
Föreningsnytt
Coronapandemin har styrt Museiföreningens verksamhet sedan i mars. Livet i Magnisa stuga tystnade när vi 
stängde måndagsarbetet och lördagscaféet. PRO och våra andra hyresgäster minskade också sin verksamhet 
kraftigt. Styrelsemöten ställdes in i april och maj men vi lyckades genomföra vårt bokprojekt genom att 
”coronaanpassa” vårt redaktionsarbete och boken lämnades till tryckning i början av juni. Camilla har arbetat 
som vanligt i stugan under hela tiden.

Den inställda hemvändardagen ersattes med ett boksläpp i två partytält i trädgården utanför Magnisa stuga. Vi 
sålde 300 böcker och serverade kaffe och blåbärsmuffins. En jämn ström av bokköpare passerade under 
förmiddagen. Under sommaren arrangerades tillsammans med IOGT/NTO två föreläsningar på Bäckalyckan då 
Kåre Boberg berättade om WIK och den nyutkomna boken. Vi begränsade till 30 deltagare vid varje tillfälle. 
Lars-Evert Eskilsson medverkade vid en stadsvandring ordnad av SPF/PRO.
När coronarestriktionerna mildrades kunde styrelsen träffas igen men i november skärptes bestämmelserna på 
nytt. Vi öppnade vårt lördagscafé den 17 oktober och måndagsarbetet den 19:e med fick stänga igen den 7 
november. En stor händelse var när Museiföreningen 15 oktober uppvaktade och överlämnade 100 böcker till 
hundraåringen WIK. Under höstens har vi tvingats ställa in Frimärkets dag och möjligheterna till Jul i stugan 
verkar små.

Magnisa stuga har i år fungerat som en skrivarstuga. Här dokumenteras lokalhistoria som blir till böcker. Utöver 
WIK:boken har Camilla varit starkt delaktig i framtagandet av årets nummer av ”Mellan Härån och Rasjön”. 
Arbetet med Götaforsboken har just kommit igång. Den ska bli klar till Hemvändardagen 2021.

En perfekt julklapp
Museiföreningens senaste bok ”100 år med Waggeryds IK” har fått ett 
uppmärksammat mottagande. Lagom till den inställda Hemvändardagen 
levererade Tabergs Tryckeri 1000 böcker.
Vi sålde cirka 300 böcker under tältdukarna på vår utomhusträff i trädgården 
utanför Magnisa stuga.
Nu har vi cirka 300 böcker kvar. Boken kan köpas i Magnisa stuga måndag 
till torsdag mellan 9.00 -14.00 och på lördagar mellan 10.30 – 12.00. Du kan 
också beställa boken med e-post waggerydsmuseiforening@gmail.com eller 
genom Kåre Boberg 072-2531467 eller Lars Erik Joakimson 070-2916164. 
Pris 250 kr plus 80 kr för porto och emballage om den ska skickas.

Kåre signerar böcker Dan Forsberg och Gustav Lindström 
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Tal till en hundraåring
Varför ger en hembygdsförening ut en bok om en idrottsförening? Museiföreningen är lite ovanlig som 
har gjort detta. Anledningen till att vi engagerade oss i ett sådant projekt är att WIK gjort stora avtryck 
i Vaggeryd när stationssamhället växte fram och att WIK genom sina enastående fotbollsframgångar 
på 1950-talet för alltid placerat Vaggeryd på den svenska fotbollskartan.

Här har vi en verklig parallell till den litterära Åshöjdens BK.
Vilken annan divisiontvåklubb har samtidigt haft tre spelare med i fotbollslandslaget? Det skedde 
1956 då Sverige mötte Danmark på ett fullsatt Råsunda. Sven ”Gliet” Eliasson, Lennart Nilsson och 
Göran Lindblad. Göran var ny i WIK. På våren samma år värvades han från Vrigstad där han spelat i 
division fem. Finns det någon annan fotbollsspelare i vårt land som under en säsong gått från division 
fem till landslaget? 

Det kändes naturligt och rätt att bejaka Kåres Bobergs önskan att medverka i utgivningen av WIK-
boken. En redaktionskommitté på sju personer har hjälpts åt med jobbet. Under 2019 fram till februari 
2020 levererade Kåre regelbundet texter som i omgångar noggrant granskades och justerades av 
Thomas Bergquist, Lars-Evert Eskilsson och Lars Erik Joakimson. Sven-Bertil Karlsson har jobbat

hårt med att hitta bilder till Kåres texter. Han har också 
ansvarat för våra sponsorkontakter. Thore har fungerat som 
”senior adviser”. Med sin långa WIK-erfarenhet har han 
kunnat bidra till bokens innehåll och utformning. I februari 
när texterna var färdigbehandlade och bilderna började 
komma på plats tog Camilla Appelqvist hand om 
slutarbetet med redigering, layout och bildbearbetning. 
Fyra intensiva arbetsmånader. I början av juni gick manuset 
till Tabergs Tryckeri.

1000 böcker. Hemvändardagen sålde vi över 300 böcker. 
Nu har vi blivit av med 600 och efter denna uppvaktning 
har vi 300 kvar. 

Leve Wik! Hurra!

Johan Svensson tackar för gåvan

Lars Erik och Kåre 
överlämnar böckerna 
till WK:s ordförande 
Johan Svensson. I 
bakgrunden Thore 
Ohlsson, Bengt 
Carlsson och  
Camilla Appelqvist.



Almanackan 2021

Waggeryds Museiförening och Byarums Hembygdsförening ger varje år ut en bildalmanacka. Bilderna 
är oftast hämtade från Museiföreningens bildarkiv. Almanackskommittén består av Lars-Evert 
Eskilsson, Ingemar Gustavsson, Christer Svensson och Lennart Andersson (sponsoransvarig).

Almanackan för 2021 är nu inlämnad för tryckning på Skilltryck i Skillingaryd och det finns möjlighet 
att köpa den från och med 1 december. Priset är endast 50 kr och den kan köpas på Magnisa stuga i 
Vaggeryd måndag-torsdag kl. 9-14 och på lördagar 10.30-12. Vill du få den hemskickad går det bra att 
kontakta museiföreningen via email waggerydsmuseiforening@gmail.com eller telefon 0702906164.

Många av bilderna i den nya almanackan är persongallerier. Exempel är arbetare på Waggeryds 
Mekaniska Verkstad 1951, några bastubadande ynglingar i Vaggeryds första bastu vid Esplanaden, 
tredje klass i Östra Skolan 1955-56 (Ingvar Ottossons första klass i Vaggeryd) och de värnpliktiga 
(födda 1920) som mönstrade 1940. Novemberbilden är deltagare i en gitarrkurs på Gillet år 1965. 

Omslagsbild, Järnvägsgatan på 1930-talet

Bilden för mars månad är tagen av 
”Gliet” och visar en skidtur på 
skjutfältet 1955 med Eva Thorell samt 
Karin och Allan ”Pallis” Gustavsson.

Museiföreningens 
styrelse fint inramad av  
Trädgårdsföreningens 
sommarplanering. 
Från vänster: Sven Nord, 
Susanne Oskarsson, 
Lars-Evert Eskilsson, 
Anne-Marie Stüffe, 
Thomas Bergqvist, 
Anna Ireklint, 
Kenneth Lindelöf, 
Kurt Andersson, 
Eva Eliasson, 
Lars Erik Joakimson, 
Ingemar Gustavsson, 
Tomas Johansson och 
Elisabeth Sandahl.
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Förord till Mellan Härån och Rasjön 2020
Varför skriver vi hembygdsböcker? Svaret är väl ganska givet. För att minnas.
Antikens och medeltidens lärde grubblade ofta över minnet. Skrivkonsten har gjort oss glömska. Människor i 
illitterata samhällen tycks ha bättre minnen än vi, därför att de är tvungna att minnas. Glömskan var en del av det 
pris vi fick betala för civilisationen. Nu har datorer blivit en del av vår tillvaro. Datarevolutionen är kanske det 
viktigaste som hänt i vår civilisation sedan människan skapade skrivkonsten.
Därför vädjar vi i redaktionskommittén till våra läsare att hjälpa oss minnas människor och händelser i vår bygd.

Lennart Davidsson

Boken ges ut av 
hembygdsföreningarna 
i Bondstorp, Svenarum, 
Tofteryd-Hagshult och 
Åker. Boken innehåller 
20 artiklar och ett rikt 
bildmaterial med 
anknytning till de fyra 
socknarna och kan 
köpas på ICA och i 
Magnisa stuga.
Pris 150 kr.

Årets bok har 19 artiklar.
15 författare medverkar och 
innehållet är väl fördelat 
mellan Byarums socken och 
tätorterna Vaggeryd och 
Götafors.
Boken kommer att spridas 
genom roteombuden men går 
också att köpa på ICA, Acleja, 
Preem och i Magnisa stuga.        
Priset 150:-

MELLAN HÄRÅN OCH RASJÖN BYARUMS HEMBYGDSFÖRENING
ÅRSSKRIFT 2020

Hagafors stolsfabrik ca 1954. Stina Ståhlgren, Birger 
Holmqvist, Lars-Erik Jonsson, Kurt Karlsson, Sven 
Nykvist och Carl-Philip Svensson.

Coronaanpassad tårtfest och boksläpp i Magnisa stuga med 
kommittén och författare i årets bok. Linnéa Hugosson,
Christer Sjöberg, Ulla Lagerqvist och Lars Göran Andersson.

Redaktionskommitténs sista korrekturläsning i Magnisa stuga. 
Oscar Smith Oskarsson, Kåre Boberg, Håkan Johansson, 
Gunilla Johansson, Gunlög Joakimson och Magnus Dahun

Första ångloket som passerade Waggeryd. Loket, som 
kallades HALMSTAD, levererades från England på 1870-
talet. Foto från 1889, Sveriges Järnvägsmuseum.
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