
HEMVÄNDARDAG/VAGGERYDSDAGEN
Lördagen 31 augusti kl. 10.00 – 15.00

FOTOUTSTÄLLNING
Solbritt Ohlsson /Thagesson/, Götene 

Schackuppvisning av Vaggeryds Schackklubb 
Blåsensemble som spelar ur musikkåren Götas repertoar 

under ledning av Jan-Allan Persson kl 10.30 och 12.30

Bokförsäljning och lotterier       Ostkaka och kaffe .

Välkommen till Magnisa stuga för att träffa 
släkt, vänner och bekanta!

Waggeryds Museiförening   

Jag, Solbritt Olsson, f.d. Thagesson, är uppvuxen i Vaggeryd. Jag bodde på Valhallavägen, och kvarteret 
var en fantastik plats att växa upp i som barn. Började arbeta hos Fotoni vid 16 års ålder. En underbar tid. 
Där lärde jag mig mycket om fotografering och framkallning. Toni och Britten var konstintresserade och 
jag minns när jag kom på måndagar och han visade mig nyinköpt konst. Så det intresset fick jag på köpet.
3 ½ år var jag hos Toni och då hade jag fått ett stort fotointresse. Mellgrens Foto i Lidköping blev min 
andra arbetsplats i ca 8 år. 
År 2000 i oktober startade jag ”Ateljé Solbritt”. Min man och jag 
hade köpt ett gammalt hus på landet vid foten av Kinnekulle. Här 
fanns även en liten byggnad som blev perfekt som ateljé och då 
blev det starten för fotoateljén. Trädgården har varit den stora 
studion från tidig vår till sen höst och även närliggande natur. 
Brudpar har jag fotograferat ute i naturen runt Kinnekulle där de 
önskat så. Den största kategorin har varit barnfotografering. Det 
har varit en fantastisk rolig tid och många härliga möten med 
människor. Nu vid 71 års ålder hade jag tänkt vara pensionär, men 
har haft några enstaka fotograferingar i vår. Men sedan den 1:a juli 
tackar jag nej, och sätter punkt för min tid som yrkesfotograf.
Nu är det min familj, barn och barnbarn, som får stå framför 
kameran. Vår trädgård och vår svenska natur inspirerar mig mycket 
till spontan fotografering.
På utställningen kommer det att finnas lite av varje. En del porträtt, 
kronprinsessparet på Kinnekulle, naturbilder från omgivningen, 
bilder från Lofoten m.m.                                                  

Solbritt Ohlsson



WIK:s kiosk

Museiföreningen har fått den sexkantiga kiosken 
som under de senaste åren tillhört WIK och stått
vid konstgräsbanan. Kiosken har en gammal 
historia. Den har genom åren fungerat som som
tidningskiosk, biljettkiosk vid idrottsplatsen och 
vid logdanserna i Mölna. Nu står den tillfälligt 
jämte dressinen vid järnvägsspåren utanför 
Magnisa stuga. Tanken är att kiosken ska få en 
varaktig plats i vår trädgård.
Kiosken måste få en grund att placeras på, några 
nya fönster och möjligen indragen el.
Föreningen har fått ett gott ekonomiskt bidrag 
från Grenthes stiftelse för vårt projektet och 
arbetet påbörjas till hösten.

Herman Janssons esskornett

Herman Janssons esskornett

Herman Jansson spelade esskornett i musikkåren 
Göta. Hans instrument har funnits i dottersonen 
Bo Johannesson ägo. Vid Bos bortgång fick 
Museiföreningen det välbevarade instrument av 
Maud Johannesson, Åkesberga. I vårt arkiv har vi 
gott om material om musikkåren, mest noter men 
också en del protokoll och föreningshandlingar. 
På Hemvändardagen blir det musik i parken av en 
båsensemble under Jan-Allan Perssons ledning. 
Det blir åttonde året i rad vi får lyssna till tonerna 
som minner om musikkåren Göta.

Välkommen till en nymålad stuga

Ottossons Färgmakeri AB har under sommaren 
målat stugan utvändigt med Ottossons äkta 
linoljefärg.

Swedese har även i år 
sponsrat vår förening  
med sitt populära träd. 
På hemvändardagen 
lottas trädet ut.



Vaggeryds Schackklubb 70år
Vaggeryds  Shackklubb bildades 1949 av sexton schackintresserade Vaggerydsbor på initiativ av Arne 
Wallenberg. Den första styrelsen fick följande sammansättning: Arne Wallenberg ordförande, Erik 
Fransson vice ordförande, Sivert Claesson sekreterare och Simon Englund kassör. 
Starten var av naturliga skäl något trevande, några medlemmar hade tidigare deltagit i klubbar i 
Vaggeryd vars verksamhet varit mycket kort, övriga hade aldrig varit med i något ordnat 
klubbsammanhang, Gemensamt för alla var ett stort intresse av att spela schack. 

I dag har Vaggeryds Schackklubb 25 medlemmar, spelar i division 3 och bedriver sin verksamhet i hyrd 
lokal på Storgatan i Vaggeryd där man varje torsdag träffas och spelar eller undervisas i någon 
schackövning. 

På Hemvändardagen spelar vi schack i Magnisa stugas trädgård och inbjuder besökare att prova på 
schackspelandets konst.

Medlemmarna i mitten på 50-talet samlade i Centrums B-sal. Främre ledet fr. v. Stig Svensson, Kurt 
Johansson, Bertil Arnoldsson, Boine Blomkvist, Kjell Larsson, Jan Fredriksson, Okänd och Håkan Lidén. 
Andra ledet fr. v. Hubert Jonsson, Uno Eriksson, Gunnar Johansson, Baltzar Särnmark, Arne Wallenberg, 
Edvard Bergvall, Hans Eriksson, Nils Ljunggren och Simon Englund. Tredje ledet fr. v. Oskar Claesson, 
Gustav Johansson. Roland Pettersson, Lars-Erik Åberg, Rune Åberg, Erland Svensson, Roland Svensson, 
Kjell Ljunggren, Josef Furst, Siewert Claesson och Tore Andersson. Bakre ledet fr. v. Göran Krantz, Okänd, 
Rickard Lundin, Gunnar Wallenberg, Sigvard Magnusson, Evert Karlsson, Gösta Bylander, Sven Thorell, 
Herbert Landin, Karl-Olof Karlsson och Leif Lidén.

Text Oscar Smith Oskarsson



Kom
m

unstyrelsen

Västra skolan och Ö
stra skola i Vaggeryd

H
em

bygdsrådet vill fästa kom
m

unstyrelsens uppm
ärksam

het på Västra skolan 
och Ö

stra
skolan i Vaggeryd –

två byggnader som
 på ett starkt sätt bidrar till 

att tydliggöra stationssam
hällets årsringar.

Vaggeryd är ett ungt sam
hälle som

 anlades när järnvägen m
ellan H

alm
stad och 

N
ässjö byggdes på 1870-och 1880-talet. Bebyggelsen expanderade kraftigt efter 

det att sträckan Jönköping –
Vaggeryd blev klar 1894.

I ett sam
hälle finns det byggnader som

 är starkt förankrade hos sina invånare. 
D

et kan vara skolan, stationen eller kyrkan, m
en också föreningslokaler och vissa 

arbetsplatser. Vaggeryd har ovanligt m
ycket kvar av sin gam

la järnvägsm
iljö -station

perrongtak, godsm
agasin, vattentorn och banvaktarbostad. M

agnisa
stuga byggd 

1892, ett av Vaggeryds äldsta hus m
ed järnvägens sista m

anuella sem
afor i träd-

gården, förstärker den unika stationsm
iljön.

En annan byggnad som
 lyfter fram

 Vaggeryds historia är C. Svenssons sm
edja. 

G
enom

 en stilren renovering av sm
edjan har Vaggeryds kom

m
un m

edverkat till 
att byggnaden fått behålla sin tidstypiska exteriör sam

tidigt som
 den fyllts m

ed 
ny fram

tidsinriktad verksam
het –

Fam
iljecentralen.

Vaggeryd har kvar två av sina tidigaste skolor, byggda i en tid m
ed stark fram

tids-
tro. Västra skolan byggdes 1914 och Ö

stra skolan 1916. D
e har fungerat som

 skolor 
i 100 år. Ö

stra skolan genom
gick 1998 en om

fattande renovering och tillbyggnad, 
som

 blev så lyckat att skolhuset 1999 fick byggnadsvårdspriset för en stilenlig och 
hänsynsfull renovering och om

byggnad.I dag är skolornas existens ifrågasatt. 
Barn-och U

tbildningsnäm
nden anser inte att de läm

par sig för undervisning. 
Ö

stra skolan har stått tom
 flera år och Västra skolans fram

tid är oviss. H
em

bygds-
rådet i Vaggeryds kom

m
un uppm

anar kom
m

unstyrelsen att aktivt söka efter 
läm

plig verksam
het som

 kan förläggas till våra 100-åriga skolbyggnader. 

Låt de vackra byggnaderna behålla sin tidstypiska exteriör och fyll dem
 m

ed ny 
livfull verksam

het.

Vaggeryds H
em

bygdsråd

KO
M

M
U

N
EN

 LYSSN
A

R TILL H
EM

BYG
D

SRÖ
RELSEN

H
em

bygdsrådet som
 består av kom

m
unens hem

bygdsföreningar sam
t 

M
iliseum

har ett bra sam
arbete m

ed Vaggeryds kom
m

un. G
enom

 rådet 
fram

för hem
bygdsrörelsen synpunkter och förslag som

  berör 
sam

hällsplanering, kulturinsatser och förslag till åtgärder när det gäller 
sam

hällets ansvar för vårt kulturarv. Förslagen får genom
 rådet en större 

tyngd än om
 en enskild förening agerar ensam

.

I en skrivelse till kom
m

unstyrelsen 17 augusti 2017 uppm
anade H

em
bygdsrådet 

efter förslag från W
aggeryds M

useiförening att Vaggeryds kom
m

un tar ansvar 
för de två rivningshotade, hundraåriga skolorna, Västra och Ö

stra skolan. 
Rådet m

enade att byggnaderna ska behålla sin tidstypiska exteriör och fyllas 
m

ed m
ed

ny livfull verksam
het.

N
u har kom

m
unstyrelsen beslutat att skolorna ska vara kvar. Västra skolan 

som
 tillhör H

jortsjöskolan ska invändigt göras om
 till m

usikhus m
edan 

exteriören ska bevaras. Ö
stra skolan innehåller en secondhandbutik som

 
A

rbetsm
arknadsenheten driver. På andra våningen har lärom

edelsföretaget 
D

igilärflyttat in. D
e producerar digitala lärom

edel. Kan ett m
odernt 

lärom
edelsföretag få en bättre lokal för sin verksam

het än en vacker, hundra 
år gam

m
al folkskola? Så här lyder skrivelsen.

Västra skolan
Ö

stra skolan
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