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Bröderna Einar, Bertil och Gustav Johansson 90 + 94 + 91 år = 275 år unga, 
studerar gamla minnen. 
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Årsmöte i Vegby vägförening 
 
Eftervintern är den tid på året då föreningarna i Vegby håller sina årsmöten. Man kan 
förstås fundera över om det inte är fel årstid för årsmöten eller om det är andra orsaker 
som gör att så få visar sitt intresse. Trots att Vegby vägföreningen och byalaget Vega 
enats om gemensam tid och plats för sina årsmöten kommer endast en handfull 
intresserade om man undantar alla som sitter i respektive styrelse. Annonsering om 
dessa båda möten har skett genom att ett gemensamt annonsblad gått ut i alla postlådor i 
samhället. Först ut var vägföreningen att hålla sitt årsmöte där Mikael Petersson valdes 
till att leda förhandlingarna och Enar Hemmings svarar för protokollet.  

 
Mikael och Enar ser ut att lyssna till 
något inlägg. 
 
 
 
 
 

Dagordningen genomgicks punkt för punkt. Av årsrapporten framgår att styrelsen har 
bestått av Per-Ola Johansson, Enar Hemmings, Carl-Olof, Levinsson, Mikael Petersson 
och Jörgen Landström. Ersättare i styrelsen har varit Urban Holm och Tomas Karlsson. 
Snöröjning och sandning på samhällets gator har skötts av Enar Hemmings. Till att 
sköta sommarunderhållet har föreningen även detta år haft turen att få en bra 
säsongsarbetare i sex månader samt tre duktiga feriearbetande ungdomar  
som jobbat var sin treveckorsperiod efter varandra. Gösta Malm har, i rapporten, fått ett 
särskilt omnämnande för alla timmar han lagt ner i Sjöparken och i ”Slänten”. 
Vägföreningen har också åtagit sig att svara för skötseln av badplatsen på uppdrag av 
fritidsförvaltningen.  
Per-Ola Johansson omvaldes att sitta som ordförande i föreningen i ytterligare ett år. 
Enar Hemmings och Carl-Olof Levinsson, som stod i tur att avgå, omvaldes för en ny 
tvåårsperiod och därmed kan konstateras att ingen förändring har skett styrelsen. Under 
punkten ”övriga frågor” ställdes en förfrågan om inte den glömda gång- och cykelbanan 
mellan Sjöbovägen och Sämshov skall komma till utförande snart. Enligt det svar som 
gavs finns beslut på att arbetet skall utföras men inget startdatum är bestämt. Gösta 
Malm kom med ett förslag att den påbörjade gångbanan på Sjöbovägen utökas upp till 
Skolgatan. Han ansåg att gatan på den här sträckan är så bred att det räcker med att bara 
måla en linje som markerar en gångbana. Alla berörda får utrusta sig med ett bra 
tålamod och se vad som händer. 
 
 

Årsmöte på VEGA 
 
Tisdagen den 7 Mars så hade Byalaget VEGA sitt årsmöte ihop med Vegby vägförening 
i sedvanlig ordning. Mötet började med att Mikael Petersson hälsade alla välkomna till 
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stämman och valdes till ordförande för årsmötet. Roland Johansson valdes till mötets 
sekreterare. 
 

 
Till vänster sitter Ordförande 
Mikael Petersson och håller i 
stämman  
med sekreteraren Roland 
Johansson vid sin sida. 
 
 
 
 
 

Mötet hölls och till styrelsen omvaldes Mikael Petersson som ordförande samt 
omval på Lars Hjalmarsson, Roland Johansson och Tomas Karlsson för en tid på 2 år 
som ledamöter. Eva Vegborn , Leif Karlsson och Henrik Rylander har 1 år kvar som 
ledamöter. 
Mötet genomfördes och Ordförande tackad för visat intresse. Årsmötet avslutades med 
hembakat och kaffe. 
 
 

Tillfälligt second hand i Nyfiket  
 
Om du befinner dig i Sjöparken i Vegby en lördag eller söndag mellan klockan10.00 
och 15.00 så passa på att slinka in på Nyfiket för en kopp kaffe med en god kaka till. 
Väl inne ser du med en gång att det inte är bara kaféverksamhet som bedrivs i lokalen 
utan även försäljning av diverse begagnade prylar. Den s.k. Second handförsäljningen 
kommer att fortsätta fram till och med söndagen den 14 maj med samma öppettider.  

 
 
 
Kanske dags att byta 
ut mössan mot en 
hjälm.  
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Tisdagen den 23 maj börjar Nyfiket hålla öppet alla dagar i veckan mellan klockan 
10.00 och 17.00. och efter detta datum kommer lokalerna att vara möblerade med bord 
och stolar där du kan sätta dig för att njuta av en fika eller en bit god mat. Det finns 
också bra möjligheter att sätta sig ute om vädret tillåter. I sammanhanget kan nämnas att 
serveringsluckan på norra sidan kommer att vara stängd då det visat sig att det inte 
fungerar att servera på två ställen med en kassa och en personal.  
 

 
 
Det är vid den här disken du beställer det du vill ha. 
 
Midsommarveckan och fram till sista augusti utökas öppettiderna med två timmar 
dagligen till klockan 19.00. Till sist får vi hoppas på en fin sommar med många 
besökare i Sjöparken som, efter en promenad i parken, tittar in till Kerstin Karlsson för 
att få sig något till livs. Så heter nämligen hon som driver Café Nyfiket. Är numera 
ortsbo och bor centralt mitt i Sämbyn.  
 
 

Bästa Läsare! 
 
Dags för Vegby minnes-artikel nr 2 
 
Vegby under 50-tal och 60-tal 
 
Ni har förmodligen tagit del av min första artikel och är därmed beredda för den andra, 
som följer här. Inledningsvis kan jag konstatera och påvisa, att vissa ord och uttryck är 
klart lokalt språkligt relaterade. Ni får ha överinseende med detta bästa läsare. Vissa ord 
och uttryck återfinns inte i svensk ordbok, men håll till godo ”Sjuhäringar”. Jag 
beskriver skoltiden i olika textavsnitt och skilda sammanhang som jag upplevt, men 
därmed är de inte alltid sanningsrelaterade. Sanningen ligger i betraktarens ögon, eller 
hur. Jag beskriver inte denna tidsepok bara i löpande text, utan ger några extra 
”punkter”, så att den totala textmassan, därmed begränsas. Felstavningar, konstiga 
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ord/uttryck och/eller annorlunda meningsbyggnader ingår, för att därmed få en lokal 
”touch”. Tack för er ödmjukhet att acceptera detta.  
Nästkommande artikel (nr 3) relateras i huvudsak till 70-talet, håll ut den kommer.  
Jag önskar därmed alla ”Vegby-bladet-läsare” en förhoppningsvis intressant läsning i 
skenet av ”flitens lampa”.  
 
Tidsrelaterade ”korta inlägg” enligt följande punkter 
 
Vegby skola tas i bruk 1958 (51-orna börjar första klass). När vi 52-or gör entré är 
inledningsvis fröken Göta Björk (”stöttja er”) vår lärarinna, men lämnade (p. g. a. 
pensionsavgång). Samtidigt inom skolan finns dessutom magister Ernst Holst, magister 
Gunnar Magnusson och sedan tillkommer en ny fröken och magister Sören Widell som 
fullföljer sina tjänster, under vår studietid i Vegby skola.   
• 1959 rådde ordning och reda i skolans värld, enligt gamla normer. Vi 
elever samlades i 2 raders kolonn (djupled) inför inmarsch genom ”frökens” försorg. 
Hand i hand gick/hasade vi oss in i klassrummet, till våra respektive skolbänkar med 
lock. Finns detta fina system kvar? Jag vet inte, men förutser att vi vid nästa ”Skolträff”, 
får möjlighet till ett ”nostalgi- besök” på skolan, för att där få ett rätt svar.  
• Hur kommunicerade vi elever med våra lärare? Inga mobil-telefoner 
fanns på den tiden i varje fall. Är det så idag, att elever och lärare kommunicerar via 
mobiltelefoner, och att man därmed lämnat ”svarta/gröna tavlan”, med vita kritor som 
pedagogiska hjälpmedel? Har tekniken, där nästkommande generation ligger före arvet, 
tagit över och styr detta? Jag spekulerar bara, men undrar.   
• Anders Vegborn, sexualundervisning. I ”5-6 klasserna” fick vi 
sexualundervisning. Enkelt och moraliskt rätt, ingen porr men en manlig och en 
kvinnlig naken kropp, fanns på bild i en bok, för att pedagogiskt förmedla detta viktiga 
och känslorelaterade undervisningsunderlag. Under en rast, kom Anders in i vårt 
klassrum och ”tände” på detta underlag, med sitt särskilt impulsiva och glada ”skratt” 
(varför inte?). Men han var då placerad i klass 3-4, så nyfikenheten fanns redan där. 
Idag finns den informationen inom yngre åldersklasser antar jag (är det så?). Vi var sena 
då, eller var det rätt ålder som det började (könsmognad)?  
• Jan Fält flyr i långkalsonger från en vaccinationsspruta. Samtliga elever 
(åldersrelaterat) i skolan fick påtvingad vaccination mot möjliga hotbilder medicinskt 
relaterat. Dessutom tillkom munhygien med ”bubbla flor vatten” och spotta ut. Jan ville 
inte få någon spruta och hoppade därför ut genom ett klassrumsfönster mitt i vintern, 
iförd endast vita långkalsonger för att slippa detta tvång (”bättre fly än illa fäkta”). 
Problemet var att det var vinter, kallt ”som tusan” som det var under vår barndom. 
Enligt hemliga källor lyckades man att ”locka in eller fånga in” Jan för att komma 
tillbaka. Jan kan nog sanningen bättre än jag. En intressant händelse eller hur, rykte eller 
inte.  
• Erland Claesson (”Bull-Otto”), ägare av Vegby Sportaffär med start 
1960. Utöver affären så tvättade hans fantastiska fru fotbollströjor och de tog även 
delvis ansvar för A-lagets hockeyutrustning. Tänk att i denna lilla by, med ca 500 
invånare, våga ta initiativet till att starta ett företag, i detta fall en sportaffär, på vinst 
eller förlust (risktagning). Men med ett brinnande intresse för Vegby Sportklubb tog 
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Erland med fru denna utmaning, till allas vår tacksamhet. Visst var vi ungdomar 
sportintresserade och köpte fotbollsskor och skridskor där mm. Vi ska i alla 
sammanhang vara tacksamma för Erland och andra entreprenörer, som satsade, räddade 
och utvecklade Vegby med omnejd i ”mångt och mycket” under denna tidsperiod.  
• Ekvallen vår första gemensamma fotbollsplan. Vi cyklar dit med en 
läderboll och ett lädersnöre som höll gummiblåsan innanför lädret. Även när Sämshov 
var tillgänglig, cyklade vi pojkar till Ekvallen. Mitt emot ”Bastustugan”, cyklade vi upp 
förbi Gunnar Vegborns hus och genade därmed till västra kortsidan av Ekvallen. Snacka 
om yta att röra sig inom, än den som man fick hemma i trädgården eller på skolgården. 
Den historiska sidan av denna fina fotbollsplan överlåter jag till någon annan, att mer 
innehållsrikt beskriva. Studera exempelvis boken om ”Södra Säm och Finnekumla 
1986”, vilken har allt om Vegbys historiska bakgrund. Men tack för att vi grabbar fick 
husera fritt på Ekvallen emellanåt. Noteras bör att vi (några) som tonåringar och lite 
äldre deltog i kräftskivor där, med högljudd musik (”hippy”) som inte alltid 
uppskattades av närboende, men…. vi var där och hade kul, med ett merutnyttjande av 
Ekvallen utan inträde, eller hur.  
Vårt ungdomsrelaterade intresse för fotboll genererade även ungdomsmatcher mellan 
lagen från Götåkra (okänd plan), Fästeredssund (”Antonvallen”) och Vegby 
(”Kovallen”), som gav oss fantastiska minnen. Planerna var ojämna, inga domare fanns 
och inte heller linjer som markerade ytterlinjer med mera på planen. Temporära 
målstolpar (lekt) fanns, tack och lov. Några nötkreatur gjorde också anspråk på planen. 
De lokalt betande ”kossorna”, gav oss nämligen problem för att hålla matchtider. Men 
efter mjölkning (av ägaren) fick vi dessa viktiga djur att lämna planerna som åskådare. 
När tjurarna kom in på planen, tog vi paus och tillkallade veterinären Mr. G, vilken 
löste problemet ”ståndsmässigt”, till alla berördas förtjusning.  
• Brandkåren mitt emot ”Palmska” huset, granne med gamla Konsum där 
Valter Rosenqvist huserade med ”Björkenruds bageri” som granne, liksom 
järnvägsstationen och ”Palms kiosk”, var en central del i byn. Detta begränsade 
geografiska område var dessutom en samlingsplats för byns ungdomar på den tiden, 
vilket vi inte får förglömma. Jag minns att Sven-Erik Carlsson och ”Brallis” med fler 
firade en Påskafton där med ”bomber och raketer” inklusive vätskerelaterade 
stimulanser. Vi yngre nyfikna ”Junisar” höll oss på avstånd i detta skede, men 
observerade hur det gick till. Vi noterade att pojkar och flickor pussades, vilket inte vi 
yngre hade erfarenhet av då. En av brandkårsutryckningar återkommer jag till. 
• Simskolan, badplats på andra sidan ”Öa”. Jag blev en gång livräddad 
vid simskolan på andra sidan sjön innanför ”Öa”, men räddade själv senare Ann-Marie 
Nilsson (Wegemar) på simskolan på Vegby badplats, när jag var äldre. John Nilsson 
tackade mig, för denna livräddning. Sådana episoder händer blixtsnabbt och därför 
måste alla i närheten vara observanta och på vakt. Det gäller förmodligen även nu för 
tiden ”simma lugnt” m.a.o.  
   
Löpande text relaterad till skoltiden i Vegby Skola 
Första skoldagen hösten -59 var en upplevelse utan dess like. Vi var ju inte vid den 
tiden inskolade via ”Dagis”. Nu var man en stor grabb (pojk) eller stor flicka (tös) 
genom inträdet till den stängda miljön (inom lyckta dörrar) där inte föräldrar fick 
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tillträde, förutom dag 1 och vid examensdagen. Denna historiska upplevelse började 
med att jag som sjuåring fick en ”två- hjulig” cykel på min födelsedag den 30 maj. Den 
inköptes på ”smea-Henriks verkstad”, och var en ”Kärnan-Varumärkes-cykel”, men 
något för stor. Jag fick växa till på den. Men väl uppe på den gick det fort upp och ner i 
byn som träning inför backen upp till skolan och starten där. Den gamla trehjulingen 
kastade jag över Storgatan ner i diket mot ”Brädstaplarna” som en av ”Roddepojkarna” 
hade byggt upp på order av ägaren Åke Larsson. Åke Larsson visade sig senare för mig 
vara en god entreprenör i samhället, trots den skrymmande trä-väggen mot sjön.  Nåväl, 
mamma Anne-Maj förhandlade med Åke fram en ”Glipa” mellan staplarna, så att vi 
fick ögonkontakt med sjön. Under senare delen av 60-talet och i början på 70-talet 
förekom ungdoms- tjuvrökning mellan staplarna (klart olämpligt). Jag själv 
sommarjobbade på ”Såget” ett år och tjänade ihop till min ”Moppe”- en Puch Florida 
(röd). På ”Sågebacken” jobbade bland annat ”Sippe”, men han jobbade under en längre 
tid än jag.  
 
Åter till skolstarten hösten 1959, med återkoppling till ovan text, då samtliga elever i 
vår klass blev överraskade, när vi skulle ta plats i vår skolsal. Lärarinnan (tilltalad 
fröken) formerade oss att bilda kö, inför inmarschen i skolsalen. När fröken, i 
undervisningen, ställde en fråga räckte dåtidens elever upp handen för att ge ett svar, vi 
var ”på hugget” med andra ord. Vissa elever var inledningsvis lite blyga, men det 
ändrade sig med åren. Handuppräckningen kopplades till kunskap och att våga följa 
lärarens pedagogiska modell (”jag frågar ni svarar”). Den modellen kom från en 
förmedlande lärare med lyssnande och koncentrerade elever. Är det så idag ”mån tro”. 
Vid examensdagen fanns föräldrarna på plats (”mamma måste du va med här”, tyckte 
jag) med en hög förväntad spänning hos läraren, elever och föräldrar. Vad händer, vilka 
frågor kommer upp, är jag drabbad som förälder, eller är min son eller dotter drabbad, 
fanns med inombords hos respektive funderande förälder. Spänningen var alltså på topp, 
i den blomstersmyckade skolsalen. Vi inledde med en lugnande psalmvers och därefter 
följde frågestunden. Första frågan var av matematisk form typ 2+2=4, som idag dessa 
åldersklasser räknar integraler med antingen Ipad, Laptop eller mobil telefon som stöd. 
Alla svarade naturligtvis rätt eftersom fröken hade tränat oss. ”Gud va” föräldrarna 
kände sig nöjda och stolta, liksom vi elever lättade. Examensdagen avslutades med 
besök i sommar-utsmyckade Gällstad kyrka, där Kyrkoherde Sven Olevall, 
skolledningen, lärare, elever och föräldrar deltog, till allas belåtenhet. Alla stämde in i 
”Den blomster tid nu kommer med lust och fägring stor….”.  Vi grabbar sjöng högljutt, 
övriga sjöng lågmält men euforiskt denna sång. 
Dagen efter började sommarledigheten, så enormt efterlängtad av oss elever oavsett 
ålder. Rektor, lärare, vaktmästare och övrig servicepersonal var säkert lika glada, som 
fick ”pusta ut” och ”ladda batterierna” under sommarledigheten, inför nästa skolstart.  
Under min skoltid i Vegby, så fanns det en hel del händelser/incidenter, vilka bör 
omnämnas. Man måste därmed konstatera att även på den tiden fanns det mobbning (av 
mindre karaktär) mellan elever, men som lärarna tog ansvar för, tack och lov. Retstickor 
bland pojkarna fanns redan från första klass, men ökade från tredje klass. Tack och lov 
så var våra 52- flickor starka personligheter och kunde försvara sig. I klass 3-4 där en 
händelse medförde ett läraringripande, som jag var högst involverad i. Episoden döptes 
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dessutom till ”Bosse på väggen”. Denna händelse har en bakgrund som jag härmed 
relaterar till. På skolgården hände nämligen en hel del under de korta och långa (lunch) 
rasterna. I en av dessa händelser, blev Stig Ranfalk ”superförbannad” på mig.  
Jag hade nämligen lyft upp hans son Bo på väggen under skolklockan vid 
huvudingången till skolan, efter att han och sin klasskamrat Rune Gustavsson retat mig 
till vansinne runt om på skolgården. Dessa två pojkar var verkligen två ”retstickor”, som 
borde tuktas tyckte jag, och agerade (fel eller rätt?) därmed. Magister Gunnar 
Magnusson tyckte inte om mitt agerande, och tillrättavisade mig på sitt sätt, vilket jag 
inte nämner här. Men då rådde ordning och reda i skolans värd (lärarnas auktoritet 
fanns), vilket kanske många av oss saknar idag allmänt sett.  
Vad hände mer på skolgården? Jo, vi pojkar spelade brännboll och fotboll på rasterna, 
medan flickorna hoppade rep eller ”ruta”. Men i stort sett, spelade nästan samtliga 
elever brännboll tillsammans under de långa lunchrasterna. Jag, Jan Sämmerby och 
Lars-Göran Claesson, om jag minns rätt, slog bollarna långt och Roger Altemark sprang 
snabbast och chansade ofta för att springa runt hela banan utan att bli ”bränd”. Det 
hände ibland att Roger chansade så att han på asfalten tvingades till att glida in i 
målområdet för att inte bli ”bränd”. Rogers mamma Rosa uppskattade inte alltid dessa 
spel, då hon fick lappa och laga hans byxor emellanåt. Men vilken ”fighter” Roger var 
och som dessutom blev en bra fotbollsspelare. Mamma Rosa jobbade i köket och var 
uppskattad, liksom övrig kökspersonal. En dag när näst intill alla skolklasserna spelade 
brännboll, så hände en olycka som verkligen kunde slutat värre än utfallet visade. 
Samtidigt spelades det fotboll på skolans gräsplan. Åke Karlsson som var något äldre, 
sprang efter en brännboll eller en fotboll och oturligt nog sprang han rätt in i 
flaggstångsfundamentet, vilket innebar att han skallade ”muttrarna” på fundamentet och 
skadade sig allvarligt, snacka om krock. Han bar glasögon (”Brillor”) vilket tyvärr inte 
skonade honom i denna ”krock”. Enligt mitt minne så fick han transporteras med 
ambulans till sjukhuset för läkarbesök och omplåstring. Tack och lov så kom han senare 
tillbaks vid god vigör. Idag är väll alla lekredskap på skolorna vadderade och inhägnade 
av säkerhets skäl på ett eller annat sätt, tack och lov. Det var hårda ”pix” på skolgården 
under dessa år.  
Det fanns många andra episoder/händelser som jag kan beskriva men textmassan blir 
därmed för omfattande. Dock ska man minnas att vi pojkar (alla mer eller mindre) 
kastade snöbollar mot båda könen och/eller mot aktuell infrastruktur. Skolklockan fick 
sig alltså några bollar för att få stopp på dess visare (”pojkstreck”), vilket vaktmästare 
Lars-Ola Andersson inte tyckte om, men som inte renderade i särskilda repressalier, 
förutom tillsägelse. Lars-Ola var en hedersman och hade många jobb inom byn, som 
exempelvis på ”Smeja” hos Henrik Larsson och på ”Såget”. Vilka härliga 
gubbar/personligheter det fanns på den tiden, all heder åt dessa gamla kamrater (”top of 
the boys”).  
Vi hade även idrottsdagar inom skolgården där längdhopp, höjdhopp och kast med liten 
boll förekom. En av tjejerna, nämligen Karin Andersson (född Karlsson) från 
Fästeredssund (51-a) kunde verkligen hoppa längd. Hon hoppade nämligen även längre 
än oss pojkar. Vi fick nästan leta efter henne i skogspartiet mot Sämshov, när inte 
grusgropen räckte till. Spänstig tjej med andra ord. Det fanns även andra bra 
idrottsutövande elever, men dessa lämnar jag tillsvidare därhän.  
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Vad hände mer i byn under denna tidsperiod  
• Hockey-rinken på Sämshov var välbesökt av oss grabbar i början på 60-
talet, trots alla kalla vintrar.  
Vi cyklade och körde ”Moppe” till rinken oavsett kyla. Vi tränade och såg på A-
lagsmatcherna. Gösta Malm organiserade ett ”pojklag”, som tränade och spelade 2 
matcher i en serie, sedan försvann kylan och isen smälte därmed. Jag var sjuk första 
matchen (förlust mot Dalstorp?) och var med på nästa mot Marbäck (förlust igen). Inga 
bra resultat alltså. Därefter inget mer seriespel, men ett stort tack till Gösta som tog tag i 
detta, till föreningens bästa. Gösta Malm var redan och är fortfarande en ”Ikon” inom 
föreningen, och utan honom sämre resultat, helt klart.  
Vid en A-lagsmatch (kallt som ”tusan” men klart myggfritt), hände det något särskilt 
som jag särskilt noterade och ännu inte glömt. Det var en jämn match och det rådde 
spänt läge mellan lagens spelare och åskådare. Det uppstod tumult vid högra västra 
rinkhörnan kopplat till en tackling, hur jag nu kan komma ihåg detta. Jo, numera är 
närminnet svagt men gamla minnen fortfarande på topp. Åskådarna stod högt på 
snövallen runt rinken, däribland Morgan Målberg. Domaren blåste av spelet efter 
tacklingen och Morgan retade en motspelare i hörnet som ledde till en skärmytsling dem 
emellan. Morgan kastade en snöboll på hjälmen på denne spelare, så domaren fick rycka 
in och ”skapa fred”. Begreppet ”Time out” fanns inte på den tiden, men domaren 
lyckades reda ut detta och matchen kunde fortsätta, men vart tog Morgan vägen? 
Dramatiska förhållanden i denna låga serie men med klar koppling till dagens SHL och 
NHL (utan snöbollar). Idag slåss spelare utan handskar i någon form av boxning 
(busar).  
Vi ”grabbar” åkte dessutom gärna skridskor på Sämsjön och tittade på byns bandylag 
emellanåt, som gav oss inspiration. Men numerären bland oss ungdomar var inte 
tillräcklig för att bilda något ungdomslag, om det över huvud taget fanns sådana lag på 
den tiden.   
• ICA byggdes 1967 med Gösta Malm som en av fler murare på bygget. 
Jag hälsade på ”gubbarna” där en dag och växlade några ord med dem. Jag träffade 
Gösta vid detta tillfälle, på andra våningen, när han murade och noterade redan då som 
liten grabb att han hade en särskild ”karisma”. Det uppdagades med tiden, då Gösta blev 
en person som offrade mycket tid för att särskilt utveckla vår Sportklubb, men även med 
andra verksamheter inom Vegby, typ ”Sågebacks- Parken” i nutid.  
• Inga Hylander, byns distriktssköterska fanns alltid tillgänglig. Som barn 
i byn noterade jag att det fanns en service inom sjukvården på plats, mottagning och 
dessutom en ”Flying nurce”. Man behövde därmed inte alltid resa in till Ulricehamns 
Sjukhus för vård. Inga körde sin SAAB -95 (eller -93) i utryckning, med hög fart genom 
byn. Allt i syfte för de hjälpbehövande. Jag fick några ”besök” av henne som ledde till 
tillfrisknande. Mamma styrde upp dessa besök med ett städat sovrum och nya lakan, så 
det skulle se bra ut hemma, men hur jag såg ut spelade kanske ingen roll, då Inga fick ta 
”pulsen och tempen” på patienten. Oftast var det vila som gällde, men även en tablett 
som gav resultat. Bra historik eller hur.  
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• Fiske, Gäddan- 3 kg på ”mete”, då Vegby-sågverks personal inte gav 
något stöd. Kanske hörde de inte mina skrik på hjälp, eller smålog. Båten nästan 
kantrade, flytväst saknades och gäddan var stark och smidig.  
Denna händelse kan nog klassas som en av de mest dramatiska i mitt liv som ”grapp”.  
Jag steg upp en morgon före pappa och mamma vaknat, tog med mig ”bambu-
metspöet” och gick ned till båten och ”la ut”. Ankrade upp nedanför gamla järnvägs-
magasinet (nedanför ICA) nära vassen och kastade ut ”ma-ad- krok” med ”ärling”. Efter 
en halvtimma började korken dyka, och sedan tog det ”hus i helvetet”. Efter en lång 
kamp med nödrop till ”Såget” utan resultat (nära kantring), fick jag själv ta upp gäddan 
i båten utan hov. Det kändes som kampen om makten på havet enligt Ernest 
Hemingway- ”The Old Man and the Sea”, men för en yngre person i detta fall. Jag 
lyckades få upp den, knackade ihjäl den, och klöv en klyka från ett träd i land och körde 
upp den genom gälarna i huvudet och gapet, och bar hem ”fesken”. Stolt som jag var 
gick jag direkt in i pappas frisörsalong (som just öppnat), men mottogs med marginell 
uppskattning till min besvikelse (slemmig fisk eller?). Nåväl, in i källaren och fjällade 
”monstret” före viktkontroll. Vem har fångat en gädda på tre kilo genom ”mete” i sjön. 
Har jag rekordet än på 3 kg och 100 cm lång, eller? Ni mer erfarna ”feskegubbar” kan 
gärna replikera på denna utmaning.  
Sammanfattningsvis, en härlig upplevelse för en som älskar Vegby och fiske på 
Sämsjön.  
• J 29 (F9) nr Röd M 568 (Jaktplan) störtade 17 okt 1961 i Finnekumla   
Denna händelse hösten 1961, påverkade mig särskilt. På något sätt fick vi barn 
kännedom om denna flygolycka via brandlarmet och därmed brandkårens utryckning, 
men hade ingen aning om vad det betydde. Jag fick lite information från pappa eller 
någon annan, och hoppade på cykeln för att ta mig dit (vart då?). Nedanför Greve Claes 
Sparres Herrgård ägde ”störtningen rum”. När jag kom fram till olycksområdet var det 
stopp för genomfart/tillträde, där fanns självklart Vegby Brandkår (först på plats). 
Minns jag rätt, så såg jag Brandchefen Erik Lorentsson där, som förde befäl inom 
området vilket var bra. Jag blev klart besviken att jag inte fick komma in i området, men 
förstod, att det gällde säkerhetsbestämmelser, vilket var helt rätt. Senare har jag forskat i 
utredningen om denna olycka och känner väl till resultat/historik av den. Planet en 
”flygande tunna” och piloten tillhörde dåvarande flottiljen F9 i Säve/Göteborg som 
numera har ett museum i berganläggningen, vilket är värt ett besök. Kontakta gärna 
Jonny Halvarsson (”Pilok”) som kan mer om bakgrunden och dess historik.   
Det har med andra ord hänt en hel del inom vårt gemensamma geografiska område. Det 
finns mycket mer att forska inom och därmed finna/upptäcka än mer intressant historisk 
bakgrund. Exempelvis krigade vår Kung Gustav II Adolf (King Gustavus Adolphus) här 
under 1600-talet för att försvara våra gränser mot ett ”aggressivt” Danmark, som 
historiskt sett varit vår huvudfiende. Vi har väl allmänt haft uppfattningen att Ryssland 
varit vår huvudfiende genom tiderna, vilket är fel. Men i modern tid och främst från det 
”Det kalla kriget”, har vi sett Sovjetunionen och Ryssland som vår huvudfiende, vilket 
inte är svårt att förstå.   
Tack för visat intresse för denna gång kopplat till vårt historiska arv i Vegby.  
 

Lars Sjölin 
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Klass 3-4 med födda-52 och -51, Året är 1964 troligen 
 

 
Klass 1 födda -53, och klass 2 -52, Året 1961 
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Magister Gunnar Magnusson med tillhörande elever 
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Årsmöte i Hembygdsföreningen 
 
Onsdagen den 22 mars hade 18 intresserade medlemmar samlats i Liljasstugan för att 
delta i genomförandet av årsmötet. Föreningens ordförande Wilhelm Josefsson hälsar 
välkommen och öppnar mötet samt utförde parentation över bortgångna medlemmar.. 
För säkert femtioelfte gången utsågs Sune Frilander att leda förhandlingarna med Rolf 
Johansson som sekreterare. 
 

 
 
Från vänster runt bordet Gun ,Pavo, Helvi ,Sune, Rolf  och Wille 
 
Av verksamhetsberättelsen framgick att föreningen under året hade 178 medlemmar, två 
mer än året före, och att fem stycken avlidit under året.  
Där nämns också verksamheter som förekommit under året såsom 
Valborgsmässofirande, grillkväll vid jordkulan, utställning med försäljning av kaffe 
med våfflor sex söndagar under sommaren. En av söndagarna berikades med 
underhållning av Ingvar och Eva. Onsdagskvällar under maj och augusti serverades 
MC-fika.  
Den 19 okt. ärtsoppa med punsch. Samtalskväll med Ulf Johnsson. 
Verksamheten för året avslutas den 23 nov. med risgrynsgröt i Liljasstugan. Den 10 
augusti byggdes anläggningen som visar var Kapellet på ängen en gång har stått. 
Anläggningen består ett antal skrädda stockar som markerar alla väggar så att man kan 
göra sig en uppfattning om hur kapellet en gång har sett ut. Arbetet utfördes med hjälp 
av en traktor och massor av frivilliga under ledning av Magnus Sjöholm från Gotland.  
En månad senare den 11 september invigdes ”kapellet”. Ett 80-tal intresserade hade 
mött upp för att vara med om invigningen och lyssna till arkeolog Claes Theliander som 
svarade för invigningen. Theliander var den som varit med från början med att utforska 
platsen efter  
anvisning av Arne Johansson.  
Nästa punkt på dagordningen var val av fyra styrelseledamöter som stod i tur att avgå. 
De som stod i tur var Ingemar Skattberg, Börje Wegstrand, Wilhelm Josefsson och Rolf 
Johansson. Samtliga omvaldes för en ny tvåårsperiod. Wilhelm Josefsson omvaldes till 
ordförande i ytterligare ett år. Väl framme vid ”ordet fritt” redogjorde Roy Henriksson 
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för arbetets gång under kapellets tillblivelse och dess kringarrangemang samt om                                                                                                                                              
ekonomin. Utöver Roy Henriksson skall ytterligare fem personer nämnas som gjorde att 
projektet kom till stånd. De fem är Roys fru Yvonne, syskonen Arne och Helena 
Johansson. Håkan Berntsson och Jenny Bredell. Mötet avslutas med kaffe och smörgås.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Efter mötet avtackas Yvonne och 
Roy Henriksson för idogt arbete 
med kapellet. 
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Efterlysning 
 
Inför  Sommarkyrkan i Finnekumla i år söker vi konfirmationskort, psalmböcker m.m. 
från 1800-frost och framåt. 
Har ni kvar något i era gömmor så vill vi gärna få låna detta till sommarens 
utställning 
Det spelar ingen roll vilken kyrka de är ifrån. 
Hälsningar  Gun-Britt tel:  72315 eller Maritha 070-2535 033 
 
 

Skärtorsdagsmässa i Finnekumla Kyrka  
 
De flesta av påskens gudstjänster firas i år i de andra kyrkorna i Åsundens församling, 
men på Skärtorsdagens kväll, 13 april kl. 19.30, är alla välkomna till Finnekumla kyrka! 
Henrik Lööv leder gudstjänsten och Finnekumlakören under ledning av Urban 
Gärdborn medverkar med sång. Enligt traditionen släcks alla lampor och ljus i kyrkan 
mot slutet av gudstjänsten och altaret ”kläs av” och blir alldeles tomt. Detta är en 
förberedelse för Långfredagen, den dagen då Jesus dog på korset. Två dagar därefter, på 
Påskdagen, firas Jesu uppståndelse och då är det ljus och glädje igen i kyrkan. Men på 
Långfredagen och Påskdagen är det andra kyrkor än Finnekumla som har gudstjänst! 
 
 

Fästeredssund på 50 – 60-talet 
 
Denna gång tänkte jag försöka berätta lite om evenemang som återkom under flera år på 
50 och 60-talet. Ett var på vintern och det andra på sommaren. 
På vintrarna anordnades pimpeltävlingar.  Det jag minns var att dessa hölls utanför 
Åsundsholm ungefär. Det var populära tävlingar och det kom deltagare från när och 
fjärran.  Till skillnad från idag, där det nästan bara är riktigt duktiga pimpelfiskare, 
deltog då alla möjliga människor både barn och gamla. Jag minns att det serverades 
väldigt god varmkorv på isen.  Det var alltid jättefina priser att vinna. 
På sommaren vara det metartävlingar på Ängsö. Det markerades sträckor runt hela 
Ängsö där metarna fick var sin egen sträcka (undrar om det hade gått för sig idag?). Där 
var deltagare från när och fjärran och prisbordet var även här inte att förakta. 
På midsommar var det alltid fest i ”Hagen”. Den låg mittemot där jag bodde, Lillhamra, 
ungefär till höger där vägen går upp till Finnekumla idag. Denna fest var också mycket 
välbesökt, det kom folk både från Vegby, Gällstad och Tvärred mm. Vi barn fick alltid 
hjälpa till att plocka blommor till stången. 
På eftermiddagen restes den vackra stången till dragspelsmusik av den då kände ”Tåen”. 
Sedan dansades det kring stången och man hade även fiskdamm, tombola, lotter kaffe 
mm. 
På kvällen blev det dans på en liten dansbana och en annan ”75:a eller kvarting” kunde 
skönjas i buskarna. För dansmusiken svarade som jag minns bla Tåen själv, Mats 
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Barrulf, Åke Ericsson, Gösta TH samt vad jag har för mig Gösta ”Kalle på Tarren” på 
trummor. 
Av någon anledning blev många gladare och gladare under kvällen. Jag minns bland 
annat att ”Smea-Claes” Carlsson ”körde tåg”, vilket innebar att han stampade på ett 
speciellt sätt på dansgolvet när han gick (dansade). På den tiden kunde de som orkade 
fortsätta till Närarps loge där dansen började 23 eller 24 på midsommarnatten. 
Ett speciellt minne som jag har var när jag själv gick hem och solen började gå upp på 
midsommardagen. Då satt Arne Berglund på en pall i hagen med kostym och mjölkade 
sin ko och sjöng ”Det våras ibland bergen…”. 
De evenemang som ordnades tror jag att det var den då driftiga Fästeredssunds 
samhällsförening som ordnade. Jag vet att många pengar skulle gå till ytterbelysning bl 
a. Man hade även frysfack (egen frysbox var ovanligt) i ett uthus nere hos Berglunds 
samt även en gemensam mangel dit man gick och manglade. 
Det fanns också planer på att bygga en egen Bygdegård. En tomt fanns klar för detta 
ändamål hos Antonssons ute på ”eneskogen”. Man införskaffade också virke och bräder 
till detta från Ulricehamn. Dessa låg kvar där under många år men det blev aldrig någon 
Bygdegård. 
 

 
Hadar Hellström hjälper 
till att staga upp 
midsommarstången 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vore trevligt att ha 
skyltar även när man 
kommer till 
Fästeredssund 
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Bröderna Einar, Bertil och 
Gustav Johansson 90 + 94 + 91 
år = 275 år unga, 
studerar gamla minnen. 
 
 
 
 
 

 
// Carl-Olof ”Sippe” Levinsson 
 
 

Skrift om Södra Sämsjön 
 

 

 

 

 

100 :- /st för häftet, upplaga på 
200 st, men kan beställa mer 
senare om det behövs. 
 
Meningen är att den ska finnas på: 
•         ICA i Vegby 
•         ICA i Gällstad 

•         Bokhandeln 
•         Nisse på Ågården 
•         Enar Hemmings 
•         Turistbyrån 
•         Hembygdsföreningen 
Ev. också på biblioteken, 
Ulricehamn har ju 
"Forskarrummet" för liknande 
litteratur. 
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Vegbyortens 
hembygdsförening 
 
Medlemsavgiften för 2017 
är 100 kronor per person. 
 
Betalningsmottagare:  
Vegbyortens 
hembygdsförening 
Föreningens bankgironummer 216-1826 
 
Är du intresserad av att hjälpa till så har vi arbets-onsdagar kl. 
10,00 från 19 april om det inte spöregnar… 
 
Vi behöver hjälp med ommålning, allmänt underhåll, mm. 
Kontakta Wille om du undrar över något. (Kan bli förmiddagsfika också) 
 
Har du några övriga idéer eller frågor, tag gärna kontakt med 
någon i styrelsen som består av: 
 
Wilhelm Josefsson, ordf.      tel. 723 38, 070-5572 338 
Rolf Johansson, sekr.      tel. 700 54 
Maritha Wegstrand, kassör     tel. 724 53, 070-2535 033 
Yvonne Henriksson      tel. 719 73, 070-6089 906 
Birgitta Kumpumäki      tel. 723 33, 070-5282 333 
Börje Wegstrand      tel. 724 53, 070-2572 941 
Ingemar Skattberg      tel. 124 77, 070-3998 961 
 
”Boken om Finnekumla” av Birgit Larsson  
kan du köpa/beställa hos Maritha Wegstrand. 
Boken kostar 100 kr + ev. porto 50 kr. 
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Hembygdsföreningens Program för 2017 
 
30 april  kl. 19.00.  Valborgsmässofirande i Hembygdsparken  
Finnekumla & Tvärredskörerna. 
 
17 maj  kl. 18.30. Jordkulan - Grillkväll med tipspromenad vid 
jordkulan. Ta med grillmat. 
 
Onsdagar under Maj, Juni & Augusti - Serveras MC-fika 18.00-21.00 
 
1 Juli  kl. 13.00  Sill & potatis med tillbehör  
Förhandsanmälan senast 30/6 till Maritha 070-2535 033 
 
1 Juli  kl. 18.00 Friluftsgudstjänst vid Liljastugan  
 
Alla söndagar 2 juli - 6 augusti  kl. 14.00 och 17.00. 
Servering av kaffe och våfflor. 
Visning av stugorna. Utställning ”Breven berättar…” 
 
15 Augusti 13,00  Resa till Unos djur. Förhandsanmälan till 
Maritha senast 14/8 för samåkning 
 
10 september -  Kulturarvsdagen. Guidad tur på Prästavägen 
 
11 Oktober 18,30 -  Ärtsoppa och punsch    
 
25 Oktober 19,00  -  Samtalskväll med Ulf Jonsson    
 
22 November 18,30  -  Trivselkväll med gröt   
 

Spara programmet. Finns även på www.vegby.se 
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Loppmarknad på Sämshov 22 april 
 
Missa inte årets loppmarknad som äger rum den 22 april på Sämshov. 10.00 öppnas 
portarna. Om ni har något som ni vill skänka går det bra att köra upp det till Sämshov. 
Ta kontakt med Claes-Erik 070-5572343 så ni kan komma överens om tid så han kan 
öppna. 
 

Fest, bröllop, dans, barnkalas, möte, teater 

eller kursverksamhet? 
 

Här finns det du behöver! 
 

Handikappanpassade lokaler för upp till 300 

personer 
Komplett kök, pub och scen 

Stolar bord, serviser och partytält 

Kontakta Micke: 0321-72329,  0708-397940 eller 
vega@vegby.se 

 
 
 
 
 

-bladet   vegbybladet@vegby.se       www.vegby.se 
 
Vegby-bladet ges ut 4 ggr per år av de tre ideella föreningarna Vegby Sportklubb, 
Vegbyortens Hembygdsförening och Byalaget VEGA tillsammans. Bladet delas ut 
gratis till hushållen i Vegby med omnejd och publiceras på internet, www.vegby.se. 
 
Redaktionen består av: Tomas Karlsson, 
Per-Erik Frilander, Mikael Petersson, Rolf 
Johansson, Gustav Johansson. 
Kontakt: Kontakta redaktionen enklast 
via mail, vegbybladet@vegby.se 
Annonser: Priset för en ¼ sida är 1000 kr 
och publiceras 4 gånger, dvs ett år. För 
annonsering, maila in till redaktionen eller 
kontakta Claes-Erik ”Brallis” Sjölin, 070-
557 23 43 
Artiklar: Hjälp oss gärna med artiklar 
med lokal anknytning. Texter och bilder 
mailas eller lämnas in i digitalt format. 
Nästa nummer: v 25. 2017. Deadline för 
artiklar: 12 juni. 

Stötta våra föreningar med ditt 
medlemskap. Sätt in medlemsavgiften på 
respektive konto. Glöm inte att skriva 
namn på dem som betalningen omfattar. 
Medlemsavgifterna för resp förening: 
Vegbyortens hembygdsförening 100 kr 
per person på Bankgiro 216-1826 
Byalaget Vega 100kr/person eller 200 
kr/familj (Barn upp till 20 år) Bankgiro 
5643-8567.  Swish: 123 634 52 92 
Vegby Sportklubb 150 kr/pers eller 350 
kr/familj tom.20 år Bankgiro 564-8845 
Swish:123 682 62 67. 
Naturligtvis är andra bidrag också 
välkomna.

 


