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Den första bilden är framsidan mot vägen. Den andra bilden är på baksidan och från 2015. Den sista bilden är från 2017-10-23.

Så långt norrut i Albo Härad man kan komma, ligger en liten by som heter Agusa i Andrarums församling. Här intill vägen
Hörröd - Andrarum ligger en liten grå stuga kallad Agusastugan, där besökarna tror sig förflyttad ett sekel tillbaka i tiden.
Här står nämligen möbler och husgeråd kvar som det användes av den siste ägaren Anna Mårtensson som bodde ensam
här till 1944 då hon slutade sina dagar 71 år gammal. Om Anna Mårtensson kan sägas att hon levat sitt liv på samma sätt
som sina förfäder utan att ändra eller modernisera någonting. Hon framlevde här sitt liv i tacksamhet och trivdes med sin
tillvaro. Med Anna Mårtensson gick så en epok i graven, ty sen dess har ingen människa bott i Agusastugan.
Agusastugan ägs sedan 1946 av Albo Härads Hembygdsförening.
Agusastugan byggnadsminnesförklarades den 18 december 1963.
Bilderna är autentiska kläder och inventarier.

Orientering i Agusastugan: 
Förstugan (stersed) ligger på mitten av boningshuset (stuelängan). Två halvdörrar leder in till "fåstun".På den ena väggen
finns karahyllan, en hylla för porslin och lerkärl uppsatt. Smutsvattnet hälldes ut i en fördjupning nere i golvet. Vattnet rann
sedan i en stensatt ränna över gårdsplanen ner till bygatan.
Skorstenen framför "fåstun" finns "illaren". Man lagade all mat inne i skorstenen. Här stod husmodern i ett svart sotigt
utrymme med en murad bänk framför sig.
Bakugnen ligger som ett bihang till skorstenen, Den har tjocka väggar av sten och lera. Den kräver ett stort utrymme och
därför skjuter den ut med sin karaktäristiska buk utanför ytterväggen.
Stuan kommer man i direkt från "fåstun". Stuan är det dagliga rummet, där såväl husbondfolket som tjänstefolk mest
vistades dag och natt. Framför illaren står den gjutna "järnkakelugnen" (sättugnen) som eldas inifrån skorstenen med ved
och torv.
Vänstra kammaren. Här står en snedklaffbyrå tillverkad av furu men målad på ett sätt för att ge intryck av ett ädlare träslag.
På byrån finns en mängd prydnadsföremål, tobaksschatull, lerpottor osv.
Högra kammaren har vackra allmogemålningarpå kistan respektive vråskåpet.

Då man tittar in i brygghus, skafferi, stall och loge ser man alla de verktyg och redskap som fins, och man förnimmer all den
kunskap, som krävdes för att hålla detta självhushåll i stånd.
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