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Soppkväll i Lilja-stugan 
 
Den 19 oktober så serverades det ärtsoppa med varm punsch 
i hembygdsstugan. Arne hade skrivit ner en berättelse om hur det var i hans barndom 
och denna fick vi ta del av. Nu skenade klockan iväg så han hann inte läsa färdigt, men 
han lovade att läsa resten på grötkvällen. 21 personer tyckte att det varit en trevlig kväll. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Här är man framme vid det 

obligatoriska kaffet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kära Vegbybor!  
 
Jag har fått förfrågan om jag kan beskriva min tid som ”Vegbybo” i ”Vegby Bladet”, 
vilket jag bejakat. 
Jag rör mig inom en tidsperiod i fyra delar, från min barndom i början av 50-talet, till 
när jag förankrade mitt liv och leverne utanför Vegby i mitten 70-talet. Jag har dock 
kvar mitt hjärta i Vegby, därför att, ”en gång trygg alltid trygg” inom ramen för arvet 
och dess framtid. 
Jag börjar med en resumé från mina upplevelser från ca 1955 till åren i klass 1-2 i 
Vegbyskola 59-62, när byn hade en stark utvecklingsperiod inom främst Tekoindustrin 
men även andra typer av företagsverksamhet.  
Nu till min barndom, från mitten 50-talet, vilken präglades av lek och spel inom vår 
trädgård och med kontakt med mina kommande klasskamrater födda 1952. Några 51-or 
och 53-or fick vi kontakt med, men mer sällan än ofta. Närboende 52-or var Roger 
Altemark, Håkan Andersson och Ingrid Berggren, alltså nära gemensamma ”gatubarn”. 
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Börje Nilsson (51-a,Wegemar numera) fanns också där som granne och jag och han 
lekte emellanåt. I detta sammanhang har jag några episoder som ni får ta del av. Vi 
börjar med att Börje och jag skulle leta mask i vår trädgård, inför som vi trodde skulle 
bli en givande fisketur. Men i och med att jag höll i ”potätehackan” och Börje sökte och 
plockade maskarna, så hände en olycka som kunde blivit värre än aktuellt utfall. Jag 
träffade nämligen Börje med hackan i skallen/längs svålen som innebar 
”blodsutgjutelse”, som omedelbart innebar att han sprang hem till sin mamma för 
”omplåstring”. Sjuksyster Inga Hylander besöktes eller togs kontakt med och hennes 
utlåtande lär ha fyllt sin funktion, för att stoppa blödningen och därmed konstaterade att 
”ingen fara” förelåg, tack och lov. Den andra episoden var när jag, Roger och Håkan 
lekte Indianer och Cowboys (vita). Jag och Roger fångade in Håkan ”Indianen” och 
satte på honom ”handfängsel” (bakom ryggen), och han tvingades dessutom till 
knäböjande framför vår Vedbod (elakt av oss). Det var hårda ”puckar” även på den 
tiden. Då dök plötsligt Håkans pappa Folke (”Bata”) upp och var ”fly förbannad”, men i 
grund och botten var han en mycket lugn och fin människa. Folke drog Håkan i 
armarna, med handfängsel kvar, ur vår trädgård och tilltalade Håkan i skarp ton, att ”nu 
ska du hem och äta lunch”.  Slutsats till er föräldrar med barn i den åldern nu för tiden 
är, ”lek inte med elden” i detta fall Indianer och Cowboys (vita) för det kan ge skadliga 
effekter. Fler episoder fanns säkert, men dessa får räcka denna gång. Andra intressanta 
upplevelser var att spela pojkfotboll och därmed även fick se några A-lagsmatcher på 
Ekvallen och Sämshov.  
Nåväl det finns annat att minnas, nämligen att min mamma och pappa hade ett företag 
som Herrfrisör och Damfrisör, vilket var en upplevelse att ta del av som ”spanare” i 
salongerna. Där satt härliga kunder med gott humör och god humor. I Damsalongen fick 
jag inte särskilt ofta tillträde till. Förmodligen diskuterades där något som varken pojkar 
eller män gavs tillfälle att ta del av (hög säkerhet m.a.o.). I Herrsalongen förkom 
däremot en öppnare dialog vad som förkom eller förkommit i byn, vilket jag som liten 
grabb kunde förstå av skrattsalvorna. De kunder som satt i ”väntläge”, satt och läste SE-
magasinet som pappa erbjöd kunderna. Pappa hade en slutlig fråga innan kunden fick 
lämna ”skalperingsstolen”, vilket var ”önskas det att jag fuktar lite”, vilket menades 
med att håret skulle sprayas/bevattnas med vatten eller inte (glansigt liggande vågor 
m.a.o.). Bland annat så tackade den unge och spänstige Teddy Ekman ”nej” till detta 
erbjudande, medan de äldre gärna tackade ”ja”. Jag noterade dessutom att salongerna 
var öppna lördagar (kundrelaterad service). Ni kan se realiteterna i bygdefilmen där 
detta ingår i dokumentärfilmen om Vegby, Sjuhäradsbygdens absolut mest intressanta 
och tongivande by på den tiden.  
Mitt stora intresse utöver fotbollen var att fiska. Jag metade ofta med mask som ”agne”, 
från vår eka, en träbåt som pappa och Walter Persson delade ansvaret för. Men jag 
fångade även ”ärling” (småfisk-sill) som jag ibland ”håvade” upp ur ”Joseppaån” redan 
uppe i Frölunda vid bron nära Henrik Gustavssons fabrik. Dit cyklade jag ensam. Men 
fiskelyckan var varierande, då vattennivån i hinken var marginell efter cyklandet hem, 
längs landsvägen mellan Gällstad och Vegby. Väl framme i byn, gällde det nämligen att 
snabbt komma ner till sjön och ge ”ma-ynglen” mat och vatten, så att det var tillräckligt 
attraktiva för rovfiskarna i Sämsjön. En av de mest aktiva fiskarna i byn då var Stig 
Ranfalk, som var en ”hejare” på fiske i olika former. Några andra ”pigga fiskegubbar” 
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var Harry Malm och Erik Carlsson som fångade en 12 kilos Gädda 1956. Men jag 
lyckades faktiskt meta upp en gädda på 3 kg lite senare i min barndom. Men den 
dramatiska upplevelsen återkommer jag till i nästa artikel. 
För övrigt så var ju Vegby med sina ca 500 invånare en driftig by med ett flertal 
företagare som skapade mångfald av olika arbetstillfällen. Att man hållit ihop 
numerären av invånare, som även idag är likvärdig, visar på en trygghet, gemensamt 
tänk och god grannsämja. Men det vi saknar som fanns på 50-talet och senare var ju alla 
härliga affärer att handla i. Några av dessa som jag kom i kontakt med var Sjölins 
Manufaktur under ledning av min farbror Aldur, som tog över den affären från 1951. 
Han hade ”lockbeten” för både damer, herrar och barn. Ingen glömmer hans sovande 
Tomte på golvet, med pumpande mage vid skyltsöndagen före Jul, då hela byn hade 
Julmarknad. Vem längtar inte tillbaks till den tiden, eller hur! 
Året efter (mitt födelseår) i november stängdes p.g.a. automatiseringen Telefonstationen 
i Vegby, som min farmor Hildur Pettersson inledningsvis ansvarade för, och därefter 
Aldur och Vivan tog över. Därefter gick den tekniska utvecklingen på telefonisidan 
snabbt framåt. Vem kunde tänka sig då, att till och med barn i framtiden skulle ha en 
telefon utan fast telefoni, och dessutom leka med dessa under lektioner i skolan. 
En annan entreprenör som jag tidigare nämnt vid namn var Folke ”Bata” Andersson 
som utvecklade sitt företag ”Vegby Bosättning” genom husbygget med tillhörande 
affärslokal längs Boråsvägen år 1956. Håkan tog över ansvaret 1980. Det fanns 
naturligtvis en hel del andra fina affärer, men det får textmässigt inte plats denna gång. 
Vi får heller inte glömma att Vegby Skola startade sin verksamhet 1958, där våra 
kamrater födda 1951 fick förmånen att vara de första eleverna i klass 1. I nästa nummer 
av Vegbybladet beskriver jag skoltiden och vad som då hände mer runt om i byn. 
 
Med allra vänligaste hälsning, Lars Sjölin, Trogen ”Vegbybo” 
 

     
 
Börje Nilsson o Lars Sjölin  Lars o Hillert Sjölin 
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Serieseger 2016 
 
Året i division sex blev ettårigt, efter att vi snöpligt åkt ur femman så laddade vi alla 
tänkbara batterier för att snabbt ta oss tillbaka. 
Det gjorde vi på bästa sätt och vi lyckades med vår målsättning, vi säkrade seriesegern i 
näst sista matchen borta mot toppkonkurrenten FC Lockryd/Sexdrega. Vinns med 3-1. 

 
 
Nu laddar vi om inför comebacken i div V, följ oss gärna på vår hemsida där finns det 
mesta om vad som händer i Tvärred/Vegby FC. 
 
 

Nyförvärv till TV FC 
 
Här kommer en kortare representation av dessa. Elie Sader tar över efter Kristopher 
Carlberg som assisterande tränare till Fredrik Wigestål, Elie kommer närmast från att 
varit en av tränarna i Södra Vings damlag. Innan dess har han varit huvudtränare i 
Marbäcks IF och J-tränare i Ulricehamns IFK, Elie har även en del uppdrag i 
Västergötlands fotbollsförbund på sitt CV. Vi är otroligt glada att Elie vill hoppa på 
TVFC-tåget nu när vi är tillbaka i division fem. Vi har nu två av de bästa 
fotbollstränarna i bygden till vårt förfogande vilket vi är både stolta och glada över. Vi 
kan också lägga Ulrik Thorstensson till tränarstaben, Ulrik kommer att vara 
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målvaktstränare även för herrlagets målvakter under 2017, Ulrik har drillat damernas 
målvakter och kommer nu alltså även att jobba med herrseniorerna vilket är otroligt kul. 
Jonathan Larsson 25 år från Hedareds BK. Jonathan är en stark tvåvägsspelande 
mittfältare, en riktig energispelare som dessutom är utrustad med ett ruggigt skott. 
Tim Jonsson 20 år. Tim kommer närmast från spel i Stockholm och Hägerstens SK a-
lag, innan dess så spelade han i Älvsjö AIKs U19 Allsvenska elitlag. Tim har gjort en 
träning med oss och han visade upp ett fantastiskt steg och hans vänsterfot är magisk. 
Tim kommer att ansluta till laget i februari. 
Bekim Haxha från Ulricehamns IFK. Bekim är en stor stark forward med näsa för 
målet. 
Azad Rakh 24 år från Ulricehamns IFK. Azad är en mittfältare som har bra 
spelförståelse och ett väldigt bra passningsspel med båda fötterna. Han behärskar alla 
olika mittfältsroller och han kommer passa väl in i TV FC's spelmodell. 
Andreas Yousef 16 år från Ulricehamns IFK. Andreas är en riktigt lovande målvakt som 
siktar högt. Andreas vill få en större utmaning än J-spel och vill prova på seniorspel i 
div fem. Andreas kommer att ersätta Alexander Hultén som lämnar oss i TV FC, och 
flyttar till Jönköping och blir sambo. Alex passar samtidigt på att prova på spel mellan 
stolparna i Habo. Vi önskar Alex lycka till. 
 

   
Elie Sader  Jonathan Larsson      Tim Jonsson  

 

   
Bekim Haxha  Andreas Yousef 
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Grötkväll i Lilja-stugan 
 
Den 23 november var det dags för den obligatoriska grötkvällen i Lilja-stugan. Stugan 
var julpyntad och 24 personer lät sig väl smaka på risgrynsgröt och hembakt bröd, det 
fanns även en liten nubbe till de som var sugna. För att finansiera kalaset kunde man 
mata en gris, med en liten springa i ryggen, som vandrade runt på borden. Arne 
avslutade med att läsa färdigt den del ur berättelsen om sin barndom som inte hanns 
med på ”ärtsoppekvällen”. Mycket trevligt och intressant. 
 

 
 

Vid bordet syns Siv Löngård, Ingemar och Kerstin Claesson och Gun Söder 

 
 
 

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 
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IRLÄNDSK AFTON PÅ VEGA 
 
Dún Aengus gästade åter VEGA den 12 november för en oförglömlig kväll. Dom 

spelade Irländsk musik till publikens förtjusning och alla klappade händer och rycktes 

med. 
Mat serverades samt dryck och alla hade det trevligt. Det kom runt 80 personer till 

denna tillställning. 
 

 
Dún Aengus Peter & Martin 
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Profil i hembygdsföreningen har gått bort 
 
Göran Axelsson, en av stöttepelarna i Vegbyortens hembygdsförening, har avlidit i en 
ålder av 93 år. Göran var med när föreningen bildades 1970 och valdes då in som 
ersättare i styrelsen. 1976 tog Göran över ordförandeposten efter Gösta Neyman och det 
uppdraget hade han kvar till årsmötet 2013. Ett svårslaget rekord på inte mindre än 37 
år.  
 

 

 

Så här såg Göran 

Axelsson ut 2010 när 

hembygdsföreningen 

firade 40 år  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Göran var både kunnig och mycket intresserad av hembygdsrörelsen. Det är inte bara 
arbetet med att sköta ordförandesysslan han ägnade sig åt utan deltog också flitigt i 
förkommande byggnadsarbete och övrigt underhåll och skötsel i Hembygdsparken. Vi 
som kände ”Göran på Gullebo” har alltid uppfattat honom som en ärlig och uppriktig 
person och kommer alltid att bevara honom i vårt minne. 
 



13 
 

Samtalskväll i Lilja-stugan 
 
27 oktober var det samtalskväll med Ulf Jonsson.11 deltagare lockade denna kväll 
 
 

Lägsta vattenståndet i Sämsjön på många år 
 
När vattenståndet sjunker till rekordnivå i Sämsjön beror det kanske mest på att det 
regnar för lite under en lång period. Men det kan också bero på att det tappas för mycket 
i förhållande till tillflödet. I sjöns utlopp i Månstad finns nämligen en 
regleringsanordning i betong med ställbara luckor där flödet kan regleras. 
 

 
 
Här regleras flödet ur Sämsjön 

 
Vegbybladet kan föresten rekommendera en titt på anläggningen. Det går nämligen att 
cykla ända dit genom att använda banvallen och spången över mossen. Vattenytan i 
Sämsjön har säkert varit lika låg förut men inte på ganska många år. Enligt en dom i 
vattendomstolen 1946 får vattenytan inte vara lägre än 163,2 meter över havet under 
tiden 16 oktober till 15 april och tiden mellan 16 maj fram till 10 augusti inte understiga 
163,7 meter. Går man in och tittar på högsta tillåtna vattenyta får den inte vara högre än 
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164,55 under tiden 16 oktober fram till 30 april och under juli/augusti högst 164,9 
m.ö.h. Med dessa siffror kan man räkna ut att skillnaden mellan tillåtna högsta och 
lägsta vattenyta skiljer 135 cm. 
Om man går tillbaka och ser på nederbörden under året kan nog konstateras att den i det 
stora hela inte varit särskilt stor. Lite snö i vintras, lite regn i våras och någorlunda 
normalt regnande i somras. Däremot har det inte regnat många mm, under hösten fram 
till i mitten av november då vattenytan i sjön låg på sin lägsta nivå på bra länge. 
 

 
 
Så här såg det ut från badplatsen den 17 november i år 

 
Vi vill också passa på att visa raka motsatsen till låg vattenyta. Det var våren 1977 när 
snön just smält bort efter en vinter med mycket snö.  
Hela badplatsen låg under vatten och några sommarstugeägare på Udden fick använda 
stövlar för att komma till huset. Om vi ska få uppleva nästa vår med samma höga 
vattenstånd i Sämsjön som 1977 då gäller det att det regnar och snöar ordentligt fram till 
dess. 
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Bild på Sämsjöns norra strand tagen från Nyfiket den 17 nov. 2016 

 

 
 
Så här såg det ut på badplatsens gräsmatta våren 1977 
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På Bagaregårdens strand ligger hela bryggan på torra land 

 

25/1   Filmen: Bygden runt sjöarna 
 
Onsdagen den 25/1 kl. 18,30 så är alla välkomna till en församlingsafton i Finnekumla 
församlingshem då Hembygdsföreningen i samarbete med Lokala Rådet visar vår 
sockenfilm ”Bygden runt sjöarna”.  
Kaffeservering. Välkomna! 
 
 

22/3    Årsmöte i Hembygdsföreningen   
 
Onsdagen den 22/3 är det dags för årsmöte igen. 
Vi träffas i Lilja-stugan kl. 18,30.  
Kaffe blir det också… 
Styrelsen hälsar alla välkomna och önskar er alla  
God Jul & Ett Gott Nytt År 
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Fästeredssund för 50 – 60 år sedan, forts… 
 
I förra numret pratade jag om att berätta lite om Nords Åkeri, som ju också tillhörde 
Fästeredssunds centrum. 
Som mest under den tiden bodde på Skogslid, som det också heter över 20 personer. 
Idag är det inte lika många. Förutom bröderna Nord med familjer bodde även Olga och 
Alarik Söder (en gammal rallare som bl.a. jobbat på Malmbanan mellan Abisko och 
Narvik) samt familjen Hadar Hellström på Skogslid. 
För en liten kille som jag var då var det ju ett litet himmelrike med alla lastbilar, 
taxibilar mm att kunna ha koll på. Jag har träffat Hans Nord ett antal gånger den senaste 
tiden och han har berättat och bekräftat en del (så jag inte ljuger för mycket). Ett tag 
hade de förutom lastbilarna tre Volvodroskor (taxibilar). Även en förlängd Ford 
Custumline som jag tyckte var häftig. Vi åkte i skolbil med Volvodroskorna, jag minns 
att det fanns säten att fälla ner i mitten. Vi fick åka med ända ut till Betåsen och Övrarp 
för att hämta barn. Förutom alla bilar i åkeriet fanns det också en bensinmack. En häftig 
bil var Hans vita Plymouth. Jag hade två idoler till mina leksaksbilar, Hans Nord och 
Bosse Lorentzon. Bosse hade en röd Amazon som han målat en svart bård på. De var 
”kända” för att också köra rätt fort. Hans berättade att de båda en gång krockade ute i 
Finnekumlakorset. Då kom Holger på Stommen och sa: ”det small så in i h--e”. 
En liten historia: Det var ju många som tankade på bensinmacken, och en som brukade 
göra detta var ”Åsa-Nisse”, eller Stig Cederholm som han egentligen hette. (Det var 
han som uppfann Åsa-Nisse och var gift med Birgit Sparre). Ganska ofta hade han inga 
pengar och sa att han glömt pengarna hemma m.m. Det innebar ju att Nords inte fick 
betalt för bensinen. En gång frågade Janne, (som Hans berättat att det var) om han hade 
pengar. Det hade han den gången. Men när Åsa-Nisse åkte därifrån hade Janne bara 
hållit pumpen i hålet till tanken utan att fylla i bensin. Men pengar fick han, så det 
betalade kanske lite av vad Åsa-Nisse var skyldig sen innan. 
En annan liten episod som det pratades om var när det stod en massa gubbar uppflugna 

på ett lastbilsflak. Då hade Stanleys tjurar som 
skulle skickas iväg rymt (det fanns en fålla ganska 
nära Nords där man lastade kreatur). Stanleys tjurar 
var kända för att vara folkilskna. (sant eller osant?) 
Det var säkert en syn att se ett antal gubbar 
uppflugna på ett lastbilsflak. 
Som ni vet har den gode Hans humor och väldigt 
mycket att berätta. Han är fortfarande lika 
slagfärdig och har bra minne. Förra gången jag var 
hos honom och hälsade på, berättade han en rolig 
historia innan jag skulle gå. Men den historien får 
jag skriva/berätta om lite senare på kvällen... Jag 
skrattade hela vägen hem., 

// Carl-Olof ”Sippe” Levinsson 
 
Hans Nord 
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Julhelgerna i Finnekumla kyrka 
 
Julafton kl. 17.00 Julbön  
Marie och Urban Gärdborn sjunger och spelar. Per Jonstoij leder aftonbönen. Kyrkan är 
julpyntad och alla ljus är tända. Om vädret tillåter lyser gravljus och marschaller på och 
utanför kyrkogården. 
 
Trettondedag jul 6 jan. kl. 18.00. Musikgudstjänst 
Tvärreds- och Finnekumlakörerna sjunger kända och okända julsånger tillsammans med 
en instrumentalgrupp och församlingen under ledning av Urban Gärdborn. 
 

 
 

Välkommen till Finnekumla kyrka! 
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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 
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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.

 


