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Hembygdsparken utökar byggnadsbeståndet 
 
Man kan tycka att de befintliga byggnaderna som finns i Hembygdsparken skulle räcka 
till att förvara alla föremål som föreningen samlat på sig under årens lopp men så är inte 
fallet. Då det visat sig att den lokal som, på senare år, använts som utställningslokal är 
väl anpassad för just utställningar, med många fönster och bra belysning så beslutar 
styrelsen att bevara lokalen i sitt nuvarande skick. 
Eftersom en utställningslokal kräver fria ytor så blev man tvingad att förvara en hel del 
skrymmande föremål ute på ”byn” av det som från början fanns i lokalen och det kan ju 
kännas lite orättvist mot dem som skänkt föremålen. Beslutet blev att uppföra nån sorts 
enkel förrådsbyggnad och efter lite olika förslag fastnade man för att förlänga  
byggnaden, där ”Löngårds affär” är belägen, alltså en tillbyggnad på åtta meter mot 
norr. Bygglov har beviljats och även ett kommunalt bidrag på tjugotusen kronor till 
hjälp att finansiera bygget.  

 
 
 
 
 
 
Roger Gustavsson var 
först på plats med sin 
grävmaskin 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En riktig torparlänga (16,8 meter lång) 



 

Den som under senare tid passerat platsen kan inte ha undgått att lägga märke till att 
grunden i form av plintar är färdig. 
 

 
 
Wilhelm och Gustav har sett till att plintarna blev färdiga före vintern 
 
På grund av stundande vinter kommer resten av bygget att utföras till  
våren. Den som är intresserad av att snickra och villig att ställa upp med några frivilliga 
arbetstimmar kan redan nu anmäla sig till Wilhelm Josefsson tel. 723 38. Du kan lära 
dig själv och du kan lära andra. 
 
 

Nyupptäckta lämningar efter bebyggelse i Säm  
 
Arne Johansson lär aldrig tröttna på att utforska Södra Säms socken. 
Det kan inte finnas många kvadratmeter kvar i socknen där Arne inte satt sin fot. Det 
senaste fyndet är en grop med väggar murad av sten och belägen på mark tillhörande 
Kvarnagården, den gård som tidigare ägdes av familjen Källström. Gropen finns på en 
liten kulle öster om Sämån och c/a 100 m. norr om vägen mellan bron över ån och 
Prästavägen.  
Vad gropen använts till är en gåta. Inte ens Öjvin Claesson på länsstyrelsen hade sett 
något liknande. Gropen är c/a 75 x 180 cm. och djupet är ännu oklart då utgrävningen 
inte kommit så långt. Gropen har senare använts som avfallsgrop då den, förutom 
matjord, var fylld med flaskor, glasburkar, glödlampor och div. annat skräp. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Arne bakom gropen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
På platsen har också funnits ett bostadshus för mjölnaren i kvarnen på  
 kvarnen som då fanns på andra sidan ån. Bostadshuset ser ut att ha legat ett tiotal meter 
väster om gropen och man kan också se en antydan till framfartsväg från tidigare 
nämnda väg och fram till gårdsplanen.  
Enligt gamla husförhörslängder fanns en man, skriven på Kvarnagården, med namnet 
Johan Peter Magnusson född 1846 och flyttade in 1869, alltså 23 år gammal. Det 
framgår också att han var mjölnare och att han hade en piga som hette Kristina 
Vilhelmina. Beträffande gropen och vidare utgrävning vore Arne tacksam om någon, 
med lite mer ork än vad han själv säger sig ha, ville ställa upp och gräva bort det som 
återstår.  
Hör av dig till Arne I så fall. 
 
 

Urgammal väg tioårsjubilerar 
 
Prästavägen under 10 år. 
Dåvarande styrelseledamöterna i Vegbyortens hembygdsförening Iris och Arne 
Johansson besöker varje år Södra Unnaryd som är Iris födelsesocken. Området kring 
sjön Unnen är ett väldigt intressant och rikt kulturlandskap med tidig odlingshistoria. 
Vid en cykeltur, sommaren 2003, på traktens många grusvägar upptäcktes att gamla 
grindar var restaurerade och skyltade med lokala namn. Efter att vi sett detta kom vi på 
att vi har ju en urgammal prästaväg mellan kyrkoruinen i Säm och Gårdö i Gällstad där 
det funnits flera grindar. Idén var född. Och ganska snart påbörjades arbetet att söka 
reda på nedfallna grindstolpar som återupprestes och försågs med gamla grindar. Walter 
Axelsson textade skyltar med gårdsnamnen. På den tiden när grindarna användes sa 
man ”le” istället för grind. 
 
 

 
 Arne Johansson vid 
Källströmslet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

När väl hemmablindheten släppt började anas det stora kulturarv som fanns här. Nya 
upptäckter kom i dagen årligen. Cirka 20-talet bosättningar har funnits utmed vägen. 
Endast två finns kvar. Den ena av de två stugor som fanns på Brobacken samt 
Enholmen. Hembygdsföreningen fick beviljat ett bidrag på 20 000 kronor, från Leader 
+, Sjuhärad, till stödjande av kulturellt arbete. Projektet utvecklades med nya planer. En 
broschyr över vägen  med sevärdheterna trycktes upp. Under dessa 10 år har tillkommit 
renovering av flera jordkällare, kvarnar, husgrunder, kapellet, ombyggnad av 
”gamlabroa” över Sämån,  våkt, vattenkällor, ”jätten” över stenen som visar hur den 
delats itu medelst stenkilning, m.m. 
Då mycket hänt sedan första broschyren trycktes har en ny modifierad broschyr tryckts 
upp. 
 

 
 
Med en sådan här ”jätte” kan man utan vidare lyfta den här kilade stenen. Stenen är ett 
prov på en delad sten medelst kilning 



 

Ungefär mitt på sträckan har ordnats med en rastplats. Platsen har försetts med 
trädgårdsmöbler där man kan njuta av innehållet i den medhavda kaffekorgen. Där finns 
också en uppbyggd stenstod som Arne kallar för prästen. Landsbygdsalliansen i 
kommunen har bidragit med ekonomiska bidrag till flera av projekten. Ett antal 
personer i bygden har med ideellt arbete utfört ett stort antal arbetstimmar under dessa 
10 år. År 2009 erhöll Arne kommunens kulturpris för sitt engagemang och 
kulturintresse.  
Vid de årligen guidade visningarna av vägen har tusentals personer blivit väl 
informerade av Arne Johansson om de människor som under årens lopp levt sina liv 
utmed vägen mellan de gamla kyrkorna i Gällstad och Södra Säm.  
 

 
 
Den här vägvisaren, som Walter Axelsson textat, finns i korsningen Sämvägen / 
Prästavägen 

 
Prästavägen används dagligen av ortsfolk och besökande och även av motionärer och 
har därmed blivit ett turistmål i vår kommun. 
Med anledning av 10-årsjubileet passade Hembygdsförenigen också på att anlita 
Lennart Person till att filma vandringen som genomfördes på kulturarvsdagen den 14 
september och då givetvis med Arne Johansson som guide. Vegbyortens 
hembygdförening har genom projektet fått mycket uppmärksamhet i media.  
 
 
 



 
 

Avslutning TVFCs 10- och 12-årslag 
 
Den 28 september var det avslutning för TVFC's 10 och 12 års lag. Den började med 
fika i Tvärreds klubbstuga på eftermiddagen för att sedan bege sig till Borås Arena för 
att titta på Elfsborg - AIK. Matchen slutade 1-1. 
 

 
 

 
 

 



TVFC startar damlag! 
 
Till våren kommer det spelas damfotboll på Sämshov igen, senast det spelades 
damfotboll i Vegby var hösten 2012 och då hette laget Åsunden FK. Till säsongen 2013 
tilläts inte Åsunden FK vara farmarklubb till Ulricehamns IFK efter beslut från 
Västergötlands Fotbollsförbund vilket resulterade att spelarna skrevs över till UIFK 
samt att några valde att sluta spela fotboll. Efter ett turbulent 2014 i UIFK dam föddes 
tankarna bland f.d. Tvärred och Vegbyspelare om att återigen starta upp damfotbollen i 
Tvärred/Vegby, vilket TVFC:s styrelse tyckte lät som en utmärkt idé. På ett TVFC möte 
i slutet av oktober togs beslut om att det skulle satsas på ett damlag i klubben och efter 
det har det varit full fart med förberedelserna inför 2015. 
Truppen innehåller i nuläget 29 spelare och kommer att tränas av Janne Kuusisto, Sören 
Nilsson och Hannah Wass, samt Ulrik Torstensson som kommer träna målvakterna. 
Laget kommer att spela i div 4 till våren och förhoppning finns om att kunna vara med 
att kriga om seriesegern redan första året, då inte mindre än 13 spelare i truppen har 
rutin från spel i div 2. I april kommer laget åka till Falkenberg på matchläger där hela 
truppen kommer att möta Stafsinge, Skrea IF och Vinberg under tre dagar. 
Laget har sedan början av november tränat 2 ggr i veckan samt vunnit en träningsmatch 
med 2-0 mot Svenljunga IK på Tranehovs konstgräs. Den 6 december spelade laget 
Kabel-cup i Borås. Laget spelade en mycket fin fotboll men åkte ut på straffar i 
kvartsfinalen mot de slutliga vinnarna Borås GIF, detta utan att ha släppt in ett enda 
spelmål. 
 

 
 
Glada spelare klara för kvartsfinal i Kabel-Cup! 
Övre rad fr v. Anna Frilander, Alexandra Brolin, Marika Svensson, Elin Andersson, 
Emelie Nilsson, Emma Nilsson 
Nedre rad fr v. Josefine Svensson, Louise Torstensson, Julia Pettersson, Sofia Malmia, 
Matilda Wistberg,  Amanda Asp 
 
  

 



TVFC herrlag spelar futsal. 
 
Även herrarna har spelat futsal i höst. Ett par turneringar har hittills hunnits med. Först 
så spelades det ett gruppspel i DM. Detta utspelade sig i Borgstena och förutom TV FC  
så bestod gruppen av Borgstena (div 6) Långared (div 6) och IFK Tidaholm (div 3). 
Hyssna IF skulle också varit med men lämnade WO i sista stund.  
Första matchen var lite kantig från vår sida men vi tog ledningen efter 14 minuter när 
Gabbe gjorde 1-0, strax efter gör vi även 2-0 av Jeppe och allt såg rätt säkert ut även om 
vi inte hade någon vidare snurr på vårt spel. 
Efter 18 minuter gör Borgstena 2-1 på en kontring, efter det började vi spela oroligt och 
blev ängsliga. 
När klockan stod på 19.58 fick Emil bollen på handen och Borgstena fick frispark just 
utanför straffområdet. 
Signalen för full tid ljöd men frisparken skulle slås, endast en spark var tillåten och vi 
ställde upp muren efter alla konstens regler. Men skottet var hårt och hittade en väg 
förbi muren och in i mål. Matchen slutar 2-2 och det kändes verkligen onödigt. 
I match nummer två väntade Långared, killarna var grymt revanschsugna och vi 
bestämde att köra på från start, vilket visade sig var rätt melodi. 
På fem minuter gör vi fyra mål och visade upp ett härligt och fantasirikt spel, Långared 
tilläts inte komma fram mer en till ett avslut på vårt mål och det skottet tog Alex säkert 
hand om. 
Matchen slutar hela 6-0 till oss och vi kunde ha gjort fler mål men det är inte lätt att 
ligga på max i tjugo minuter, en säker seger där vi var det klart bättre laget. 
Sista matchen var emot division tre laget IFK Tidaholm som var obesegrade så här 
långt. För att ha chansen till att kunna bli bästa två så krävdes minst ett oavgjort resultat 
men givetvis skulle vi gå för vinst och gruppseger. 
Vi fick en kanonstart och gör 1-0 efter 2.28, tyvärr så dräller vi lite med bollen i 
försvaret och då straffar ett så bra lag som Tidaholm oss direkt. 1-1 efter 2.47 
Matchen är tajt och jämn, IFK var bollförare och vi fick verkligen vara på tå för att 
hänga med, efter 8.06 kom också deras ledningsmål efter att de snurrat upp oss 
ordentligt. 
Men vi gav inte upp utan kom igång med ett härligt lir. Nu hade de svårt att hänga med 
Gabbe, Jonte och framför allt Stoffes snabba ben. 
Vi gör 2-2 efter 9.58 efter ett fint anfall som Stoffe säkert sätter i mål, och 3-2 efter 
14.58 åter Stoffe som gjorde lite som han ville med de vita IFKarna. Nu blev våra 
motståndare mycket stressade, de gnälldes på domarna i varje närkamp.  
Men vi höll oss kalla och drog inte på oss någon mer frispark. Efter fem frisparkar får 
man en lång-straff, vi fick en emot oss med den slogs inte bättre än att den tog i stolpen 
och ut. 
Efter 18 minuter luffar Gabbe ordentligt i adventstid och sätter 4-2 till oss, nu tog 
Tidaholm ut målvakten och satte in en utespelare till och spelade fem utespelare mot 
våra fyra, men vi spelade lugnt och höll undan till en härlig vinst. 
Gruppseger var klar och vi gör en otroligt bra match, vi var snabbare och hade ett 
fyndigare spel än IFK, de försökte hitta fram till toppgubben som var riktigt stark i 
kroppen. Men både Emil och Gotting är tuffa att flytta på och när inte denna taktik 

fungerade så hade man inga andra nycklar att låssa upp oss med. 
Efter en trög start på dagen kom vi gång och vinner gruppen klart rättvist, vi gjorde flest 
mål och släppte in minst, hade det klart bästa spelet och snabbaste spelarna. En 
underbart lag helt enkelt. 
Nu väntar fortsättning i Grästorp den 14 dec, då blir det tuffare motstånd. Men vi är 
beredda och skall komma väl förberedda. 
Den 6 december ställde TV FC upp med två lag i FC Tranans turnering i Tranemo. 
Andralaget lyckades inte vinna någon av sina 3 matcher i gruppen, men hade häng i 
varje match utan att riktigt lyckas få till det sista som gör att man vinner sådana 
matcher.  
Förstalaget kom tvåa i sin grupp och gick till kvartsfinal efter att spelat 1-1 mot 
Paratodos vinst mot Sandared med 3-0 samt oavgjort 0-0 mot Svenljunga. I 
kvartsfinalen fick man ge sig mot Vårgårda som vann med 3-0. Detta Vårgårda får man 
även möta i turneringen i Grästorp den 14 dec. Kan man hoppas på en revange? Här 
skall man även möta div 1-laget Skövde AIK. Tufft motstånd är det som väntar. 
 
 
 
 

 
 
 

Seriebiljett för IF Elfsborgs hemmamatcher 2015 
 
Har du inte köpt julklapp ännu? Ta då chansen att ta del av detta supererbjudande. I 
samarbete med Elfsborg har Vegby Sportklubb nöjet att erbjuda seriebiljetter för 2015, 
till kraftigt reducerat pris. Medlemmar i Vegby Sportklubb får köpa biljet för endast 
1000:-/st (ordinarie pris 3625:-/st) Seriebiljetten gäller för IF Elfsborgs matcher i 
Allsvenskan och Svenska Cupen på Borås Arena 2015. Eventuella träningsmatcher på 
Borås Arena ingår också i biljetten. 
Biljetterna är inte personliga utan kan lånas ut till annan medlem i föreningen till 
matcher som innehavaren inte har möjlighet att gå på. Platserna är sittplats på 
Sjuhäradsläktarens sektion F2 (nedre etage). 
Missa inte detta unika tillfälle att göra ett riktigt klipp. Vår kontaktperson i detta ärende 
är Ola Claesson, 073-8321757. Vänta inte utan ring honom och beställ NU! 
 
 
 



 
 

VEGA 
 
I november 2013 gjorde Byalaget Vega en bidragsansökan för kostnads krävande 
projekt till Kommun och Boverk. Ansökan omfattade fönsterbyte på tredje våning 
(Puben) och dörrbyte åt norr, ingången till Finska föreningen. En totalkostnad på 38 000 
kr. 
Fönstren på tredje våning var nästa helt uppruttna i nederdelen på karmarna och var i 
stort sett på väg att trilla ur. Ytterdörren på norrsidan gick nästan att rycka upp utan att 
låsa upp. 
I slutet av augusti 2014 kom beskedet att Boverket avslog våran bidrags ansökan, men 
kommunen beviljade 30 % av dom totala 38000 kr i bidrag. 
Fönster och dörr inhandlades och sen var det bara att sätta igång. I mitten på september 
drog arbetet igång. 
Dörren byttes av vår vaktmästare, Jonny, och fönster bytet gjordes av pigga grabbar från 
Stefan Fälth Byggservice, nuvarande Finnekumla Bygg. 
 

  
 
Anton och Jimmy lyfter nya fönstret på plats       Anton och Jimmy byter fönster, 
övervakade av Gustav    Anton gör det sista finliret utvändigt. 
 
 

Vegby bladet 5 år 
 
Vi vill passa på att uppmärksamma er på att Vegby-bladet, i dess nuvarande form, firar 
5 år i och med detta nummer. Vi på redaktionen tycker det har varit trevligt och hoppas 
alla läsare tycker det samma. Vi fortsätter gärna ett tag till. Tänk på att ni själva kan få 
med en artikel som kan vara av allmänintresse. Några rader och en bild eller två räcker 
långt. Maila till vegbybladet@vegby.se 



 
 

” THE CADILLAC BAND ” 
 

Vi har nöjet att presentera ” THE CADILLAC BAND ” 
 på VEGA för tredje året i rad. 

Spelningen kommer att gå av stapeln  
Lördagen 21 Februari 2015. 

 
Biljetter kommer att släppas för bokning runt Nyår. 

 
Ha uppsikt på anslagstavlor för mer information. 

 
 

 

Julhelgerna i Finnekumla kyrka 
 
Julafton kl. 17.00 Julbön.  
Maria Bengtsson sjunger, Annika Persson spelar och Per Jonstoij leder aftonbönen. 
Kyrkan är julpyntad och alla ljus är tända. Om vädret tillåter lyser gravljus och 
marschaller på och utanför kyrkogården. 
 
Söndag 28 dec. Åsundenmässa.  
Ulf Jonsson predikar och Stefan Gustafsson spelar till psalmsången. 
 
Trettondedag jul 6 jan. kl. 18.00. Musikgudstjänst.  
Tvärreds- och Finnekumlakörerna sjunger kända och okända julsånger tillsammans med 
församlingen under ledning av Stefan Gustafsson.  
Välkommen till Finnekumla kyrka! 
 
 

Lite från förr 
 

 
 
Säms Skola 1945-1946, Klass 4-6, Födda 1933-1935 
Övre raden från vänster: Kjell Carlborg, Alf Sjögren, Karl-Enar Johansson, Ingvar 
Sjögren, Georg Josefsson, Åke Andersson, Bert Holm 
Mellersta raden: Maj-Britt Skattberg, Siv Pettersson, Gunnar Magnusson, (Lärare), 
Britta Pettersson, Gun Söder, Hans-Olof Hansson, Lars Johansson, Lennart Olofsson, 
Arnold Johansson, Sture Persson, Sune Johansson 
Främre raden : Ella Pettersson, Ingrid Carlsson, Ulla Johansson, Erik Magnusson, 
Barbro Mellqvist, Hjördis Palm, Mildred Claesson, Elly Claesson, Anita Malm, Maj-Lis 
Ekvall, Karin Nilsson 



 
 
 
 

Efterlysning, bilder från bygden 

Finns det någon som vill skänka äldre fotografier från Södra Säm / Finnekumla / Vegby. 
Vill man hellre låna ut dem  så vi kan scanna och bevara dem i föreningens fotoarkiv. 
Kontakta någon i styrelsen för Vegbyortens Hembygdsförening. 

 
 

Ny bok om Finnekumla – en perfekt julklapp 
 
”Finnekumla socken i protokollen och 
hemmanen, några i närbild.” 
 
Det bestämdes på Hembygdsföreningens årsmöte 
att vi skulle hjälpa till att få boken tryckt och nu 
är den klar. 
Det är Birgit Larsson från Fästeredssund som har 
forskat och sammanställt densamma. 
Den finns att köpa för 100 kronor hos 
Hembygdsföreningen, det går även bra att titta in 
på kontoret hos Maritha Wegstrand och köpa den 
där eller ring någon av oss  
Wille 72338 eller 070-5472338 
Maritha 72226 eller 070-2535033 
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