
VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE
TISDAGEN DEN 25 FEBRUARI KL 18:30

I MAGNISA STUGA

Vi tar sikte på nästa verksamhets år. Valen är förberedda.
Nadira Kilim, NBV berättar om ”sin resa till Sverige”.

Museiföreningen bjuder på kaffe.             Välkommen!

Waggeryds Museiförening

Medlemsavgiften för 2020
På årsmötet 2019 fastställdes avgiften till 150 kr. Använd bifogat inbetalningskort, internet-
banken eller swish. Skriv ”medlemsavgift” och namn. BG 273-3319 eller swish 123 552 88 31 

Välkommen till ett nytt verksamhetsår!

Waggeryds Museiförening
Årsberättelse för verksamhetsåret 2019

Waggeryds Museiförening är genom Jönköpings Läns Hembygdsförbund ansluten till Sveriges 
Hembygdsförbund. Tillsammans med kommunens åtta hembygdsföreningar ingår Museiföreningen i 
Vaggeryds kommuns Hembygdsråd. Medlemsantalet var vid årsskiftet 300.

Magnisa stuga
Magnisa stuga har blivit ett välbesökt hus där flera 
föreningar regelbundet träffas. Här har Hembygdsrådet sitt 
centrum med Camilla Appelqvist som anställd medarbetare. 
Under året har Heiko Lammers Bygg hjälpt oss med 
reparation av salens tak och verandans träbalkar som var 
rötskadade. Hjortbrons Målarverkstad har genomfört 
utvändig målning av snickeridetaljer och veranda. 
Museiföreningen har blivit ägare av WIK:s kiosk. Den fick 
sin plats i trädgården mellan järnvägsspåret och 
Stationsgatan. Med pengar från Grenthestiftelsen kunde vi 
anlägga en stenlagd markyta att ställa kiosken på. 
Trädgårdsföreningen har svarat för två vackra planteringar 
med vår- och sommarblommor.



Besökare
Lördagsfikat, som lockar mellan 5 -20 gäster, har vid två tillfällen utökats med utställningar och musik: 
Kulturarvsdagen och Arkivens dag med 100 besökare varje gång. 200 elever från Fenix kom i 
smågrupper under en dag på snabbesök. I maj höll Gota Stream Big Band för andra året i rad konsert 
i parken för 50 personer. Lars-Evert Eskilsson berättade om frikyrkans historia i Vaggeryd för 20 
besökare från Korskyrkan i Jönköping. 25 pedagoger från Åvikens förskola besökte 11 juni Magnisa
stuga och 29 okt. visade Lars Erik Joakimson stugan för 30 SPF:are. 10 besökare från Furugården 
gästade oss under hösten. Årets Hemvändardag samlade ca 600 besökare och ”Jul i stugan” 40. 
Stugan har varit uthyrd vid 118 tillfällen. Byarums Hembygdsförening, PRO i Vaggeryd, Vaggeryds 
Hembygdsråd och Vaggeryds Trädgårdsförening har årligt hyreskontrakt.

Verksamheten 2019
Möten och offentliga samlingar
Årsmöte hölls den 26 februari. Anne Johansson berättade om Sophie Sager, Sveriges första feminist 
som kom från Krängsberg. Den 10 april framförde Clifford Ling på Bäckalyckan egna visor illustrerade 
med teckningar som handlade om uppväxten i Vaggeryd och Lars-Evert Eskilsson berättade om 
”Gamla Waggeryd”. 23 maj spelade Gota Stream Big Band under ledning av Lars Erik Karlsson i 
Järnvägsparken. På Hemvändardagen 31 augusti visade fotograf Sol-Britt Ohlsson, född Thagesson, 
Götene sin konst och Jan Allan Persson hade två framföranden med sin blåsensamble. Vi 
uppmärksammade Vaggeryds Schackklubbs 70 år. På Kulturarvsdagen 7 sept. visade Bengt 
Svensson, Skillingaryd sina ”Nostalgilådor” och på Arkivens dag 9 nov. uppmärksammade vi 
Frimärkets dag och lyssnade till spelmansgruppen Granyla under Ole Frantzens ledning. Vid 
köpmännens julmys 1 dec. hade vi öppet med ”Jul i stugan”.

Övriga aktiviteter
Tillsammans med Byarums Hembygdsförening har Museiföreningen gett ut en bildalmanacka för 
2020. Två studiecirkeln om arkivarbete och hembygdsforskning med tillsammans 11 deltagare har  
pågått under vår- och hösttermin. I Museiföreningen pågår tre bokprojekt. En jubileumsbok om WIK 
skrivs med Kåre Boberg som författare och beräknas bli klar till Hemvändardagen 2020 och Sven 
Gunnar Sundkvists bok om Götafors året därpå. En studiegrupp om Verkstadsindustrin kom igång 
efter sommaren. Informationsbladet har kommit ut med fyra nummer. Lars-Evert Eskilsson har visat 
bilder och berättat om ”Gamla Waggeryd” i Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan och på Furugården. 
Informationstavla om domarringen vid cykelvägen söder om Munksjö har satts upp  och vid ingenjör 
Andrées landningsplats vid Malmbron. Vid Jönköpings läns hembygdsförbunds årsmöte i Värnamo 
tilldelades Evert Melin Hembygdsförbundets förtjänstmedalj i guld.

Delar av den 
arbetsgrupp som 
kartlägger verk-
stadsindustrin i 
Vaggeryd. 

Sven Nord, Sonny 
Bertilsson, Kjell 
Eklöf, Christer 
Svensson, Sten 
Carlsson, Mats 
Bergman, Anders 
Mattsson, Per 
Wadsell och Lars-
Evert Eskilsson.



Gåvor
Museiföreningen erbjuds ofta föremål och dokument till sina samlingar. Under året har vi bland annat 
fått Herman Janssons kornett av Maud Johannesson, Åkersberga. Herman Jansson spelade i  
musikkåren Göta. Vi har också fått ett intarsiabord av Maj-Britt Pukspuu. Bordet är tillverkat av Bertil 
Berg.

Styrelsen
Styrelsen har under året haft elva protokollförda sammanträden.
Ordförande: Lars Erik Joakimson, vice ordförande: Kurt Andersson, kassör: Tomas Johansson, 
sekreterare: Thomas Bergquist, vice sekreterare: Lars-Evert Eskilsson. Övriga ledamöter: Eva 
Eliasson, Ingemar Gustavsson, Kenneth Lindelöf, Sven Nord, Elisabeth Sandahl. Övriga ersättare: 
Susanne Oskarsson. Ann-Marie Stüffe.
Evert Melin lämnade styrelsen efter 20 år, varav 12 som ordförande. och Kenneth Lindelöf valdes som 
ny ledamot.

Representation
Lars Erik Joakimson och Kurt Andersson ingår i Hembygdsrådets styrelse. I Jönköpings Läns 
Hembygdsförbunds styrelse är Lars Erik Joakimson ordinarie ledamot.

I år fyller Waggeryds Musei-
förening 25 år. Det kommer vi att 
uppmärksamma genom tillbaka-
blickande glimtar från vårt arkiv. År 
1993 startade diskussionerna om 
”Gula husets” framtid. Huset skulle 
rivas eller flyttas för att ge plats åt 
en parkering. Vaggeryds kommun 
ville rädda stugan och kunde tänka 
sig att flytta den men hade inga 
klara idéer hur den skulle förvaltas.
Vid ett möte på Sparbanken i 
Vaggeryd träffades nio personer 
för att samtala om möjligheterna 
att ta ansvar för ”Gula husets” 
framtid. Sammankallande och 
drivande var Ingemar Ingefjäll och 
Georg Boberg. Georg såg stora 
möjligheter att huset kunde ge 
plats åt sin bror Natans samlingar 
av Vaggerydsföremål. I mötes-
anteckningarna som finns på nästa 
sida kan man läsa hur Waggeryds 
Museiförening bildades och vilka 
planer den nyvalda styrelsen 
hade.

Waggeryds Museiförening 25 år

Trädgårdsintresserad? 
Museiföreningen söker någon/ 
några som tillsammans med 
styrelsen vill utveckla och sköta 
Magnisa stugas trädgård.
Tala med Lars Erik Joakimson
070 290 61 64




