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Inledaren
”I allt det jag gör måste jag
beskriva det jag vill”
Efter den devisen verkade Yngve
Ekström, grundare av Swedese Möbler
och skapare av många av våra mest
kända möbler. Men utöver de fantastiska möblerna i sig, skapade Yngve
Ekström också ett helhetstänk kring
hela vår företagsmiljö, där såväl
produktionsytor som utställningslokaler låter produkterna komma till
sitt allra bästa. Med omtänksam
generositet binds miljön vi har utanför ihop med den vi har inomhus,
genom stora fönster som går ända
ner i golvet. I princip allt han lämnade
efter sig beskriver det han ville
kommunicera…”allt det jag gör, måste
beskriva det jag vill”.
Och vi fortsätter i den andan, i stort
och i smått, och vi gör det konsekvent
– vi tänker inte bara design när det
gäller affärerna, vi tänker det i vår
ekonomi, vi tänker det i vår produktion;
vi lever design och vi gör det på alla
nivåer. Hittar vi en design av kaffekoppar som får oss att må bra, så är
det de kaffekopparna du hittar hos

oss vare sig du är på vår verkstad
eller på kontoret och hälsar på. Idag
kallas det här för Design Management,
för oss på Swedese är det vad vi menar
med design över huvud taget.
Nu i höst öppnas Makerspace på
biblioteket i Vaggeryd, en idé som vi
på Swedese är med och stöttar. Här
skapas ett nytt forum i den anda
Yngve och andra stora namn inom
vår typiska möbel och designtradition
bidragit till att skapa i hela vår
kommun som plats. Makerspace är
en mötesplats för idéer i gränslandet
mellan teknik, konst och hantverk,
en mötesplats som en bro mellan
estetik och teknik, som väcker både
nyfikenhet och stolthet hos våra unga,
över vår plats i världen.
”En plats med stark tradition, för
gränslöst skapande”, som det står i
visionen, en plats ”där lusten är vår
drivkraft och där glädjen smittar”.
På plats, i Vaggeryds kommun
Peter Jiseborn – VD, Swedese
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Att Vaggeryds kommun är ett riktigt möbelrike hoppas vi inte undgått
någon. Med en stark tradition ända tillbaka till Hagafors stolfabrik,
fortsätter våra möbelföretag att göra avtryck både nationellt och internationellt. Vi är en av Sveriges mest möbeltillverkande kommuner; här
finns kompetens, yrkeskunnande och unika nätverk. Egentligen är det
bara norra Italien och södra Danmark som kan mäta sig med vår
region i södra Sverige vad gäller möbeltillverkning i Europa.

BELRIKET
Ett kluster under utveckling
Efter att ha tecknat serviceavtal med Möbelriket 2013 är
Vaggeryds kommun nu en av
de aktörer som tillsammans
med Lammhult, Värnamo,
Tibro och Tranås, är med och
utvecklar ”nya” Möbelriket
och organisationen kring det
svenska möbelklustret.

av Simon Hjälmarö

Möbelriket har fram tills nu
varit ett bolag inom Lammhults industriklubb med stort
fokus kring just Lammhult.
– Allt eftersom fler kommuner
med stark möbelkoncentration
knackat på dörren har behovet
av ett starkare möbelkluster,
som kan ta ett gemensamt
grepp för att utveckla branschen,
vuxit fram, säger Anders
Wisth, projektledare med
många år i branschen.
– Ensam är inte stark, för att
verkligen kunna utvecklas
måste vi samverka. Inom till
exempel internationalisering,
rekrytering, innovation och
produktion – där vi har mycket
att lära av varandra.
– Intresset är ömsesidigt
mellan kommunerna och

företagen men vi utgår från
näringslivsorganisationerna
när vi jobbar med formerna
för klustret, säger Anders.
Identitet och attraktivitet
Även om man inte ska satsa
allt på ett kort så har det visat
sig att har man en stark koncentration av en bransch på en
plats, så är det ofta samhällsekonomiskt viktigt att satsa
på den branschen för det drar
med sig mycket annat positivt.
Det är också ett sätt att skapa
identitet och attraktivitet som
man kan dra nytta av för att
profilera platsen och utveckla
besöksnäringen. De mest kända
exemplen är Hollywood och
Silicon Valley.
För vår plats är det möbler,
design och entreprenörskap
som står för mycket av det
unika.
Möbelriksdagen
Tanken är att den nya organisationen ska presenteras på
Möbelriksdagen, som arrangeras i vår kommun i januari
2014. Detta event har kommit
att bli en viktig mötesplats

Anders Wisth

och ett diskussionsforum för
beslutsfattare och aktörer i
branschen. Nu är det första
gången som den arrangeras
utanför Lammhult.
– Efter förra året kände vi att
vi behövde förnyelse. När
Vaggeryds kommun nu gått
med i Möbelriket och Kinnarps
i Skillingaryd ställer upp med
lokaler i sin fabrik, ser vi detta
som en väldigt bra möjlighet
att göra något nytt, avslutar
Anders.
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EN SOM BYGGER UPP
EN SOM FÖRVALTAR
OCH SÅ EN SOM INTE RIVER NER UTAN

SKAPAR NÅGOT
Den gamla sägningen om hur familjetraditionerna fungerar i
olika generationer kommer helt på skam när man träffar några
av kommunens verkliga förebilder inom såväl företagande som
möbel- och design, bröderna Andreas och Jonas, och deras far
Leif, på Ekdahls möbler. Idag känns deras 68-åriga affärsidé
om härproducerade kvalitetsmöbler häpnadsväckande modern,
men numera också helt unik.
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HELT NYTT
Fakta om möbeltillverkning
Jonas, som väl själv är född någon gång på
70-talet, pratar gärna och varmt om den kvalitetsmärkning som togs fram ungefär vid den
tiden – Möbelfakta – som idag utvecklats
ytterligare och nu omfattar högt ställda
krav på allt från kvalitet och miljöpåverkan
till socialt ansvar.
– Ja, det handlar om att man som producent
också ska kunna borga för att de arbetare som
tagit fram produkten har demokratiska frioch rättigheter att kunna påverka sitt arbete.
Idag är vi faktiskt inte så många som klarar
det kriteriet, säger Jonas och berättar att till
och med stora kända, ”svenska” varumärken
väldigt ofta lägger delar av sin produktion i
länder där vi faktiskt vet om att demokratin
inte fungerar.

Kaffekvarnen, kökssoffan och resten
av världen
År 1919 föddes brödernas farfar, Torsten
Ekdahl, i den lilla byn Ålaryd utanför
Skillingaryd. Han var yngst av nio syskon
och när mamma dör 1921 får pappa Henning
svårt att försörja familjen, så Torsten och hans
syskon börjar arbeta redan i väldigt tidig ålder.
1945 tar Torsten tåget till Göteborg efter att ha
läst en annons där Göteborgs Kvarnverk söker
leverantör av kvarnhus till kaffekvarnar av
bordsmodell. På vägen hem har han en första
provorder i fickan och tillsammans med en
kompanjon startar han genast ett litet snickeri.
Två år senare bygger han en egen verkstad
alldeles bredvid hemmet i Ålaryd. I mitten av
50-talet har kaffekvarnarna gjort sitt uttåg ur
historien och istället koncentrerar man sig nu
på möbler. Det klassiska slagbordet kom först,
men redan som nummer två kom den klassiska
kökssoffan som kommit att bli ett av företagets
allra starkaste igenkänningstecken.
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Och just hållbarheten och omsorgen i framtagningen av möblerna har gjort att företaget
idag är framgångsrikt just inom den krävande
offentliga miljön.
Ute i det offentliga
De båda bröderna berättar om den medvetenhet
vi ändå har i Sverige, att den är ganska hög,
även om sedan andra regelverk gör att vi
ibland måste gå emot vår egen kunskap.
– Mm, till exempel så måste ju en kommun
göra upphandlingar och förutsatt att de
vanligaste villkoren uppfylls av alla som deltar
i anbudet, så blir det till slut en fråga om pris
per styck.

Bröderna och deras familj har en lång erfarenhet som givit dem ett stort nätverk inom
branschen, så historierna är många och
initierade om hur det som är menat väl, kan
bli – egentligen – det helt motsatta.
– Det är bland annat därför vi valt att arbeta
utifrån en strävan att få alla våra produkter
Möbelfakta-märkta. I slutänden är det bara det
som kan garantera allt det där som vi i vårt
land även officiellt vill stå för, utifrån den
frihet och kunskap om jordens begränsade
resurser vi har.
Den där andra, eller tredje, styrkan
För en tid sedan kunde vi i tidningen HÄR läsa
om en namnkunnig arkitekt som berättade
varför han ständigt återkommer till hantverkarna i just vår kommun. Det handlade dels om
själva hantverkskunnandet, naturligtvis, men
även om det som händer när det inte finns –
det vill säga när man själv inte kan och vad
man här säger då: ”Jag kan inte, men jag vet
en som kan!” Den kombinationen av både kom8
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petens och nätverk är så gott som oslagbar och
ganska unik för just vår kommun.
– Och den identiteten är det viktigt att vi
värnar om, säger Jonas och fortsätter: det
är bland annat därför jag engagerat mig i
ledningsgruppen för yrkesprogrammen på
Fenix. Teknikens utveckling nu går så fort
att vi företagare måste vara delaktiga i utbildningarna så att eleverna har vad de behöver
när de kommer ut.
Hur skiljer sig de som vi behövde förr från
de som vi behöver idag?
– Väldigt mycket när det gäller just tekniken.
Det går fort och mycket hinner ändras på kort

tid, men – och det här är viktigt – det vi behöver
mer och mer är både-och-människor. Det vill
säga människor som både brinner för det
formmässiga, som vill och är intresserade av
att kunna göra saker med händerna, men som
också är orädda för det maskinella i produktionen.
Egentligen pratar vi om den typ av brett intresse
för möbeltillverkning som vi ju är kända för
här i vår kommun, så det handlar väl om att
fortsätta verka i traditionell anda, säger Jonas.
– Vi som bor här kan våra industrier, så vi
behöver egentligen bara fånga upp den här
kulturen redan i tidig ålder, fostra och väcka
teknikintresset – för rätt miljö, det har vi verkligen här, bekräftar Andreas.
Kreativt återanvändningscentrum,
Makerspace, Fenix och framtiden
En stunds samtalande med de påtagligt vakna
och reflekterande bröderna, blir lätt lång. De
får tankarna att gå till den gamla tidens ”goda
kapitalister”; företagare som har sina rötter
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djupt i den lokala myllan och som både kan sitt
ursprung och vill sin bygds bästa.
Innan vi skiljs åt har vi avhandlat så gott som
alla andra aktuella rörelser i vår småstad, som
tangerar brödernas värv: Kreativt återanvändningscenters idé om att samla upp och ta vara
på det som är spill hos våra lokala företagare,
och använda det som pedagogiskt material för
våra yngsta, så att deras uppfinningsrikedom
och skaparlust får bästa grogrund. En annan
är den globala rörelsen för kreativa tankar i
gränslandet mellan teknik, konst och hantverk
– Makerspace – som i dagarna får sitt första
utrymme på biblioteket i Fenix och hur det
kan spela ihop med yrkesutbildningarna på
gymnasiet.
Bröderna gillar tanken på att problemlösare
hjälper och lyfter varandra:
– En annan god tanke skulle kunna vara att
föra ihop de som utbildar sig i vuxen ålder och
de som går gymnasiet så att de kan inspireras
av varandra, filosoferar Andreas vidare.

Undantaget som bekräftar
Så när det gäller Ekdahls och deras plats i
familjeföretagets historia, är det svårt att hitta
några spår av det där gamla talesättet i början.
Mer tvärtom, faktiskt. Och kanske är det också
någonting som är karaktäristiskt för oss i vår
kommun, vi vill bara bygga upp – ingen vill
riva ner.
– Japp, så är det på ställen där man får göra
skillnad, konstaterar Jonas. Då vill man bara
fortsätta.

av Cathrine Palmcrantz
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En rörelse går över världen; det handlar om människans uppfinningsrikedom som den globala naturkraft den verkligen är. Just nu är det vårt
bibliotek, Fenix gymnasium och vårt lokala näringsliv som tillsammans
lyfter blicken, vädrar framtid och skapar en mötesplats för kreativa tankar
och idéer – ett Makerspace, här i Vaggeryds kommun.

Äntligen är världen ikapp oss!
– ett Makerspace hittar hem
av Cathrine Palmcrantz

Först: mot Stockholm!
Vi bestämde oss för att titta på hur andra gjort
för att lära oss av storverk och misstag som
redan begåtts. Så vi tog kaffetermosen och
mackorna och åkte på studiebesök till storstan,
för hur snabbrörliga vi som småstad än kan
vara så är det ändå oftast i storstäderna som
nya idéer först och snabbast tas emot.
Underground-rörelse
Den medlemsfinansierade föreningen Stockholm Makerspace föddes i samtal vid bord på
olika restauranger och fik, som några evigt
pratande mardrömskunder. Det var där vid
borden med de påtårsfyllda kopparna, som
man bestämde sig för att skapa en plats för
människor att mötas, forska och uppmuntra
varandra – ett idéernas land utan några
egentliga gränser mellan teknik, konst och
hantverk. Ett ställe där man uppmuntrar det
lekfulla mekandet och utvecklar uppfinningar
genom att mötas i ett generöst utbytesforum
10
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av idéer. Och när väl föreningen tagit form,
så var det i källarvalven under Folkets Huskvarteren vid Norra Bantorget man hittade
sina lokaler.
– Vi blev en underground-rörelse i ordets bokstavliga bemärkelse, skrattar Andreas, den i
föreningen som tar emot och guidar oss runt.
Kraft och givmildhet
– Men, säger en av besökarna, hur gör man då
med upphovsrättsliga frågor, hur skyddar man
”sitt”?
Andreas måste fundera en stund innan han
till slut omsorgsfullt börjar berätta om hur
lokalerna blev iordningställda, hur möbler och
inredning kom på plats och hur man får saker
till sig genom att människor vill. Och så är det
även med idéer och medskapandet utav dem:
– Det här forumet finns för att utveckla och
förbättra små idéer till kanske stora lösningar.
Men den dagen man tänkt sig tjäna pengar på

TEMA: MÖBELRIKET

Med en Arduino kan du programmera och
bygga något helt eget. I grunden är Arduino
hårdvara som kan reagera på olika signaler
och styras av ett datorprogram.

Sponsra Makerspace
Swedese är ett av företagen som hittills är med och
sponsrar vårt egna Makerspace. Vill du vara med och
forma förutsättningarna för framtidens entreprenörer och
få möjlighet att använda 3D-skrivaren kan du kontakta
Vaggeryds Näringslivsråd. www.business.vaggeryd.se

I Stockholm Makerspace förekommer många former av hantverk.

det, då övergår det till en affärsidé och då får
man växla till en annan bana och den är inte
här. Det kanske är därför det här aldrig blir ett
problem här, resonerar han. Här delar vi mer
på glädjen av att kunna hjälpa och lyfta varandras idéer.
Först Vaggeryd, sedan världen
Man ska aldrig låtsas vara någonting man inte
är, det blir inte bra i långa loppet och det gäller
i all synnerhet när man utvecklar och bygger
en kommun för framtiden. Men när det gäller
Makerspace-rörelsen och den urgamla tradition
av hantverkskunskap och entreprenörstänkande som vi har här i Vaggeryds kommun
så känns det mer tvärtom.
Äntligen är världen ikapp oss!

En hand utskriven av en 3D-skrivare. I många Makerspace
har 3D-skrivaren blivit central för det kreativa skapandet.
HÄR: OKTOBER 2013
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Hela
Sveriges
Fenix
Gerry Nykvist från Enköping, Andreas Dahlberg –
en leksing från Avesta, och Gina Ryman från
Skillingaryd, eller Filipinerna, sitter vid ett cafébord
på Fenix i Vaggeryd och vidgar världen för oss.
– I Uppsala där jag gick fanns till slut tre elever,
programmet lades ner efter oss, säger Gerry.
– Ja, och den som fanns i Hedemora är också
nedlagd, inflikar Andreas. Ansvarige läraren för utbildningen kommer in i rummet och bekräftar tesen:
– Ja, och jag jobbar här för att den i Älmhult
också lades ner.
Det som finns inom räckhåll för oss här på hemmaplan och som
vi kanske lite vårdslöst till vardags tar för givet, är alltså någonting för Sverige nästintill utrotat och helt unikt: en utbildning
för människor som vill arbeta med möbler och design på riktigt,
på företag med moderna krav på produktion, efterfrågan och
lönsamhet, och som finns inte bara i verkligheten utan även i
närheten – det har vi här, i vår kommun.
Och det är därför de kommer hit, människorna som är intresserade,
vill lära sig och få erfarenhet. Vi har företagen och vi har dem
hos oss i studenternas vardag. Tillsammans matchar man
praktikanter och arbetsplatser, utifrån de speciella intresseområden var och en har.
– Fast jag brukar uppmuntra eleverna att ändå prova olika
företag och inriktningar, för att de ska få så stort utbyte
av den här praktikperioden som möjligt, säger Sven-Gunnar
Aronsson, den ansvarige läraren, och lägger fram hemligheten
bakom Fenix framgångsutbildning på bordet framför oss. Det är
listor över företag inom vår region som alltså verkar just inom

av Cathrine Palmcrantz
HÄR: OKTOBER 2013
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möbeltillverkning och design; en del som
leverantörer av detaljer, andra av kompletta,
monteringsfärdiga inredningssystem.
– De här, säger Gerry och pekar på listorna,
är anledningen till att jag är här och inte
på exempelvis Carl Malmsten-skolan på
Öland. Jag vill jobba med det här på
riktigt, inte bara som en slags ”konstnär”.
Genom praktikperioderna här på YHutbildningen så får jag dels den bredd
som jag är ute efter, men också det värdefulla kontaktnätet av framtida möjliga
arbetsgivare.
Bredd och spets, tillsammans?
Ja, undrar man, hur går det egentligen till
att ha en klass med så olika specialintressen
som bara de här tre visar upp? Med Gerry och hans möbelintresse,
Andreas som allra, allra helst vill jobba som inredningssnickare
för till exempel butikskedjor där man får både hantverka och
problemlösa samtidigt, och så Gina då, som är tjänstledig från
Kinnarps för att få göra djupdykningar i produktionsekonomi –
och teknik.
De tre skrattar gott tillsammans, lite anmärkningsvärt sammansvetsade eftersom de ju bara hunnit gå ett par månader på sin
allra första av totalt fyra terminer:
– Det är så kul att umgås med människor som är lika intresserade av ämnet i sig, att det spelar mindre roll vilken fördjupning man valt i slutänden, säger Gina.
– Ja, och en anledning till att jag valde just Fenix var att jag
ville åt bredden i utbildningen, säger Gerry och fortsätter:
– Med klasskamraternas intressen blir den ännu bredare!
Råd till en möbel- och designkommun
Som vi alltså fick veta redan i början på det här samtalet, så har
många gymnasieskolor problem med att fylla sina utbildningar
inom området. Samtidigt får Fenixgymnasiet ta emot åtskilliga
telefonsamtal från företag som vill ha tag i begåvade förmågor
att satsa på.
– Men varför har ni bara tre elever?! kan de säga då, berättar
Rolf Claesson, ansvarig för skolans industritekniska program.
– Ni måste bli bättre på att berätta om allt
bra man får lära sig på de programmen
på gymnasiet, säger de inflyttade, lite
vuxnare eleverna på YH.
– Dels det, och så kanske ni kan satsa på
att ordna med boende för att kunna ta emot elever långt ifrån,
nu när ni vet hur speciellt bra förutsättningar just den här
skolan har, säger de tre. Och fortsätter sedan att fylla i varandras meningar när de lovordar inte bara själva utbildningen, utan
också den speciella skolbyggnaden och dess vackra läge alldeles
vid Hjortsjön.
– Det är ju en konceptbyggnad! säger Gerry på äkta Totte
Wallin-enköpingsmål, och ser precis så imponerad ut som
han låter.

Jag vill jobba med det här
på riktigt, inte bara som
en slags ’konstnär’
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Design ända in på skinnet
Fenixgymnasiet var redan i sin första byggnad utmärkt som en
av de mest extraordinära skolbyggnationerna i världen. Nya
Fenix med sina välvda korridorer, skolsalar utrustade med
sådant som andra kommuner bara kan drömma om, som brännugn för keramik och högteknologi på både ljus och ljud och med
den ultimata Multihallen som kronan på verket, är en uppföljning
i samma högklassiga, estetiska anda.
– Ja, det är lite annorlunda från vad man är van vid, säger
Andreas och blir genast retad av de andra två för vad man kan
tänkas är vanligt i Avesta, där han kommer ifrån.
– Där uppe hade ni väl byggt en skola som en dalahäst, retas
Gerry men snällt leende.
– Nej, säger Andreas då och börjar dra upp skjortärmen för att
visa; de gör vi tatueringar av.

YH-utbildning till
Möbelproduktionstekniker
Utbildningen är 2-årig (400 poäng)
och innehåller tre längre LIA-perioder (praktik).
Ämnen i kursplanen är bland
annat design-eknik, möbelkonstruktion, produktionsekonomi,
produktionsteknik och produktionsledning.
Mer information finns på
www.fenixkunskapscentrum.se

Vi lämnar de tre goda ambassadörerna för kommunens yrkeshögskoleutbildning inom möbel och design och skyndar oss hem för
att hinna berätta om dem i den här tidningen. Vi är någonting
stort på spåren här: Vaggeryd är inte bara bra på möbler och
design inom vårt utbildningsväsen – vi är så gott som ensamma
om det också! Dags att börja rigga elevbostäder, minsann.
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– Det är husets fel.
– Och min mans, att vi har flyttat hit och börjat ett nytt liv!
Annelie Rönnerfors, ägare, inredare och hjärtat bakom ett av
Skillingaryds nyaste tillskott på boendefronten, Farbror Melkers
B & B, sitter i en mjuk fåtölj med den sprakande
kakelugnen bakom sig och ler.
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Från koja till 100-årigt slott
Annelies ljusa romantiska inredningsstil andas
lugn och eftertanke med många vackra gamla
saker som öppnar upp sinnen och minnen ur
det förgångna. Intresset för inredning har hon
alltid haft. Genom sitt kreativa skapande på
fritiden får Annelie den nödvändiga balansen
i livet som vi alla eftersträvar, men inte alltid
lyckas uppnå.
– Jag har alltid samlat på vackra saker, och
det gick ju bra när vi bodde i en stor villa. Men
det blev lite mer problematiskt när barnen flyttat ut och vi valde att lämna huset och flytta till
en liten lägenhet på 65 kvadrat, skrattar Annelie.

lycke utanför Göteborg. Där blev de kvar i 17 år.

Tillbaks till Småland
Annelie och hennes man, Dan har flyttat ett
antal gånger i sitt liv tillsammans. Innan Dan
bytte yrkesbana för ett antal år sedan, arbetade
han som pastor i närmare 30 år. Ett arbete som
förde med sig erbjudande om uppdrag runt om
i landet. Det som kom att bli deras sista uppdrag som pastorer tog Dan och Annelie i Möln-

Beslutet att flytta tillbaka till Småland var dock
allt annat än lätt. Allt och alla fanns ju på västkusten. Barnen och två små barnbarn, vänner
och bekanta samt givetvis också deras arbeten.
Men allt sedan de lämnade villan i Mölnlycke
som de hade hyrt av kyrkan, växte en gemensam
dröm fram om att göra något annat i livet –
med livet, än de gjorde nu.

Trots att rötterna för dem båda finns i Vetlanda,
älskar de västkusten och Göteborg, som också
är deras två barns och barnbarns hemstad.
– Vi hade inga planer alls på att flytta från
Göteborg – och kanske allra minst tillbaka till
Småland, säger Annelie försiktigt. Vi ville bara
hitta ett hus som man kunde göra något mer
med än bara bo.
– Efter mycket letande i Göteborgsområdet,
gjorde jag en sökning över hela Sverige och då
hittade jag detta hus, fortsätter Annelie leende
och slår ut med armarna.
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– Det förlösande var när Dan sa till mig, mitt
i min värsta beslutsångest; – vi tar det som ett
äventyr – tillsammans! När jag insåg att jag
kommer ångra mig resten av mitt liv om jag
inte vågar detta, skrev vi på köpekontraktet.
Samtidigt sa vi upp oss från våra jobb, berättar
Annelie skrattandes.
Visst hjälpte det att de båda hade sina rötter i
Småland. Såväl släkt som gamla vänner fanns
numera på nära
håll. Och tur var
väl det, för det är
ingenting att ta
lätt på, att renovera ett 100-årigt
hus. Ett hus som
det dessutom spökade i. Åtminstone
om man skulle tro på säljaren av huset.
– Jaa, kan du tänka dig! Det var det första man
sa till oss när vi kom hela vägen ned från
Göteborg för att titta på huset. – Välkommen
till spökslottet! Jag och Dan bara stod och
gapade, skrattar Annelie.
– Men sen räckte det med att vi gick över
tröskeln, så var eventuella spöken som bortblåsta. Vi såg bara detta vackra gamla hus,
och hur sorgligt bortglömt det hade blivit med

åren. Det var kärlek vid första ögonkastet och
svaret på våra drömmar.
En dröm renoverad med varsam hand
Huset på Idrottsgatan 9, som ”fyller” hundra
år nästa år är verkligen en dröm. Dan och
Annelie har med varsam hand, otrolig noggrannhet och känsla för detaljer tagit sig an
huset och skapat ett modernt och bekvämt
boende för sig själva och för sina gäster.
– Det vi inte kunnat rädda har vi tillverkat nya kopior
av. Allt ifrån dörrar,
dörrfoder och taklister. Och fönstren
har vi bara tätat –
de byter vi inte. Vi
vill göra det vi kan
för att bevara husets själ, förklarar Annelie.

Vi tar det som ett
äventyr – tillsammans!

18

HÄR: OKTOBER 2013

Visst kan det tyckas galet, kanske till och med
lite oansvarigt att göra så som hon och Dan
gjorde. Köpa hus, säga upp sig och flytta från
barn och barnbarn.
Eller också är det alldeles underbart och
fantastiskt inspirerande med människor som
vågar, och som med egen kraft ser till att
deras drömmar och idéer blir verklighet.

Farbror Melker?
– Varför heter ert Bed & Breakfast Farbror
Melker? frågar jag mot slutet av vårt samtal.
Är det möjligtvis en anspelning på Saltkråkans
farbror Melker, undrar jag lite för mig själv.
Som om hon kan läsa mina tankar, svarar
Annelie smått leende:
– I motsats till vad de flesta tror, har namnet
ingen som helst anknytning till Astrid Lindgrens sagor, även om det passar bra här i
Småland. Hennes röstläge skiftar snabbt till
en allvarligare ton.
– Nää, namnet kommer från vår älskade hund,
Melker som vi kärleksfullt kallade farbror
Melker, när han blev gammal och skruttig.
Hade han levt idag hade han älskat detta hus
och trädgård lika mycket som vi gör, avslutar
Annelie.
När jag går därifrån efter vårt samtal, tar jag
med mig känslan av ett hus med många minnen, både glada och sorgsna, men framförallt
vackra. Tänk att det var ett hus, som lockade
hit människor som Annelie och Dan – som
vågade förverkliga sina drömmar och göra
skillnad för sig själva – och för oss.
av Louise Skålberg
HÄR: OKTOBER 2013
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Elin Karlsson och Nina Kavian går i 6:an på
Hjortsjöskolan och har tillsammans skrivit
novellen ”Skolbussen”.
Elin som bor en bit utanför Vaggeryd åker buss till skolan,
kompisen Nina bor närmare och behöver inte åka buss.
– Vi hittade på berättelsen men utgick från Elins beskrivning
om hur det kan vara på skolbussen, säger Nina, som har ett
stort intresse för att skriva.
– Nu i höst är det en ny tjej som börjat åka skolbuss efter
sommaren som jag blivit kompis med, så det har blivit lite som
i berättelsen, säger Elin.
Helen Bratt har kört skolbuss i åtta år och betonar hur viktigt
det är med säkerheten och trivseln på bussen.
– Jag försöker prata med eleverna och se till att de trivs
och att det är god stämning. Sen är det självklart viktigt med
säkerheten, att alla har bälten och kommer på och av bussen
på ett säkert sätt.

Elin är nöjd med hur det fungerar att åka skolbuss. Hon
slipper cykla och hennes föräldrar behöver inte tänka på att
skjutsa henne. Så även om det blir långt för en del elever att
åka, så är ju faktiskt skolbussen en viktig kugge för att det
ska fungera att bo på landsbygden. Och så kan man få nya
kompisar.

Skolbussen
av Elin Karlsson och Nina Kavian
Jag öppnar ytterdörren, hoppar ner för trappan, och ser att
det regnar. Det spöregnar riktigt mycket, och de kalla, våta
dropparna träffar mig i ansiktet, överallt. Först nu hör jag det
intensiva smattrandet av regnet på taket. ”Åh nej!” tänker jag
och fortsätter springa, jag har bara en minut på mig att hinna,
och tiden bara tickar fortare och fortare.
”Jag vill inte missa skolbussen, då får jag ju gå hela vägen i
regnet!” Stigen från huset till bilvägen är hal och grusig, så
jag är nära att halka, men tar emot marken med händerna.
Jag har några skrapsår, det blöder lite och svider. Men jag
reser mig och fortsätter springa.
Löven på äppelträden bredvid det bruna trästaketet ser ut att
blåsa ner när som helst. Vinden piskar mig i ansiktet. Äntligen
är jag framme, skolbussen står där klädd i den gråa glänsande silverlacken. Jag pustar ut: ”Tur jag hann i tid”. Jag går
upp för trappan och när jag står i den varma, trygga bussen
så ser jag att många stirrar på mig för jag är så blöt. Det
droppar ner vatten på golvet. Jag rodnar lite och vänder mig
generat om.
Jag går ut ur bussen igen och kramar ur vattnet från mitt fuktiga
hår. Då ser jag en person komma springande, och stannar
framför mig. Tjejen är lika blöt i ansiktet som jag. Hon nickar
åt mig. Jag känner inte igen henne, men hejar glatt. Ehh, vet
du om jag har kommit till rätt buss? Frågar hon ganska blygt
och ler lite. ”Ja, du har kommit alldeles rätt”, svarar jag. Jag
letar efter lediga platser. Blicken sveper över de gråa sätena,
ratten som chauffören sitter vid, en liten grön gosedjursdrake
i en tråd över förarens plats, det bruna golvet, och de stora,
glänsande fönsterna.
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Regnet fortsätter att droppa allt hårdare, jag ser att fönsterna
på utsidan ät helt täckta av små, glimrande droppar som
sakta rinner ner, vidare till sidan av bussen. Det påminner mig
om första dagen jag åkte skolbuss. Minnena bara kom till, de
spelades upp i mitt huvud, framför ögonen. Det regnade då
med, det var höst, den första skoldagen, då jag skulle åka
skolbuss för första gången också. Jag var sex och ett halvt år
gammal, jag skulle börja första klass. Jag minns hur jag försiktigt klev upp för trappan, som jag nu vant hoppar upp för. Jag
kommer ihåg hur jag stod där, i den stora, stora bussen,
medan jag var så liten. Den lilla rosa axelbandsväskan jag
hade svingades lite när jag tog mina små kliv till en ledig
plats.
Då hade jag inga skolbussvänner. Det kan jag inte påstå
att jag har nu heller, de flesta är antingen mycket äldre eller
mycket yngre. När jag var här första gången var det ingen
som erbjöd mig en plats bredvid någon. Jag var rädd och
ensam, men nu är jag mycket, mycket tryggare och det är
jag glad över.
”Kom,”säger jag till tjejen som pratat med mig. ”Vi sätter oss
där.” Jag pekar på tre lediga platser längst bak, alla andra är
upptagna så vi sätter oss där. ”Jag heter Saga,” säger hon.
”Vad heter du?” ”Elin,” svarar jag och ler. ”Jag bor precis
här, jag är nyinflyttad.” ”Jaså, vad roligt,” säger jag. ”Jag
har bott här hela mitt liv.” Jag känner en glad känsla i mig.
Saga är jättesnäll. Hon kan bli en jättebra vän. Då kommer
en liten flicka in i bussen, kort och med ljust, tunt hår och blå,
vilsna ögon. Hon har en turkos väska över axeln och ser ut att
gå i ettan. Hon ser på mig och Saga, med en förundrande,

men lite bedjande blick. ”Här”, säger jag och klappar med
handen på sätet bredvid. ”Sätt dig här.” Hon skiner upp och
ler. Vi tre, men mest Saga och jag pratar hela vägen. Hon har
bott i Frankrike nästan hela sitt liv, och kan bara lite svenska,
så vi pratar mest engelska. Hon är verkligen trevlig. Saga
berättade en väldigt intressant historia om sitt liv, och jag
berättade min. Hon har flyttat in på min gata den här veckan.
När bussen stannar vid skolhuset har jag helt glömt bort den.
Alla läxor vi har hade jag inte tänkt på, på hela vägen till
skolan. I vanliga fall brukar jag sitta ensam och tänka på
skolan. Nu pratade jag med Saga och den lilla flickan som
heter Lisa. Vi stiger av bussen och står på asfalten. Snart
ringer det in. Jag skyndar mig att fråga Saga vilken klass hon
går i. ”Sexan” svarar hon, och jag känner att vi både känner
oss lite besvikna. ”Jag går i femman.” Men vi ler och jag
känner mig glad att jag har träffat Saga.
När jag promenerar över skolgården tänker jag att om jag
inte hade åkt skolbuss hade jag aldrig träffat min nya vän.
Jag längtar till nästa gång bussen går.

Illustration av Elin Karlsson och Nina Kavian.
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Musica Vitae på Hooks Herrgård den 1.11 kl 18.00
Kammarorkestern Musica Vitae med Peter Nordahl, dirigent och
presentatör, framför känd och älskad filmmusik. Dessutom fredagsfilm med levande musik!

Vaggeryd, Småla
2013 har projektledaren Susanne Rydén valt att kalla festivalen
”Småland och stora världen”. Härifrån gör vi utblickar och
reflekterar över vår plats och vårt ansvar i den värld vi alla lever
i. På olika sätt får vi ta del av de folkvandringar som skett till
och från bygden då och nu. Vi ser bakåt och möter förra seklets
utvandring till Amerika, samtidigt som vi omfamnar dagens
nya smålänningar.
Livet ombord på Titanic, världsmusik, småländsk design och
formgivning med globala framgångar, internationell mat med
småländska råvaror och reflexioner över en hållbar värld är
några av de vinklingar som vi väver in i årets program. Internationella stjärnor möter lokala stoltheter i en fantastisk blandning och du är bjuden!
Torsdag den 31 oktober inleds Smålands Kulturfestival och
liksom förra året innebär det en massa aktiviteter i Vaggeryds
kommun, även om festivalen i sin helhet spänner från Huseby i
söder till Gunillaberg i norr.
Flera av kommunens företag inom möbelindustrin är engagerade
på olika sätt. Under kulturfestivalen kan du höra dem berätta och
samtidigt uppleva deras design och formgivning på plats.
För många aktiviteter är det fritt inträde, för övriga bokas
biljetter via: www.smalandskulturfestival.se.
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av Torbjörn Åkerblad

Glasriket och the Glass Factory på Hooks Herrgård
Vernissage fredag kl 16.30, lördag öppet 11-18, söndag 11-16.

Magi och Musik i Fabrik – Swedese den 31.10 kl 12.30
Rundvandring i fabriken följt av lunchtallrik och fötrollande show av
magikern Malin Nilsson som accompanjeras av två ung stråkmusiker.

and och den stora världen
DESSUTOM...
Barnaktiviteter på Miliseum och Kreativt Återanvändningscenter.
Förmiddagskaffe med design – alla dagar kl 10.30 på Sonarps Interiör.
31.10 Joel Enhörning från Byarums Bruk
1.11 Stina Sandwall
2.11 David Design
3.11 Johan Isaksson från Givarps
Art Gate Glass Galleri med glaskonst i Målen mellan Vaggeryd och Hook.
Miliseum öppet hela helgen fredag–söndag.
På alla spelplatser i Vaggeryd/Skillingaryd presenteras fotosalongen
”Bilden av dagens Smålänning”.

Musikalisk lunch i historisk miljö – 1.11 kl. 12.00
Fredagslunch i anrika matsalen vid Skillingaryds läger med
musik av John Bauer Brass. Tidigare teaterchefen Bernt Lindqvist
serverar anekdoter från både militärförläggningens och Vaggeryds
möbeltillverknings rika historia.

Designdagar på Skillingaryd Design Center
Lördag den 2.11, söndag den 3.11 kl 13-15 (öppet 12-16)
Här möter du aktuella formgivare, bekantar dig med Auld Rare
Whisky, lyssnar på skön musik i högtalare från Larsen Hifi, tar del
av specialerbjudanden och njuter av Skillingarydsartisten Anna
Skölds musik. Konst av lokala konstnärer och presentation av
Vaggeryd kommuns möbeltillverkare.
Fri Entré.
HÄR: OKTOBER
2013
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Vykort från småstaden
Medlem i Beredskapsföreningen 39-45 under invigningen
av Miliseum den 14 september 2013.
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EN TIDNING OM OCH FRÅN VAGGERYDS KOMMUN

