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Inledaren
Vår lilla stad - så vacker, så varm, så hjärtlig
”I helgen är det galej på folkets hus” så gick tonerna
den där sommaren 2001. De flesta som hade åldern
inne och som bodde i kommunen gick dit, man träffade de flesta där, det är så det är i småstaden.
Ärligt talat kan jag säga att jag var lagom trött
på Vaggeryd när jag flyttade härifrån efter gymnasiet. Jag flyttade till en större småländsk stad för
att få uppleva något annat, där jag inte kände igen
alla när jag gick ut. Men efter hand blev det en
ständig stress att hänga med i det senaste flödet,
det lilla boendet som till en början fungerade bra
fick mig att krevera. Så ganska snart blev min
längtan tillbaka till ett annat liv och småstaden för
stark. Jag tycker faktiskt det är fantastiskt, med
ett sådant typiskt småstadsfenomen som att gå ut
och stöta på folk man känner.
2007 köpte jag hus på landet utanför Vaggeryd,
som jag som tonåring hatade. Jag hade insett charmen med det och vilken fantastisk miljö jag har
växt upp i – mitt ute i skogen. Lugn och ro.

Sedan ett antal år är jag också egenföretagare med
klädbutik här i ”Vår lilla stad” som vi kallar oss
här i Vaggeryd/Skillingaryd. Mitt hjärta slår dubbla
slag för Vår lilla stad som jag tycker är magisk
på flera sätt. En stad där vi handlare och invånare
tillsammans skapar en atmosfär där man alltid
känner sig välkommen. Där skyltfönster lyser med
all sin glans, där man på gatan möts av ett leende
trots att man inte känner personen i fråga. Där det
vackra bor i det enkla utan att man saknar något.
Utan handel inget centrum och utan ett levande
centrum ingen handel. Utan er kunder finns inte
vi kvar. Vi är alla beroende av varandra. Vi skapar
vår lilla stad tillsammans och jag är glad över att
få vara en del av det.
Välkommen till Vår lilla stad du med!
Anna Munkstierna
Koola Kids
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YVONNE PADDLAR GE
LAGANS GÖMDA HIST
Yvonne sökte en utmaning utöver kontorsjobbet och vardagslivet –
och fann den i en kanot längs med åarna runt Vaggeryd.

V

ardagslivet har sina för- och nackdelar. Som
kontorsarbetande i Skillingaryd kände Yvonne
Frank Ljungberg att hon hade fått för mycket
av det goda. Hon behövde motion, och en rejäl utmaning i sitt liv.
– Jag fick barn när jag var 21 år och har nästan aldrig utmanat mig själv, utan oftast har jag gjort saker
tillsammans med min man. Det har gjort att jag alltid
har haft hjälp när jag har behövt det. Därför kände jag
att det var dags för mig att försätta mig i en ny situation, säger Yvonne.
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Förra sommaren fann hon det perfekta botemedlet för
sig själv. Efter att ha spenderat kvällar med att studera
fornnordiska kartor och fornlämningar, såg hon att
många av dessa fornlämningar fanns samlade kring
Vaggeryds sjöar och åar. När hon sedan lämnade kontoret för sommarsemester hade hon därför bestämt sig.
Hon skulle bege sig ut på en kanotresa.

ENOM
TORIA
Text & foto: Simone Kamm
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RESAN BÖRJAR
Yvonne ringde till sin svärmor som hyr ut kanoter i
Svenarum och lånade den minsta kanoten hon kunde
hitta. Kanoten sjösatte hon bortanför gården i Stigamo, och började paddla iväg. Alldeles ensam, och med
sikte på en lång resa nerför Lagan, som skulle ta flera
dagars paddlande.
Det var helt olikt något hon gjort tidigare. Hon
beskriver sig själv som ”harig” vanligtvis – och van
vid att alltid ha människor omkring sig.

Det viktigaste för mig var
bara att komma nära naturen,
målet var att ”bara vara”,
säger Yvonne.
ORÖRD NATUR
Rutten, som var planerad utmed fornlämningarna,
skulle hålla vad den lovade. Yvonne fann sig snart i
en kanot som gled fram genom en stilla flodbädd av
gula näckrosor, och fjärilar luften omkring henne i en
mångfald som hon inte tidigare sett.
– Det var en orörd natur där människor vanligtvis
inte vistas. På kvällen stannade jag vid Krokavadet,
lutade ryggen mot en fornlämning och tog en fika. Det
var nästan lite meditativt, säger Yvonne.
Ibland fick hon leta länge för att hitta de gömda fornminnena längs ån. Stenar och ruiner gömmer sig lätt i
skogar som inte ofta får besök.
TUFF UTMANING
Men den orörda naturen i Vaggeryd kom också med ett
pris. Stockar och träd hade lagt sig över ån, och under
en särskilt tuff sträcka fick Yvonne stanna ofta för att
dra kanoten över stockarna.

Yvonne Frank Ljungberg.
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– I sex timmar kämpade jag mig fram och jag lyfte
säkert kanoten över hundra träd. Jag undrade om det
någonsin skulle ta slut, säger hon.
– Vid ett tillfälle hamnade jag i en återvändsgränd
med gyttja och en två meter hög av stockar som blockerade ån. När jag såg vildsvinsspår i leran och hörde
dem springa i vassen blev jag rädd. Då hoppade jag upp
på stockarna och ringde min man, säger Yvonne och
skrattar av minnet. Efter att ha pratat i telefonen kunde
hon ta sig förbi stockarna och fortsätta framåt.
Under sin färd var hon noga med att lägga upp sina
upplevelser på sociala medier. Dels för att dela sina
erfarenheter, men också för att försäkra sina nära om
att hon var okej.
Men resan skulle visa sig bli ännu tuffare. I höjd med
Sandsjön blev motvinden hårdare och Yvonne beslutade
sig för att ge upp.
– Då kände jag mig nöjd och utvilad. Det räckte med
fyra dagar ute. Men redan då tänkte jag att jag kanske
fortsätter nästa sommar i stället.
FORTSÄTTNING FÖLJER
Utmaningen som Yvonne satte för sig själv gav henne
mer förmåga att uppskatta det som finns nära.
Hon menar att det ofta handlar om att se ”det lilla” i
omgivningen omkring sig.
– Jag minns tillbaka på det som en underbar upplevelse, att få vara själv i naturen. Just då hade jag inga
andra intryck än att bara vara där.
Kanske fortsätter alltså resan i sommar. Efter Skillingaryd kommer sträckan att bli tuffare att paddla
själv och därför inte så rolig att utföra på egen hand.
– Så nu behöver jag bara någon som vill paddla med
mig och är lika intresserad av forntidsminnen som jag
är. Och då fortsätter jag på samma ställe som jag avslutade i somras, säger Yvonne, som ser fram emot att få
bege sig ut igen.

MINA
SMULTRONSTÄLLEN
Frida Rosén, Skillingaryd
Ett av mina smultronställen i kommunen är Hooks
Herrgård. Det är en väldigt mysigt plats med en härlig
atmosfär och underbart god mat. Här kan man njuta av
sommar i avkopplande miljö tillsammans med familj,
släkt eller vänner.

Gert Jonsson, Hok
Kommunen är fantastisk på många sätt så det är svårt
att välja. Men jag vill tipsa om Gysjön som ligger i
närheten av Svenarum. Sjön är lagom stor och här kan
man ta ett skönt kvällsdopp. Sedan är det fina vägar
med vackra miljöer vid Bratteborg. Vi brukar ta med
en fikakorg och stanna till längst med vägarna.

Fler tips hittar du på www.vaggeryd.se/turism

Anna Grunditz, Skillingaryd
Jag uppskattar närheten till naturen och att man kan
få så fina naturupplevelser inom väldigt korta avstånd.
Jag bor ett stenkast från Grönelunds friluftsområde
som är jättefint med bra motionsslingor, utegym och
lappkåta med grillplats. Sedan har kommunen många
fina badsjöar men jag skulle vilja tipsa om Linnerydssjön och Rolstorpasjön.

Souzan Ezari, Vaggeryd
Jag vill tipsa om området runt Hjortsjön. Jag gillar den
fina naturen och närheten till vattnet. Jag känner ett
lugn och många barndomsminnen väcks till liv när jag
är där. Jag och min familj försöker vara där så mycket
som möjligt under sommaren.
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Åh,vilken Mos
Är du sugen på naturskön Sverige-semester? Eller en dagstur till en av
Sveriges finaste nationalparker? Ibland behöver man inte åka långt för att hitta
exotiska miljöer. En sådan plats är Store Mosse nationalpark som är södra
Sveriges största orörda högmosseområde.
Text: Alija Bucuk Foto: Alija Bucuk & Mattias Bokinge

J

ag befinner mig på naturum,
som finns vid några av Sveriges nationalparker, och som
ligger i anslutning till huvudentrén på Store Mosse. Jag ska träffa
Carina Härlin och Hans Fransson
som arbetar på naturum. Vi ska
prata om de djur, växter, geologi
och kulturhistoria som format Store
Mosse. Och varför det är så viktigt
att vårda och bevara Store Mosse.
EDVARD HAD A DREAM
1897 började den då tjugoårige Edvard Wibeck uppmärksamma Kävsjöns unika fågelliv med myrsnäppa
och dvärgbeckasin. Arter som normalt häckade i Sveriges nordligaste
delar. År 1905 föreslog Edvard
Wibeck en fridlysning av fågellivet
vid Kävsjön och under 1950-talet
lämnade han förslag på att bilda en
nationalpark av Store Mosse. Två år
före hans bortgång, 1971, blev Store
Mosse-området naturreservat. Tio år
efter hans bortgång gick hans dröm
i uppfyllelse. År 1982 blev Store
Mosse en nationalpark.
– Ja Edvard kämpade för skapandet av nationalparken under
större delen av sitt liv. Idag är Store
Mosse närmare 8000 tusen hektar.
Om man skulle följa gränsen runt
hela nationalparken och komma
tillbaka skulle man ha gått 7 mil.
Det är en av Sverige största mossar.
Och längst ned på botten av mossen
finns det torv som är 8000 år
gammalt, berättar Hans.
Både Hans och Carina understryker
vikten av att ta hand om Sveriges
nationalparker på bästa sätt för oss
och för kommande generationer.
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– Det är viktigt att få upp ögonen
för vad naturen ger oss. Så att alla
inser hur viktigt det är med natur
och biologisk mångfald. Det här är
en plats där vi kan förklara varför
vi inte har tagit hand om alla träden
som ligger kvar ute i naturen och
varför man inte får plocka vissa
blommor, säger Carina.
– Om du tittar på den exploateringen
som vi har av naturen idag med
kalhyggen och civilisationen som
tränger på åt alla håll och kanter
så finns risken att värdefull natur
kommer att försvinna säger Hans.

– Sedan har vi också 40 km
vandringsleder. Och stora delar är
anpassade för barn och rullstolsbundna personer, inflikar Hans.

ETT EXKLUSIVT BOENDE
Om du vill övernatta i anslutning
till nationalparken finns det
flera olika alternativ. Du kan
bland annat bo i rustika stugor,
där du hämtar vatten vid
pumpen på gården, hugger
din egen ved och eldar i kaminen
när kylan kommer.
– Vi har två hus som varken
har el eller vatten. Man får
laga mat på vedspis och hämta
vatten i brunn.
Det är exklusivt.
Det har varit
väldigt populärt,
Nationalparkerna är det som är mest
speciellt bland
skyddat av svensk natur och det är det vi
tyska turister
kan bevara för framtiden och kommande
som älskar det.
generationer.
Förr kanske man
åkte iväg till en
Jag brukar säga till barnen som är
storstad för att känna på storstadshär; när ni bli lika gamla som mig
pulsen men jag upplever att det har
kan ni komma hit med era barn och
vänt lite. Idag vill folk åka ut till
Store Mosse finns kvar, fortsätter
naturen där det är lugnt och skönt,
Hans.
säger Carina.
EN MÖTESPLATS
– Man behöver inte alltid åka lång
Naturum och Store Mosse är en möför att uppleva exotiska miljöer.
tesplats för alla nyfikna människor
Vi hoppas att det kommer många
som vill njuta av naturen på nära håll. besökare i sommar, avslutar Hans.
Här finns det en rad olika aktiviteter att välja på.
– Vi har guidningar i nationalparken, fågelskådning, mossevandring
med snöskor, temagudningar,
föreläsningar och på vinterhalvåret
kan man även åka skidor, berättar
Carina.

sse!

Carina och Hans berättar om Store Mosse.
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UPPLEVA
OCH GÖRA
I Vaggeryds kommun finns djupa skogar att vandra och plocka bär i, sjöar för
bad och fiske, och åar där du kan flyta fram på kanoten. Det finns Golfbanor i
vackra miljöer och för den historieintresserade är vårt militärhistoriska
museum – Miliseum – värt ett besök. I kommunens finns även en stolt hantverkstradition med ett stort antal konstnärer, hantverkare och designers inom
olika områden.

ATT GÖRA
TA EN TUR MED HÄST
Hos Bratteborgs Ryttarsällskap kan du prova på ridning och samtidigt lära
dig ta hand om hästen före och efter ridturen.
G3

Bratteborgs RS-Ridsport, Karsbron, Jorarp, Vaggeryd
0393-131 30 | www.bratteborgsrs.se

PROVKÖR TRAVHÄST
Vågar du sitta i en sulky bakom en häst i 50 km/tim? Om svaret är Ja – ta
och passa på att testa dina gränser runt Vaggeryds travbana tillsammans
med en erfaren kusk och en riktig tävlingshäst! Ring för att boka tid –
inga förkunskaper krävs!
F5 Vaggerydstravet, Travvägen 7, E4 – avfart 90, Vaggeryd Norra
Kontakt: Helen Hård | 0761-25 85 40 | travskolan@vaggerydstravet.se
www.vaggerydstravet.se

HÄMTA ANDAN MED FLOATING
I en tank med 43-procentigt saltvatten får du känslan av total viktlöshet.
Dina sinnen går ner i varv och ger dig möjlighet till maximal avkoppling och
välbefinnande.
H4
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Wellrest Floatingcenter, Nybygget Krängshult, Vaggeryd
Kontakt: Stefan Gerleman | 0735-45 03 90 | www.wellrest.se
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FISKA
I Vaggeryds kommun är möjligheterna till fiske nästintill oändliga –
sommar som vinter. Allt från gädda och abborre till ål och gös finns i våra
vattendrag. På turistbyrån i Skillingaryd hittar du fiskekartan med alla
som säljer fiskekort i kommunen. Det finns även flytvästar att låna.
F9

Turistbyrån, Artillerigatan 29, SKILLINGARYD
0370-67 81 50 | turism@vaggeryd.se | www.vaggeryd.se/turism

GOLF
Här finns alla chanser för den golfintresserade att spela på riktigt fina
banor. Banorna är av varierande svårighetsgrad och uppskattas av såväl
nybörjare som proffs.
F8
J5

Götaströms GK, Avfart 88 - Skillingaryd norra, Skillingaryd
0370-764 90 | www.gotastromsgk.se
Hook GK, Hooks herrgård, Hok
0393-214 20 | www.hooksgk.se

MINIGOLFA MED FAMILJEN
G6

Hjortsjöns camping, Badplatsvägen, Vaggeryd
0393-122 62 | www.hjortsjonscamping.vaggeryd.se

PADDLA KANOT OCH KAJAK
Idylliskt beläget vid Härån hittar ni Svenarums kanot- och kajakuthyrning
som erbjuder naturupplevelser på riktigt nära håll. Paddlingen börjar vid
Svenarum och härifrån kan du göra både kortare och längre turer som går
genom omväxlande natur och rikt fågelliv i Häråns och Lagans vattensystem.
J7

Svenarums kanotuthyrning, Hubbestad, Åkerslätt, HOK
Kontakt: Gunilla Ljungberg | 0393-200 58 | www.svenarum.com

LEK OCH BAD
Runt om i Vaggeryds kommun finns flera vackert belägna badplatser med
stora gräsmattor, fina sandstränder och med lekplatsen nära. Glöm inte
kartan, kanske hittar ni ett nytt favoritbad i sommar?!
G6
H10
D11
B3

Hjortsjöns camping
Linnesjön, Tofteryd
Långasjön, Åkers kyrkby
Rasjön, Bondstorp

J11 Rolstorpasjön
I5
Sandsjön

FEMKAMP OCH PAINTBALL
Stärk teamkänslan med femkamp eller paintball! PO:s lada har många
aktiviteter och möjlighet även till fester och större arrangemang.
H9

Kul Event, Nåthult, Skillingaryd
0370-721 27, 0370- 721 30 | www.poslada.com, www.kulevent.se

KUL MED BOWLING
Samla ihop ett gäng och boka minst fyra banor för en trevlig stund tillsammans! Du kan även boka hela hallen för en aktiv födelsedagsfest.
F9

Skillingaryds BK, Kommunhuset, Skillingaryd
Ljungbergsgatan, ingång på baksidan mot järnvägen.
OBS! Förbokning krävs. 0370-711 40 | www.skillbowl.se

SIMMA OCH BADA I SIMHALLARNA
När det inte är badsäsong ute har vi två simhallar i kommunen som erbjuder friskvård, motion, relax och lek och simundervisning. Det finns också
möjlighet att sola solarium (18-årsgräns). Aktuella öppettider finns på
www.vaggeryd.se/simhall.
F9
G6

Skillingaryds sim- och sporthall, Skolgatan 34, Skillingaryd
0370-67 82 12 | www.vaggeryd.se
Vaggeryds sim- och sporthall, Sveavägen 2, Vaggeryd
0393-67 86 92 | www.vaggeryd.se

VINTERSPORTA

MILISEUM
Miliseum är ett militärhistoriskt museum i Skillingaryd som berättar om
den indelte soldatens liv och ingenjörtruppernas uppdrag. Miliseum ligger
på Västra lägret i Skillingaryd i anslutning till det än idag aktiva skjutfältet.

Ta en heldag med familjen i slalombacken eller en halvdag i ishallen!
Kyllåsbacken lämpar sig för barn i alla åldrar och här finns givetvis
skidskola och möjlighet att hyra utrustning. Åka skridskor kan ni göra
antingen på fin inomhusbana i Skillingaryd eller på upplyst stor bandybana
i Vaggeryd.
C8

Kyllås skidbacke, Kyllås, Nyholm, Skillingaryd
Kontakt: Anders Andersson | 0370-751 20 | www.kyllas.se

F9

Miliseum & Skillingaryds läger, Artillerigatan 14, Skillingaryd
0370-67 89 50 | 0370-67 82 62 | www.vaggeryd.se/miliseum

F8

Movalla ishall, Vattugatan 2, Skillingaryd
Kontakt: Lena Norgren | 0370-709 69 | www.sis.nu

F9

Tina & Översten – cafe och butik, Artillerigatan 18, Skillingaryd
0768-39 43 03 | www.tinaochoversten.se

G6

Vaggeryds idrottplats, Karlavägen 33, Vaggeryd
0393-105 00 | www.laget.se/isschema
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NATUR & FRILUFTSLIV
RÖLLEKABODEN
Här kan du titta på svanar, påfåglar, kor och höns. Här finns också en
samling antika vagnar från bygden och försäljning av hemgjorda naturprodukter och glassmycken.
H7

Röllekaboden, Snuddebo, Vaggeryd
Kontakt: Ritva Carlsson | 0703-56 81 95 |
www.landsbygdskultur.com

VANDRA & CYKLA
För dig som vill upptäcka kommunen till fots och cykel finns här flera natursköna vandrings- och cykelleder. Genom kommunen går också Höglandsleden och Munkaleden och på Store mosse finns fina stiga och spångar.
F9

Turistbyrån, Artillerigatan 29, Skillingaryd
0370-67 81 50 | www.vaggeryd.se/turism

GEOCACHING I TROLLSKA SKOGAR
Naturen och skogarna i Vaggeryds kommun inbjuder verkligen till
spännande skattjakt på mytomspunna platser. På Trollstigar.se hittar du
alla dessa platser och fängslande historier.
Trollstigar.se – besök webbplatsen för kartanvisningar		
Kontakt: Mattias Bokinge | 0705-81 61 96

BESÖK VÅRA HEMBYGDSGÅRDAR
G5

Byarums Hembygdsgård, Byarum, Vaggeryd
Kontakt: Irene Lekström | 0393-221 12 | www.hembygd.se/byarum

F9

Skillingaryds Hembygdsgård, Sturegatan 52, Skillingaryd
Kontakt: Kjell Boberg | 0393-300 15

C3

Bondstorps Hembygdsgård, Bondstorp, Månsarp
Kontakt: Torild Bornetun | 0730-27 28 15
www.hembygd.se/bondstorp

UPPTÄCK VÅRA NATURRESERVAT
E13
G5
K7
E2
J4

Brokullen – Klevshult 		
Gärahovs Storäng – Byarum
Hatten – Svenarum
Lilla Kungsbacken – Grälebo
Lyngemadssjön – Hok
G10 Mässeberg – Åker

G2 Tjurhults Mosse – Ekeryd
H6 Östermoskogen – Vaggeryd
www.lansstyrelsen.se/jonkoping

D11 Åkers Hembygdsgård, Åker, Skillingaryd
Kontakt: Ola Hugosson | 0370-730 12 | www.hembygd.se/aker
K7

Svenarums Hembygdsgård, Svenarum, Hok
Kontakt: Roger Andersson | 0393-230 89 | www.svenarumhok.se

NATURUM OCH STORE MOSSE NATIONALPARK
På Naturum finns en fantastisk utställning om Store Mosse, Sveriges största
myrområde söder om Lappland. Här finns även tubkikare, Granfjällsbjörnen
och skelett- och bajskammare bland mycket annat. I nationalparken hittar
du 11 vandringsleder från 600 meter till 14 km långa, med träspång över de
blötaste delarna samt nio rast- och grillplatser för alla trötta och hungriga.
C14 Naturum & Store Mosse nationalpark, Hillerstorp

Kontakt: Carina Härlin| 010-22 361 30, 010-22 363 95
www.storemosse.se

VILDMARKSBYN
I Vildmarksbyn kan du övernatta antingen i den större lappkåtan eller
i den mindre kolarkojan alldeles intill Kyllesjön. Äventyret passar den
ensamma vandraren lika bra som barnfamiljen.
C8
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Vildmarksbyn i Kyllås, Kyllås 1, Skillingaryd
Kontakt: Annie Johansson & Johan Larsson
0706-37 64 81, 0370-751 17 | www.kylasvildmark.se

KULTUR
UTFORSKA ”GAMLA” VAGGERYD
Ta del av Vaggeryds kulturhistoria i Magnisa stuga, ett av Vaggeryds äldsta
hus intill järnvägsstationen! Här hittar du utställningar, fotografier, tidningar ochgamla saker från Vaggeryd och Götafors. Ring för öppettider och privat
visning!
G6 Magnisa stuga, Stationsgatan 2, Vaggeryd
Kontakt: Kurt Andersson | 0706-93 43 98, 0393-126 54 |
www.hembygd.se/waggeryd

GÅ I MUNKARNAS FOTSPÅR
Munkaledens 40 km långa vandring går på historisk mark och förbinder
medeltidens nunnekloster i Byarum och munkklostret i Nydala.
Fransiskusleden mellan Alvastra och Jönköping har nu bundits samman
med Munkaleden med en ny sträcka mellan Jönköping och Byarum.
K13 Nydala klosterkyrka, Nydala, Vrigstad
Kontakt: Kurt Andersson | 0706-93 43 98 | www.munkaleden.se
H10 Stiftsgården Tallnäs, Skillingaryd
Kontakt: Hillevi Andersson | 0370-720 50 | www.tallnas.se
Mer information om Fransiskusleden: www.franciskusleden.se

BESÖK EN KYRKBY
I Vaggeryds kommun finns många gamla, välbevarade och sevärda
kyrkor i spännande miljöer. I Byarum finns exempelvis murrester från det
nunnekloster som låg där fram till 1200-talet.
C3
G5

Bondstorps kyrkby, Bondstorp, Månsarp
Byarums kyrkby, Byarum, Vaggeryd

H12 Hagshults kyrkby, Hagshult, Skillingaryd
J7

Svenarums kyrkby, Svenarum, Hok

H10 Tofteryds kyrkby, Tofteryd, Skillingaryd
D11 Åkers kyrkby, Åker, Skillingaryd

LETA FORNLÄMNINGAR
I Båramo finns flera spännande fornlämningar från järnåldern. Här
finns bland annat sju gravfält i en vacker miljö med skogsklädda åsar
och öppen odlings- och hagmark. Kring Skjuteboåsen och Vederydssjöns
östra strand finns lämningar i form av bland annat gravfält och
domarringar.
F8

Båramo Pukarp fornlämningsområde, Skillingaryd
www.fornsok.se

F2

Skjutebo fornlämningsområde, Vaggeryd
www.fornsok.se

STIFTSGÅRDEN TALLNÄS
Vid Linnesjöns nordöstra strand ligger Stiftsgården Tallnäs som erbjuder
både andlig och meditativ avkoppling i en rofylld miljö med vackra omgivningar som passar både barn och vuxna.
H10

Stiftsgården Tallnäs, Sjöeryd Tallnäs 1, SKILLINGARYD
0370-720 50 | www.tallnas.se

GAMLA RIKSETTAN
Riksettan är en väg som slingrar sig parallellt med E4 från
Byarum i Småland till Örkelljunga i norra Skåne. Var du än
stannar längs vägen kan du vara säker på att hitta något spännande att titta på eller göra. En njutbar resa längs en historisk väg
genom ett levande landskap.
Kristi himmelfärdsdagen varje år arrangeras Riksettanrallyt
utmed riksettan i Småland och Skåne.
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KONST & DESIGN
OLJA OCH AKVARELLER
Runt om i kommunen finns ett stort antal konstnärer som arbetar med
olika tekniker – alltifrån olja och akryl till akvarell, collage och olika
blandtekniker.
E11 Ateljé Ann Jansson, Harfall Mellangården 1, Skillingaryd
0370-711 73, 0730-49 64 50 | www.ateljeannjansson.se
G6

Ateljé Gunilla Krohn, Badplatsvägen 11, Vaggeryd
0735-44 24 25 | www.gunillakrohn.se

K7

Galleri & Kursateljé Remond, Andersberg, Svenarum, Hok
Kontakt: Keld Remond Petersen | 0705-14 50 06

F8

Helenas ateljé, Dulegatan 1, Skillingaryd
Kontakt: Helena Boberg Oscarsson | 076-165 88 04
www.helenasatelje.se

F9

Michael Scher, Artillerigatan 32, Skillingaryd
0707-13 67 64 | www.mtscher.com

F9

Sune Lindén, Åkersvägen 5, Skillingaryd
0728-77 69 23

TRÄKONST
I kommunen finns flera konstnärer som för träsnidestraditionen vidare. En
av de mest kända konstnärerna är Gunnar ”Bissefällarn” Svensson som var
otroligt produktiv under sitt liv. I kommunhuset finns idag en utställning
med hundratals av hans träfigurer som skildrar folklivet förr och nu.
D12 Träslöjden i Stråkeved, Stråkeved Klevshult, SKILLINGARYD
Kontakt: Inga-Lill och Tore Gustavsson | 0370-250 45
www.vardagspysslet.blogspot.se
G6

Roger Randow, Torsbovägen 22, Vaggeryd
0702-45 72 78

F11 Småländskt trähantverk, Rosenberg 1, Frostås, Skillingaryd
Kontakt: Roland Gustavsson | 0370-707 67
F9

Bissefällarn – utställning, Artillerigatan 34, Skillingaryd
Biblioteket i Skillingaryd: 0370-67 81 02 | vaggeryd.se/bissefallarn
Bokningar: sonja.kling@vaggeryd.se

GLASKONST
Spana in systrarna Astrid och Aino Gates hänförande glaskonstverk eller
varför inte Ann Janssons vackra objekt i glas och smycken i plexiglas!
H5

E11 Ateljé Ann Jansson, Harfall Mellangården 1, SKILLINGARYD
0370-711 73 | www.ateljeannjansson.se

SMIDESKONST
Elden brinner och hammaren slår hos Pålskog Smide nästan varje vardag
och har gjort så i över 150 år. Här tillverkas och säljs vackra bruksföremål
för hem, offentlig miljö och trädgård. På Skillingaryd Design Center säljs
smidesföremål från välkända Bengt&Lotta!
D8

Pålskog Smide, Pålskog Smedjegården 1, Skillingaryd
Kontakt: Magnus och Ulla Hansson | 0370-730 18
www.palskogsmide.se

F9

Magasinet, Artillerigatan 29, Skillingaryd
John Larsen: 0705-771313, Frida Rosén: 0706-087431
www.bengt-lotta.se

MÖBLER MED LOKAL ANKNYTNING
Vaggeryd är en riktig möbelkkommun med en stark möbelindustri och flera
framstående möbelföretag som Swedese, Byarums Bruk, A2, Kinnarps,
David Design, Ekdahls Möbler, Molunden och Swedstyle. På Sonarps
Interiör, strax utanför Hok och på Skillingaryd Design Center kan du se och
köpa möbler från några av våra lokala möbelvarumärken.

Art Gate Glass, Målen Ängen, 567 91, VAGGERYD
Kontakt: Thomas Eliasson | 0705-66 96 21 | www.artgateglass.se

HANTVERK
D13 Lamina Design, Häradsö Västergård, Skillingaryd
Kontakt: Annika Helgesson | 0370-250 26,
0702- 58- 71 24 | www.laminadesign.se

I4

Sonarps Interiör, Sonarps Gård, Vaggeryd
036-19 04 55 | www.sonarpsinterior.se

F9

Mofas Hus, Smedjegatan 6, Skillingaryd
0370-66 50 20 | www.mofashus.se

F9

Skillingaryd Design Center, Artillerigatan 29, Skillingaryd
042-450 25 17 | www.skillingaryddc.se

G5

Byarums hantverksbod/Byarums hembygdsgård, Byarum		
Kontakt: Ritva Carlsson | 0703-56 81 95

G12 Elin Ljungqvist, Marielundsgatan 16 Skillingaryd
E8
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Lottas Keramik, Pukarp Västergården 1B, SKILLINGARYD
Kontakt: Liselotte Wisth | 0704-69 86 49 | www.lottaskeramik.se

GÖR EN DAGSUTFLYKT!
På www.visitsmaland.se hittar du mer information om vad som finns att se och göra i närheten.

ASTRID LINDGRENS VÄRLD ca 120 km
I Astrid Lindgrens Vimmerby ligger denna välkända äventyrspark som passar både stora och små. På plats
får du träffa alla Astrids mest kända figurer som Pippi Långstrump, Ronja Rövardotter och Emil i Lönneberga.
www.alv.se

GLASRIKET

ca 130 km
I de sydöstligare delarna av Småland hittar du det vida kända Glasriket som bjuder på aktiviteter och
sevärdheter kopplade till konst och glastillverkning. www.glasriket.se

GRÄNNA & VISINGSÖ, ca 70 km
Besök Gränna, hemstaden för den klassiska rödvita polkagrisen. Den lilla staden sjuder av liv på
sommaren och du hittar ett polkagriskokeri i varenda hörn. Här ifrån tar du sedan färjan över till
Visingsö där du kan hoppa på remmalagen (häst och vagn) som tar dig på en lugn guidad tur runt ön,
vandra i Sveriges största ekskog, hyra en cykel och upptäck ön i din egen takt eller njuta av utsikten
från toppen på Kumlaby kyrka. www.destinationjonkoping.se/grannavisingso

HIGH CHAPARRAL ca 40 km
High Chaparral är en nöjespark i Vilda Västern-stil. Här kan du uppleva det så som det var i Amerikas
Vilda Västern på 1800-talet. Här hittar du Bröderna Dalton, Lucky Luke och Zorro, cowboys, banditer,
mexikaner, indianer och sheriffer. De har flera häftiga shower dagligen som passar hela familjen!
www.highchaparral.se
ISABERG ca 45 km
Isaberg Mountain Resort bjuder in till aktiviteter året runt. På vintern kan man åka skidor både utför
och längd. På sommaren har de aktiviteter som t.ex. mountainbike, höghöjdsbana, golf, vandring och
du kan hyra kanot, kajak, båt och cykel eller hälsa på älgarna i älgparken. www.isaberg.com
VANDALORUM ca 30 km
Vandalorum är ett center och en mötesplats för konst, design och gränslandet däremellan. Här finns
flera parallella utställningar så oliksinnade besökare kan få sin del av upplevelsen. www.vandalorum.se

TABERGS GRUVA ca 35 km
Följ med på en spännande vandring i Tabergs inre gruvgångar. Vid de guidade turerna får ni höra
berättelser om vad som hänt med berget genom århundradena och lyssna på vilken unik sammansättning av malm som berget är sammansatt av. Vem vet, ni kanske till och med får höra Bergsfrun som
bott i berget sedan 1400-talet.

Foto: Anna Sköld

Foto:
Taberg
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I vår turistbyrå hittar du kunnig och hjälpsam personal som gärna tipsar dig om
kommunens alla smultronställen. Turistbyrån ligger i centrala Skillingaryd och är
öppen från juni till slutet av augusti varje år. Besök oss gärna, vi finns på Artillerigatan
29 i Skillingaryd.
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BESÖKSKARTA
I besökskartan finns centrumkartor över
Vaggeryd och Skillingaryd och information om
handel och service i ”Vår lilla stad”.
Du hittar besökskartan på turistbyrån och
på ett antal serviceställen som tillhandahåller
besöksinformation

g la

10

Ålaryd

Hö

9

Besök övriga året:
Kommunhuset Skillingehus
Bangårdsgatan 2 i Skillingaryd
Telefon: 0370-67 80 00
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Mer ppet

för ett mer tillgängliga bibl
Text: Alija Bucuk Foto: Alija Bucuk & Simon Hjälmarö

Vaggeryds kommun arbetar med flera projekt för att tillgängliggöra biblioteken
för invånarna. Ett av dessa projekt som infördes under hösten 2016 var meröppet
på biblioteken i Vaggeryd och Skillingaryd. Det innebär att alla över 18 år och
som har ett lånekort kan få en egen tagg, för att kunna komma in på
biblioteken även när personalen inte finns på plats.

D

e meröppna biblioteken är ett sätt att möta
förändringar. Många arbetar mycket och hinner
inte alltid komma till biblioteken under ordinarie
öppettider. Ett sätt att möta detta är att ha biblioteken
mer tillgängliga, alltså meröppet.
– Idag är vi vana att inte göra saker på bestämda
tider. Och jag tror det är viktigt att hänga med i den
utvecklingen och att tillgängliggöra biblioteken. Det
är många som har hört av sig till oss och är nöjda med
konceptet. Nu kan de komma hit efter ordinarie
öppettider, säger Lo Claesson, bibliotekschef i
Vaggeryds kommun.
– Tillgängligheten är en viktig faktor för att uppfylla
besökarnas behov. Genom att ha meröppet tror jag vi kan
nå nya målgrupper som kanske inte besöker biblioteket
så ofta, säger Berit Nord, bibliotekarie.
MERÖPPET – MER ÄN BARA MER ÖPPET
Förutom att tillgängliggöra biblioteken, är meröppet,
också ett sätt att stärka bibliotekets som en resurs i
lokalsamhället och skapa en mötesplats för människor
med olika intressen.
– Vi har olika nätverk och grupper som har sina
möten efter ordinarie öppettider. Vi har märkt att
besökare blir mer intresserade och nyfikna på varandras aktiviteter. Det är ett bra sätt att knyta nya kontakter, säger Berit.

Lo, Jenny och Berit
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liotek
– Ja, sedan har det varit personer som har varit
nyinflyttade och det är en bra inkörsport för dem. De
kan skapa nätverk och träffa personer som redan bor
här. På så vis blir det enklare för dem att komma in i
vardagslivet, berättar Lo.
GÖR SKILLNAD FÖR INVÅNARNA
Med meröppet får alla i Vaggeryds kommun större möjlighet att använda biblioteket när det passar dem: låna
böcker, läsa tidningar, använda bibliotekets datorer och
utnyttja biblioteket som en lokal mötesplats.
– Vi har fått positiv respons från de som har besökt
oss under meröppet. Jag tror att många uppskattar att
man kan komma in på helgerna och till exempel kunna
sitta i lugn och ro och studera. Vi upplever att det gör
skillnad för invånarna och vi hoppas att fler får upp
ögonen för det, säger Berit.
FLER BESÖK TACK VARE MERÖPPET
Jenny Bengtsson är en av dem som besöker biblioteket
efter ordinarie öppettider. För henne har meröppet även
inneburit fler besök till biblioteket.
– Jag tycker att det är suveränt och skönt. Innan
meröppet så besökte jag nästan aldrig biblioteket. Nu
tar jag med mina barn hit, ena pojken kan sitta med
bibliotekets surfplatta och spelar olika lärospel medan
den andra sitter och läser böcker. Det har definitivt
bidragit till att jag är här mer än innan, berättar Jenny.
Förutom att det bidragit till fler besök på biblioteket
för Jenny har det även varit en bra väg in i kommunen
för henne, som flyttade hit från Halmstad.
– Det är lättare att komma in i ett samhälle om du har
någonstans att träffa folk och skapa nya kontakter. Det
har underlättat för mig.
– Jag tog med min mamma som fortfarande bor i
Halmstad och hon var med på Creative Ladies. Det är en
grupp kvinnor som träffas och utövar hantverk. Hon
tyckte att det var skönt att sitta och småprata. Bara en
sådan grej som umgänge gör mycket, avslutar Jenny.
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MÖT
STORSTADSDESIGNERN
SOM LANDADE
I VAGGERYD
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Martin hade storstadslivet i sikte. Men när Vaggeryd erbjöd både
UI-designerjobbet och kärleken kunde han inte säga nej.
– Jag kunde knappt tro det, säger han.
Text & Foto: Simone Kamm

M

artin Berggren från Linköping var knappt tonåring när det moderna internet var relativt nytt
och snurrande GIF-ar var bland det coolaste
som webben hade att erbjuda. Ändock hade webben
fångat hans intresse, och han spenderade sina dagar
med att snickra ihop hemsidor som han lanserade på
kvällen när uppkopplingen var som billigast.
– Då tänkte jag aldrig på det som ett yrke. Det var
bara kul att tävla om vem som kunde göra häftigast
hemsidor, säger han.

arbetsmiljön är mer familjär än på större företag.
Många går in med inställningen med att det är mer
kvalitet i städerna, men jag tycker att man kan motbevisa det. Man kan leverera kvalitet oavsett storlek på
staden. Dessutom känner man nog ett större personligt
ansvar på ett mindre företag – det är en del av ens liv
och därför vill man också att företaget ska gå bra
TILLBAKA TILL STADSLIVET
För inte länge sedan gjorde Martin en ”avstickare” till
Jönköping, och jobbade på ett större företag under
några månader.
– Då lekte vi med tanken att flytta in till Jönköping.
Att börja om på nytt och lära sig känna hemma där.
Men de planerna dödade vi ganska snabbt. Jag kände
att jag hade fått ett fotfäste här redan som jag inte riktigt ville släppa. Vaggeryd var redan komplett för allt
det vi behövde, säger Martin.

LILLA WEBBYRÅN VÄXTE
Han fick jobbet på webbyrån MWI, som snart växte sig
större i takt med att stora kunder såsom Landmann
och kommunen anslöt sig. Webbyrån köptes sedan upp
av Digilär, ett förlag som utvecklar och ger ut digitala
läromedel.
Där jobbar Martin i dag som UI-designer – ansvarig
för ett gränssnitt som används av drygt 80 000 lärare
och elever över hela Sverige.
– Den häftigaste känslan med att jobba med det här,
det är Vaggeryd. Man känner sig som en underdog som
ändå kan åstadkomma lika mycket som de större konkurrenterna, säger han.
Martin beskriver arbetsplatsen som ”sitt andra vardagsrum”. Han trivs med kollegorna och känner att
HÄR: BESÖKSGUIDE 2017

Martin tillsammans med sin familj.

TRÄFFADE KÄRLEKEN I VAGGERYD
Intresset för webben vek sig aldrig. Som äldre flyttade
han därför från Linköping till Jönköping för att plugga
grafisk design. Under studieperioden började han skriva
med Caroline från Vaggeryd, och de fattade tycke för
varandra.
– Först visste jag inte ens vart Vaggeryd låg. Jag
föreställde mig en by någonstans långt bort, säger
Den häftigaste känslan med att jobba EN PUNKT ATT KOMMA
TILLBAKA TILL
Martin och skrattar.
med det här, det är Vaggeryd.
I dag har Martin och CaroEn dag, när Martin just
line barn tillsammans. Var
hade besökt Caroline och var
de kommer att befinna sig i framtiden vet de ännu inte,
på väg till stationen i Vaggeryd, plingade det i telefonen.
men de är säkra på att de alltid kommer att ha en minst
Ett mejl hade kommit från en potentiell arbetsgivare
en fot kvar i Vaggeryd.
på en webbyrå, i en byggnad inte långt därifrån han
– Det är inte osannolikt att man flyttar någon gång i
befann sig nu.
framtiden. Men för mig kommer detta alltid att vara en
– Jag trodde ju inte att det var sant – att jag skulle
punkt som jag hittar tillbaka till, säger han.
träffa min flickvän i Vaggeryd, och i samma veva få
ett jobberbjudande på precis samma ställe. Det såg jag
nästan som ett tecken.
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Följ med på en unik resa i
spåren av vår militärhistoria!
Text: Alija Bucuk Foto: Mattias Bokinge

Mellan den 28-30 juli kommer du att kunna se och uppleva vajande fanor,
levande musik, galopperande hästar och marscherande soldater. Då är
det nämligen dags för Sveriges Militärhistoriska dagar som anordnas på
Slätten i Skillingaryd.

F

örra året blev en stor succé
och vi hade ungefär 2000
besökare. I år kommer det att
bli minst lika spännande och som
besökare kommer man att kunna
titta på soldattorp, prova utrustning
och uniformer samt få högklassiga
förevisningar av historisk exercis,
ridning, veteranfordon och historiska militärläger. Om alla planer går
i lås kommer dessutom ett gammalt
militärt flygplan hit, säger Sven
Engkvist, museichef på Miliseum.

att göra det på är arrangemang som
Sveriges Militärhistoriska dagar.
Här får besökarna uppleva riktiga
objekt i sin naturliga miljö, ställa
frågor och uppleva hur människor
levde förr i tiden, säger Sven.
– Ja, sen var det många barnfamiljer som kom och tittade förra
året. Vi tycker att det är viktigt
att man får möjlighet att utveckla
intresset redan i tidig ålder. Därför
introducerar vi i år konceptet ”MILI-KUL”, säger Kaj.

RENÄSSANSEN MÖTER 1900TALET
Sveriges militärhistoriska dagar
har anordnats två gånger tidigare
och i år kommer temat att vara
”Renässansen möter 1900-talet”.
– I år kommer vi att ha två fokusområden; renässansen och 1900-talet. Vi gästas av ca 15 militärkulturhistoriska föreningar från hela
Sverige. Det kommer att vara 100
deltagare, hästar och ett 10-tal veteranbilar inblandade under dagarna.
Till skillnad från tidigare år kommer vi att koncentrera de publika
uppvisningarna till lördagen den 29
juli, berättar Kaj Nordquist, f.d traditionsofficer och numera veteran
på Miliseum.

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL
HISTORIEN
Förutom att levnadsgöra historien
är målet med de militärhistoriska
dagarna att visa upp Skillingaryds
läger, både för kommuninvånare
och för personer som inte bor här.

VÄCKA ETT INTRESSE I TIDIG
ÅLDER
Att levnadsgöra historien är något
som man ständigt arbetar med och
tycker är viktigt på Miliseum.
– Vi tycker att det är viktigt att
levandegöra historien. Och ett sätt
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Och att känna till historien och varför det ser ut som det gör där man
bor tycker jag är viktigt,
säger Sven.
– Det viktigaste är att vi har nöjda
besökare som upptäcker lägret och
som vill återkomma och lära sig
mer, säger Kaj.
– Ja, det spelar inte så stor roll om
det är 100 eller 1000 som kommer,
bara de som kommer är nöjda med
sitt besök. Men givetvis hoppas vi
på att slå förra årets besöksantal
på 2000. Och förevisningarna är ju
dessutom gratis, avslutar Sven.

Skillingaryds Läger är
riksunikt och klassat som
statligt byggnadsminne. Lägret
och dess historia är en central
del av kommunens identitet.

VAGGERYD
UT I VÄRLDEN
Vaggeryds kommun är en riktig företagarkommun, med många
företag inom tillverkning, service och handel. Här finns en stark
tradition för gränslöst skapande, här blir idéer verklighet!
Kommunens företag exporterar till cirka 80 länder. Tre av dessa
företag som satt kommunen på kartan och som du kan läsa i
efterföljande reportage är Larsen Hifi, Stacke Hydraulik och Swedese.

Länder i världen som kommunens
företag exporterar till.
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Med utmärkelser som ”Editors Choice” 2015, 2016 och 2017
i världens största hifi-tidning, the absolut sound, har John
Larsens högtalare satt Skillingaryd på världskartan.

J

ag är noga med att påpeka att högtalarna är ”made in Skillingaryd,
Sweden”, säger John. Det är kuriosa men också någonting som har
ett stort värde. Det signalerar kvalitet, att det är genuint gjort i
Sverige, menar John och fortsätter entusiastiskt beskriva regionen:
– Den regionen vi lever i här är lite av Sveriges Kina. Det görs otroligt
mycket komponenter av olika företag som sedan sprids över en stor del
av världen. Min erfarenhet är att det är schysta priser här, det är ett bra
företagsklimat och det finns nästan obegränsat med lösningar inom,
plast, metall, trä eller vad det nu är du behöver. Alldeles runt hörnet.
Detta är såklart någonting som Larsen Hifi har dragit nytta
av och som underlättat i skapandet av, enligt vissa, världens
bästa högtalare. Det enda som kommer utifrån är högtalarelement och delningsfilter som kommer från Danmark. Idag
är Larsen hifi en av ett fåtal som gör sina högtalare själva
i Sverige. De flesta andra med större volymer har lagt ut
produktionen till låglöneländer. När man har ett litet
företag med små volymer så är det viktigt med flexibilitet, att kunna beställa små serier men ändå få
snabb leverans, menar John:
– Jag har jobbat inom industrin så länge så jag
kan det mesta och vet vem som kan göra vad.
När man själv är liten är det ofta bättre att samarbete med andra som är mindre.
Det gör att man har förståelse för varandra.
Delarna till högtalarlådorna, till exempel,
görs på Strömslunds snickeri, bara några
kilometer bort. Där räcker det för mig
att lägga en order på 15 enheter.
I STIG CARLSSONS SKOLA
John Larsen flyttade från Danmark till
Skillingaryd 1964. I början av 80-talet
jobbade han som produktutvecklare och
konstruktör på Stilexo som bland annat
tillverkade tv-stativ. Det var där, lite av
en slump, som hans resa till att bli en av
världens högtalarexperter började.
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Made in
Skillingaryd,
Sweden
Text: Simon Hjälmarö Foto: Simon Hjälmarö & Larsen Hifi

Företaget fick en licens för att tillverka Carlsson-högtalare. Stig Carlsson var en högtalarguru som hållit
på sedan 50-talet och hade egna idéer och vägar att gå
för hur en högtalare skulle konstrueras. I korta drag
handlar det om att utnyttja väggen och rummet för att
skapa ett bättre ljud.
– Jag fick på detta sätt ett nära samarbete med Stig
Carlsson vid tillverkningen. Jag blev kontaktperson och
den som ansvarade för produktutvecklingen tillsammans med Stig. Jag fick gå i hans skola och lära mig
hans filosofi och växte med uppgiften. Jag hade också
ett stort intresse eftersom jag själv var musiker och på
det sättet hade sysslat en del med ljud, berättar John.
Johns resa tillsammans med Stig Carlsson fortsatte även
efter att Carlsson-bolaget gått i konkurs. De utvecklade
nästa modell tillsammans och när de inte hittade någon
lämplig tillverkare fick John licens att tillverka högtalarna själv för den Skandinaviska marknaden. Men
det var fortfarande inte lätt att övertyga säljarna och
köparna om detta lysande koncept.
1997 dog Stig Carlsson, en stiftelse tog över, men
samarbetet fungerade dåligt. 2005 funderade John på
att lägga ner alltihop men blev övertygad av en kompis.
– Jag lämnade samarbetet med stiftelsen och ritade
upp mina egna modeller. Det fanns inga patent, så jag
startade på egen hand och förfinade det jag lärt mig
av Stig. Jag hade upparbetade kontakter med ett antal
butiker i Sverige så jag kontaktade dem och berättade
som det var. 2007 började vi produktionen av våra två
nya modeller under namnet Larsen och det tog snurr
direkt. Då var högtalarna i annan design som var
mycket lättare att sälja. En viktig anledning till att det
blev så lyckat nu var samarbetet högtalarkonstruktör
Anders Eriksson från Kristianstad som hjälpte till att
förfina den elektroniska konstruktionen. Det gav helt
klart ett bättre ljud.

kunna öka exporten. Bland annat gick han en kurs hos
Business Sweden. Men trots kurser i internationell
business var det själva hantverket och högtalarnas
höga klass som lade grunden.
2010 kom vår hittills största modell, Larsen 8, den
blev väldigt väl mottagen. Efter ett tag fick jag kontakt
med en amerikan som gillade Carlsson-högtalare och
som själv hade blivit av med sina i en flytt. Han blev nyfiken på mina modeller och köpte den stora. Han tyckte
att det var det bästa han hade hört, han var i extas och
undrade om han fick prova att bli distributör i USA. Jag
tänkte att jag har väl inte så mycket att förlora på det.
På något sätt lyckades amerikanen få ut högtalarna
på marknaden. De fick bra testresultat i amerikanska
hifi-tidningar, efterfrågan ökade och mässor bokades in
vilket visade sig vara ett lyckodrag.
– Att vi lyckats på mässorna, som ofta är på stora
hotell i USA, beror på att högtalarna spelar så bra i
nästan alla typer av rum, så länge det finns en vägg att
placera högtalarna vid. Det ledde till att högtalarna blev
recenserade i världens största hifi-tidning, the absolut
sound. Där blev de 2015 Editors Choice. Då började mejlen ramla in från hela världen, folk vill köpa högtalare
bara på grund av den utmärkelsen. Nu har jag flera
distributörer i Europa men även i Hongkong och på
Taiwan i Asien.
En viktig framgångsfaktor är att John älskar det han
gör och att han drivs av att göra det han redan lyckats
med ännu bättre. Just nu pågår utvecklingen av nästa
modell, tillsammans med sina ”side-kicks”, som John
kallar dem. För visst är det en ingenjörskonst att få
delningsfilter och högtalarlåda att bete sig på rätt sätt.
Men i slutändan handlar det trots allt om att lyssna.
Och det är just det vad fler och fler musikälskare och
hifi-nördar gör just nu. Lyssnar till högtalarna från
Skillingaryd.

SKILLINGARYD UT I VÄRLDEN
När det gick bra i Skandinavien och högtalarna fick bra
recensioner i tester så fick fler länder upp ögonen för
produkten och John började fundera på hur han skulle
HÄR: BESÖKSGUIDE 2017
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Text & Foto: Sofia Tollbo

Med gnosjöandan i blodet grundade Urban Stacke
Stacke Hydraulik i Skillingaryd på åttiotalet. Med
mottot ”Man ska bo där man verkar” har han
byggt företaget som i dag leds av sönerna Anders
och Per. Det är i en imponerande maskinpark som
den kundanpassade hydrauliken tillverkas och
som tar Vaggeryds kommun ut i världen.

V

år drivkraft har varit och är att vi inte är rädda för förändringar, förklarar Anders Stacke som sedan 2009 är VD för
Stacke Hydralik i Skillingaryd.
Med stort intresse för teknik gav han sig år 2000 in i det familjeägda företaget. Han har arbetat med allt i verkstaden, allt utom
handsvets.
– När jag var ung ville jag inte gå samma väg som min far, men
det blev visst så ändå, berättar en skrattande Anders som vuxit
upp med en hårt arbetande far.
UTVECKLANDE ARBETSSÄTT
Genom sitt arbete i fabriken fick Anders en god kännedom om
hela arbetsprocessen. Han såg då möjligheten i att utveckla
arbetssättet. Det var med dessa idéer han senare antog rollen som
VD för Stacke Hydraulik.
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Anders Stacke

– Jag har utvecklat vårt arbetssätt och anpassat det
efter dagens förutsättningar. Det gäller att ge medarbetarna inflytande men också att låta dem arbeta med
det de är bra på. Ingen kan göra allt, även om jag har
svårt att inte vara delaktig i allt som händer, beskriver
Anders med ett brett leende. Han menar att det utvecklade arbetssättet syns i resultaten vilket också driver
företaget framåt.
Det var på åttiotalet som Urban Stacke köpte verkstaden i Skillingaryd. I dag har den utvecklats till en högteknologisk industri som levererar hydraulik runtom
i hela världen. En viktig milstolpe i företagets historia
var då man inledde ett samarbete med ett företag som
i dag är en del av Toyota. I dag har Stacke Hydraulik
stora kunder i sin portfölj, men man har såklart fler
drömkunder. Vilka dessa är vill inte Anders Stacke
avslöja, men han förklarar att det är igenom personliga
möten de kan knyta långsiktiga kontakter.
– Kundbesök och mässor är det sätt vi arbetar med för
att knyta kontakter, det är den mest framgångsrika
strategin, säger Anders som berättar att de i år ska
medverka på skogsmässan Elmia Wood som arrangeras
i Vaggeryds kommun i början av juni.
Skogsindustrin är viktig för företaget som bland annat levererar hydralcylindrar till skogsmaskiner. Men
det är inte bara till skogsindustrin Stacke Hydraulik
levererar sina produkter.

– Man kan säga att vår hydraulik har en roll i alla
maskiner som har en axel, beskriver Anders som menar
Stacke Hydrauliks framgång ligger i att de möter kundens krav och därmed kan leverera en optimal produkt.
SPRIDA TEKNIKINTRESSET
Utvecklingen av fabrikens tekniska utrustning samt
de högt uppsatta målen vittnar om företagets stora
ambitioner och starka framtidstro. Anders förklarar
även att en viktig väg framåt är att sprida intresset för
teknik hos unga. Detta gör Stacke Hydraulik genom
att öppna dörren för samarbete med skolor. I dagsläget samarbetar Stacke Hydraulik med Södra Smålands
teknikcollage som erbjuder industriprogrammet för
gymnasieelever.
– Jag älskar teknik, det är så roligt att arbeta med.
Det är den glädjen jag vill sprida, samtidigt som jag
vill ta kål på myten om industrin som smutsig, berättar
Anders som entusiastiskt visar upp verkstaden.
Verkstaden som han med stolthet kallar Stacke Hydrauliks showroom. Och det är något visst med verkstaden. Inte nog med att det är en teknologisk högborg, fri
från smuts. Det är också en plats där mottot ”man ska
bo där man verkar” är ständigt närvarande. En plats
där de stora ambitionerna och den starka framtidstron
även i framtiden kommer att ta Vaggeryds kommun ut
i världen.
HÄR: BESÖKSGUIDE 2017
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Design
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Möbelformgivaren och en av Swedeses grundare, Yngve Ekström, lyckades
redan på 50-talet ta sina möbler utanför Sveriges gränser och visa att Vaggeryd
och Småland kunde design och möbeltillverkning. Inte minst var Yngve
Ekström själv en av de formgivarna som bidrog till den stil som blivit känd
som ”Scandinavian modern design” över världen och som idag kanske har
högre status än någonsin.

ut i världen
Text: Simon Hjälmarö Foto: Simon Hjälmarö & Swedese

D

et har nu gått mer än 60
år sedan Yngve Ekströms
ikoniska fåtölj Lamino
skapades, och fortfarande är det
företagets storsäljare som man
hittar snudd på i var och vartannat
svenskt hem. Ett lysande exempel
på hållbar Skandinavisk design,
som tagit Vaggeryd ut i världen.
Det är på denna grund Vaggerydsföretaget Swedese vilar. Mycket tack
vare att man skickligt förvaltar och
vidareutvecklar möbelkunnandet
och designtraditionen har företaget
överlevt IKEA-eran och är än idag
framgångsrika. Vi träffar Swedeses
nuvarande VD Sonnie Byrling för
ett samtal om varför det är så.
MITT I MÖBELKLUSTRET
– Jag tror att det är så att när
man nått en kritisk mängd av företag, så blir det också ett nätverk, ett
kluster, som hänger samman. Det
skapar en logistik som blir fördelaktig. Med vårt nätverk av kunskap
och underleverantörer som byggts
upp under lång tid så klarar vi
av att göra väldigt kundspecifika
möbler. Vi vet vem som är duktig
på vad, säger Sonnie Byrling och
fortsätter:
– Jag hör hur personal på vår
inköpsavdelning ringer och pratar
om specifika lösningar och beställningar med våra leverantörer, om
och hur snabbt man kan lösa det.
Kunskapen och nätverket gör oss
flexibla, även om det blir dyrare än

att göra saker i Kina så vet vi att
vi kan hitta lösningar snabbt och
kundanpassa dem utan att det tar
flera veckor. Det är en stark konkurrensfördel.
Nätverket av underleverantörer
och det egna kunnandet om träbearbetning är en förutsättning för
Swedeses framgång. I fabriken i
Vaggeryd handlar det framförallt
om att göra möbler av böjträ, den
konstruktion som Laminon har.
Skiktlimmat faner i olika träslag
pressas och formas på olika sätt,
en konstruktion som också håller länge och är hållbar eftersom
endast vattenbaserat lim används
och det blir mycket mindre spill
och skarvar än om hela trästycken
skulle användas.
ARVET EFTER YNGVE EKSTRÖM
En annan viktig faktor och en del
av Swedeses varumärke är att man
lyckats förvalta arvet efter Yngve
Ekström. Dels genom att fortfarande ha flera av de möbler han formgav i produktion och dels genom att
hitta samarbeten med intressanta
och internationellt erkända formgivare som tar det tidlösa Skandinaviska uttrycket vidare. Till exempel
är sedan en tid en av Sveriges internationellt mest kända formgivare,
Monica Förster, creative director på
Swedese.

Amel Brkic arbetar på Swedese.
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Sonnie Byrling, VD Swedese

INTERNATIONELLA NÄTVERK
En tredje framgångsfaktor är de
kontakter som finns, såväl nationellt som internationellt, för att få
ut produkterna på marknaden och
skapa ett starkt varumärke. Sonnie
berättar om ett färskt exempel:
– I mitt nätverk känner jag folk i
New York för att jag jobbat länge i
branschen. På andra sidan Hudson
Bay bygger man nu fantastiska
fastigheter på ett tidigare obebyggt
område, projektet kallas Hudson
Yard Project. Jag fick ett samtal
om projektet från en person i mitt
nätverk som undrade om jag ville ta
emot en arkitekt som jobbade med
det. Jag träffade honom i Stockholm
och visade Swedeses möbler i vårt
showroom. Han var så imponerad
av det han såg att han skrev ner en
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order direkt på flyget hem på ett
antal soffor i specialanpassade mått
och vinklar som skulle passa in i
rummen. I maj kommer vi åka över
på house warming och finnas på
plats i ett antal visningslägenheter
och mötesrum. Det kommer bli
betydelsefullt i arbetet med att bygga vårt varumärke i USA.
Ändå är Sonnie ödmjuk och tycker
att Swedese kan bli bättre på export.
Idag är det ungefär 30 procent som
går till export främst till Skandinavien, norra Europa och USA. 50
procent vore inte orealistiskt för ett
företag som Swedese, menar han.
SWEDESE VIKTIGT FÖR
VAGGERYD
Samtidigt värnar Sonnie, vars
morföräldrar bodde i Byarum, om
det lokala och menar att Swedese är

viktiga för Vaggeryd och ska fortsätta vara det.
– Våra medarbetare och det kunnande som de har är väldigt viktigt
för oss. Jag hoppas att vi kan gå
tillbaka till att tillverkningsindustrin blir en viktig del för att bygga
samhällen. Man börjar ju se att
man inte väljer att lägga så mycket
produktion utomlands längre, säger
Sonnie
Historien med Yngve Ekström
och Laminon är en viktig för såväl
Swedese, Vaggeryd och svensk design och möbeltillverkning än idag.
Ända sedan 50-talet har den tagit
Vaggeryd ut i världen. Men det
hade inte hänt utan det kunnande
och nätverk av kluriga underleverantörer som kännetecknar vår del
av världen.

VISION 2020
FÖR VAGGERYDS KOMMUN

HÄR GER VI PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD
En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke.
Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.
En plats med stark tradition för gränslöst skapande.
Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och
idéer att bli verklighet.
En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet.
Där allt är nära och alla har betydelse.

OM VISIONEN
Visionen antogs av kommunfullmäktige i februari 2013. Det var många människor, allt från politiker,
elever, företagare och föreningsmänniskor som under 2012 var med på workshops för att ta fram vår
gemensamma vision. Visionen beskriver hur vi önskar att vår plats ska upplevas i framtiden, den ska vara
en ledstjärna i vårt sätt att tänka och agera.

Träffa oss på Elmia Wood 7–10 juni
Mellan den 7-10 juni 2017 arrangeras Elmia Wood på Bratteborgs gård som ligger i Vaggeryds kommun. Den senaste
upplagan av Elmia Wood, 2013, drog 50 000 besökare. Vaggeryds kommun kommer att finnas på plats och informera
om hur det är att bo, leva och verka i kommunen. Välkommen att besöka oss i monter 796!
HITTA HIT
Bratteborgs Gård
567 92 Vaggeryd
Det finns även möjlighet att åka med Elmias kostnadsfria mässbussar som går till och från mässan.
Du hittar mer information och tidtabell på www.elmia.se/wood.
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KOMMANDE
EVENEMANG
25 maj
Riksettanrallyt, Slätten i Skillingaryd

4-6 augusti
Schäferhunds-SM

6 juni
Trolltyg på Slätten
Nationaldagsfirande på flera platser

12-13 augusti
Paintball-SM

7-10 juni
Elmia Wood
11 juni
Lagamilen
23 juni
Midsommarfirande på Grönelund i
Skillingaryd, Bäckalyckan i Vaggeryd
och Byarums hembygdsgård
28-30 juli
Sveriges Militärhistoriska dagar

26 augusti
Vaggerydsdagen
7 oktober
Skillingaryds höstmarknad
Travtävlingar, Vaggeryds travet
21 maj
26 juli
14 juni
6 augusti
22 juni
15 augusti
1 juli
26 augusti
12 juli
10 september

29 juli
Diggiloo, Hooks herrgård

Läs mer om andra evenemang och håll dig uppdaterad på
www.vaggeryd.se/evenemang
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