08.30 – 17.30 

 

Tel. 0415-                      601 24

 

A llaslagsbinderier – Blomsterarrangemang
Bukette ter - Krukväx r

Blomsterförmedling

   

Blomsterförmedling – Alla slags binderier 
Blomsterarrangemang – Buketter 

Krukväxter 

Hörby 

Sjöbo 

Galleri ”ANI BERTAM” 
Genuint Konsthantverk, egen design och tillverkning 
Bildväv, Pärl och Textilcollage 

tusch/Akvarell 
Öppet  1/7 – 1/9  kl. 11.00 – 17.00 
Övrig tid enligt överenskommelse 

Hemmeneköp 8167, 242 96 Hörby. Tel. 0415/60393 
”Hemsida” http://skaneart.com/AnMarieBertam.shtml

E-mail. bertam@oretel.net 
 

Önneköp 
Andrarum 
Kivik 

Vallarum, Vollsjö 

Degeberga 
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Reseskildring av Inger o Knut Sjögern 
 
Argentinaresan, forts. 
 
Vi hade planerat att göra en utflykt med ett bergståg, Train 
to the Clouds, upp i nordvästra hörnet, men denna fina 
turistjärnväg låg ”vilande”. Den var nerlagd sen två år 
tillbaka. Underligt, eftersom detta var en mycket berömd 
och livligt frekventerad turistjärnväg. Spåren fanns kvar 
liksom de stolpburna broarna över raviner. För övrigt 
fanns knappast några järnvägslinjer i bruk i detta 
vidsträckta land. Nästan all gods-och persontrafik skedde 
på vägarna. 
Hur som helst så hade Johan bokat en resa med turisttaxi 
upp till en plats i bergen, som heter Humahuaca. Vägen 
slingrade sig genom en fantastisk bergsnatur. Bergen är 
unga, geologiskt sett, och man ser skiftningarna från olika 
perioder. Ett fantastiskt färgskådespel i många nyanser 
från vitt (krita) till svart (diabas). Man märkte av höjden, 
3000 m, så man fick röra sig lite sakta för att inte bli för 
andfådd. Här i Humahuaca fanns många stensatta gator, 
trevligt med gatuförsäljarna, som sålde kryddor. Här fanns 
också ett imponerande monument, som minde om 
Argentina självständighetskrig. Högt var det och ”pustigt” 
blev det att ta sig upp till toppen. Med på resan hade vi en 
tysk, som tog massor av bilder på bergen. Han skulle 
imponera på sin bror, som var geolog. Denna 40-milafärd 
tog hela dan och på hemvägen njöt vi så av solnedgången. 
En stor turistattraktion i Argentina och även Brasilien är 
Iguazu-fallen på gränsen mellan Argentina, Brasilien och 
Paraguay. Från Salta kan man komma dit med 
inrikesflyget, men vi beslöt oss för att ta landvägen med 
bekväma bussar. En res på 220 mil. Första etappen gick 
nattetid med reguljärbuss till Cordoba, den  näst största 
staden. Härifrån åkte vi med en turistbuss de sista 120 
milen. Nu åkte vi dagtid och fick se landskapet. Dock blev 
det inte så mycket av Pampas, för det ligger söderut. Men 
nog såg vi någrs stora rancher med uppåt 1000 biffdjur. 
Vi gjorde bl.a. ett uppehåll i  Posadas på gränsen till 
Paraguay. Här finns Misiones, en anläggning, som 
grundades av jesuiterna i början av 1600-talet. Det fanns 
då ett helt litet samhälle med pampiga kyrkoanläggningar. 
Målet för jesuiterna var att kristna så många indianer som 
möjligt. Uppenbarligen var de ganska framgångsrika, men 
anläggningen raserades och övergavs 1777. 
Mot kvällningen var vi så framme i Foz på den 
brasilianska sidan, där vårt hotell låg. Nästa dag besåg vi 
fallen, 275st stora och små,, från denna sidan. Här ser man 
dem på avstånd – en fantastisk skönhetsupplevelse. Det är 
flera fall, varav det högsta är 80 m. Fallen bildas av en 
gren till Paranafloden och sammanlagt är de väldens näst 
högsta. Ett av fallen kallas Djävulsgapet och består av 14 
olika fall med ett vattenflöde av 13 000 kubikmeter/sek. 
När vi så småningom återvände till hotellet, gjorde bussen 
en tur in i Paraguay för en tullfri shoppingrunda. Dock 
föredrog vi att vila vid hotellpoolen i stället. Tur var det! 
Det dröjde nämligen, innan de övriga resenärerna kom 
tillbaka, inte förrän sent på kvällen. Här pågick en 
gränskonflikt mellan Brasilien och Paraguay rörande 
tullfria varor. 
Forts.  
  

Bussen fick inte fortsätta tillbaka. De tullfria varorna som 
inköpts, beslagtogs och turistföretaget fick ta resenärerna 
tillbaka till hotellet med en annan buss. Det dröjde två dagar 
innan chauffören kunde få tillbaka bussen – med varorna. Så 
kan det gå!  
Dagen därpå for vi med en annan inhyrd buss till fallen på 
den argentinska sidan. Här vandrade vi  nära fallen – en 
underbar fotvandring på 13 km, om dock i 40 graders värme. 
Men det gick fint, ty promenaden gick delvis i skugga och vi 
blev då och då vattenbestänkta från fallen. Vi var nog 
överens om att denna vattenfallsnatur måste vara något av 
det skönaste att beskåda på vår jord. 
Väl hemkomna till Salta – resan tar 36 tim. – väntar oss en 
annan upplevelse – ett bröllop. 
En i Johans bekantskapskrets skulle gifta sig. När dom 
hörde, att hans farmor och farfar skulle komma, blev vi 
också bjudna. Detta medförde, att jag fick gå och hyra en 
svart kostym. Inger hade en gångbar dress. Bröllopet var på 
kvällen, samma dag som vi kom hem från utfärden. Det blev 
alltså lite jäktigt, men dom vi skulle åka med blev försenade, 
så vi kom inte iväg förrän halv nio. 
Vigseln skulle äga rum i ett sommarstugeområde, som ägdes 
av en släkting. Mörkret tilltog, och vägen blev sämre och 
sämre med decimeterdjupa hålor. Efter en timmas bilfärd var 
vi så framme i bröllopsgården. En imponerande bilpark ute i 
skogen! 300 gäster var bjudna. Vigselakten pågick. Den 
juridiska delen var avklarad, och nu tog prästen vid. Man 
hade sågat ut ett ”knäfall” i två stora stockar. Ett fåtal följde 
ceremonin och lyssnade till prästen och därefter en 
operasångare. De flesta minglade annars omkring i väntan på 
måltiden som serverades i tre stora tält. Stämningen var hög. 
Pressfotografer var naturligtvis på plats. Vi förevigades, då 
vi överlämnade vår gåva, som bestod av en flaska vin samt 
ett paket kaffe från Sverige, (kaffet här var bedrövligt). Efter 
midnatt skulle det dansas på en sluttande gräsplan. Det var 
inte lätt, för att inte säga omöjligt. När Inger och jag åkte 
hem vid tvåtiden, pågick festen med nyanlända gäster. Johan 
var hemma vid åttatiden på morgonen. 
Den sista veckan gjorde vi utfärder på egen hand. Johan hade 
då fått jobb på en resebyrå. Vi stannade till en dag i Buenos 
Aires på hemvägen, men hann ju inte med så mycket här. 
En fantastisk resa var så tillända, och vi är tacksamma över 
att ha fått uppleva den. 
                                                                                  
Knut Sjögren 
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