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Skeda vid denna tid 

 

Solen sjunker stilla ned i sin gyllene bädd långt bortom Edhs skog och på den mörkblå 

västerhimlen spela spektrats färger upp sin fantastiska symfoni. Furens vatten glittrar som silver 

och i denna jättespegel avteckna sig nu de himmelska symfonierna. Här i lackrött och 

blåklintsblått, rosa och guldockra, bruna och lila strimmor på duvgråa fält - och som en gräns 

mellan himmel och sjö det långa mörka skogsstråket… Värnamo-Tidningens medarbetare har 

just i solnedgången hamnat på Skeda och gårdsherren, distriktslantmätare Helge Wennberg, har 

placerat oss vid salongsfönstret, där vi få bevittna det fascinerande celesta skådespelet. Det där 

är vardagsmat för folket på Skeda, men den som tillbringar sina dagar vid fönstret till en 

bakgård, blir nästan stum av beundran när dessa färgkaskader välla över honom. 

  

Det är stilla och rogivande här ute. Helge Wennberg frånträdde den siste september i år sin 

tjänst som lantmätare i Värnamo distrikt och kan ha ostörd ägna sig åt sina hobbies. Han har 

förvandlat den gamla gården till en blomstrande lustgård och genom att pietetsfullt gallra bland 

buskar och träd har han fått fram dessa strålande utsikter över sjöarnas sjö. Skeda har gamla 

anor. På 1500-talet var Skeda en av herresätet Edhs utgårdar, men senare kom gården i 

bondehänder och år 1941 köptes den av hr Wennberg, som flyttade dit fem år senare. Han har 

jordbruket utarrenderat, men har ändå mycket att stå i. När han förvärvade egendomen fanns 

det ingen trädgård där, men hr Wennberg har utnyttjat de enastående möjligheter, som här stå 

till buds. Från den vackra manbyggnaden stupar terrängen ned mot sjön och här har nu 

planterats fruktträd och blomstersängar. Helst bör man väl se Skeda om våren, när ekarna kläda 

sig i grön och när vita måsar segla över Furen, men även en höstafton som denna finns här 

mycket att glädja sig åt om man har sinne för naturens fägring.  

Helge Wennberg är född i Skara den 9 september 1886. Hans fader var häradshövding C.G. 

Wennberg, domhavande i Skånings, Vilske och Valle häraders domsaga. Efter skolutbildningen 

och sedan han under ett och ett halvt års tid tjänstgjort i Nås i Dalarna kom han till 

kammarkollegium, där han arbetat under åren 1913-1918. Till Värnamo kom han i juli 1920 



och vid lantmäteriets omorganisering 1921 förordnades han som chef för Värnamodistriktet. 

Detta omfattade då hela Östbo samt Mo härad med undantag av socknarna norr om Unnaryd 

och Stengårdshult. Han var dessutom mätningsman i Värnamo stad fram till år 1936, då en 

stadsingenjör anställdes här.  

Mycket har förändrats i Värnamo och bygderna häromkring på de senaste 30 åren. Man kan 

nästan tala om revolutionerande omgestaltningar på olika områden. När hr Wennberg först 

började sin verksamhet som mätningsman i staden fanns det bara ett par tre hus på 

Lasarettsområdet. Det var disponent Åkerfeldts och köman W. Lagergrens bostadsvillor samt 

en ladugård. Hr Wennberg delar den uppfattning, som de flesta stadsbor nog hysa, att detta 

förnämliga bostadsområde borde ha fått en helt annan bebyggelse än den som vuxit upp där. 

Det var från början fel att bygga en- och tvåfamiljshus här intill stadens centrum. Genom en 

mera ändamålsenlig planering och genom uppförande av trevåningshus på de rikligt tilltagna 

tomterna kunde man ha fått bostäder till tusentals flera personer i dessa kvarter. Men gjort är 

gjort och går inte att ändra genom överskådlig tid.  

När hr Wennberg nu ser tillbaka på de trettio verksamhetsåren i Värnamo, glömmer han alla 

motigheter och all möda och minns bara de angenäma erfarenheterna. Han ger befolkningen 

här ett gott betyg. I stort sätt har han kunnat glädja sig åt ett friktionsfritt samarbete med 

distriktets invånare. Han nämnder förstås ingenting om att han själv alltid varit den korrekte, 

rättvise och sympatiske tjänstemannen, men all som lärt känna honom och hans metoder, äro 

säkert villiga att skriva under härpå. En rolig episod rinner honom i minnet.- När jag skulle 

börja arbetet med delningen av landvinningarna på den sänkta Kävsjön var det en av 

kävsjögubbarna som titulerade mig "baron", säger han. Jag frågade varför han använde denna 

titel och då svarade han: "Ja, alla lantmätare här har ju varit baroner. "Och det hade han 

egentligen rätt i. Före Helge Wennberg hade baronerna Åkerhielm, Gedda och von Otter 

tjänstgjort här och folk hade fått den uppfattningen att alla lantmätare voro baroner. Men Helge 

Wennberg har aldrig varit fallen för titlar och det dröjde inte länge förrän han och 

kävsjögubbarna voro de bästa vänner.  

På tal om lantmätaretitlar kan man för resten erinra om hur Sven på Savet i Åsenhöga löste den 

frågan. Det var en förrättning i hans hemkommun och Sven grubblade över hur man skulle 

titulera en sådan överhetsperson. Sven hade vid färder till Jönköping och Värnamo erfarit, att 

titeln "koppareslagare" var förnäm. Och nu sa Sven:- Va töcker kopparslagarn om Krampelta 

skogar? Hr Wennberg berättar om sitt arbete. En av de mest tidsödande förrättningar han haft 

var hemmansklyvningen i Hillerstorps Skattegård. Den förrättningen tog 20 år att klara ut, men 

så är det också ganska krångligt i Hillerstorps by. Där har man visserligen haft storskifte, men 

inte laga skifte och gårdshusen ligga därför huller om buller på ett litet begränsat område. 

Hillerstorps by och Bors by torde vara de enda östbobyar, där laga skifte inte ägt rum.  

Helge Wennberg ger ett varmt erkännande åt sina medhjälpare och nämner särskilt 

mätningsingenjören Sture E. Johnsson. Samarbete på lantmäterikontoret har alltid varit det 

bästa. Man har haft förtroende och respekt för varandra. 

Skeda gård omfattar 86 hektar. Detta rydaholmshemman ligger på gränsen till Voxtorp och man 

har nu fått en förstklassig väg till Värnamo. Manbyggnaden uppfördes år 1906 och hr Wennberg 

har restaurerat densamma. Han berättar att omkring 60 procent av alla gårdar i Rydaholm på 

1700-talet voro i adelsmannahänder. Medan rikt folk numera skaffar sig industriaktier, så köpte 



gångna tiders herremän gårdar. Det var en säker kapitalplacering. Edhs herresäte omfattade 

ännu vid senaste sekelskiftet omkring 5000 hektar.  

Man glömmer att tiden går, när man kommer till Skeda. Atmosfären där är fylld av ro och 

harmoni. Här ha Helge Wennberg och hans älskvärda maka skapat ett förtjusande hem, fyllt av 

släktklenoder, och är få de leva nära den småländska naturen. De sakna inte alls 

stadsbullret. När vi bryta upp har skymningen tätnat. Västerhimlen har ännu ett återsken av 

solnedgången och i öster stiger månen över skogarna. En hund skäller någonstans, en bil 

brummar förbi, men ingenting stör stillheten.  

 

 

 

 

Helge Wennberg med dottersönerna Johan och Hans 


