JUL I STUGAN
Söndagen 5 december kl 14.00 – 17.00
Välkomna till Magnisa stuga!
Stugan är julsmyckad. Här finns kaffe och
hembygdsföreningarnas böcker att köpa.
Musik av spelmansgruppen GRANYLA
Waggeryds Museiförening
Boksläpp

Museiföreningens senaste bok ”Välkommen till
Götafors” fick ett uppmärksammat mottagande vid vårt
boksläpp sista lördagen i augusti. Boksläpp med
servering, utställning och musik fick ersätta den
inställda Vaggerydsdagen. Vi reste tre partytält i parken
utanför Magnisa stuga och inne i huset presenterade vi
Götaforsboken i en utställning med 25 boksidor i
planschformat. I parken spelade en sextett under Jan
Allan Perssons ledning musik ur musikkåren Götas
noter. Servering av kaffe och ostkaka pågick hela
förmiddagen.
Götaforsbokens författaren Sven Gunnar Sundkvist var
på plats. Han var flitigt sysselsatt med att signera böcker
och visade välvilligt upp sidor i boken som anknöt till
köparna. Kön vid Sven Gunnars bord var tidvis lång. Vi
sålde 140 böcker. Efterfrågan har under hösten varit så
stor att upplagan är på väg att ta slut.

Sven Gunnar signerar och berättar om sin bok.

Minnespromenader

I sommar har Museiföreningen tillsammans med
PRO, SPF-Seniorerna och VSOK inbjudit till
kulturvandringar. Karta och startkort kunde köpas för
50 kr. Promenaderna gick till 18 platser som
Museiföreningen försett med informationstavlor. Vid
varje kontroll fanns en tipsfråga. Onsdagen 9
november hade vi avslutning på Friluftsgården. Lars
Erik Joakimson presenterade med ord och bild de 18
besöksmålen, vi fikade och förrättade prisutdelning.
15 blomstercheckar lottades ut. Vinnare blev Bengt
Sandahl, Veronica Pettersson, Per Henriksson, Thore
Ohlsson, Monica och Örjan Wilsson, Sven
Johansson, Birgitta Tält, Monica Berg, Margareta
Andersson, Anders Mattsson, Gullan Svensson,
Gunilla Wallenberg, Ann-Britt Dahlin, Monica
Liljeroth och Ingalill Haraldsson.

Minnespromenaderna avslutades med en trivsam
”prisutdelning” på Friluftsgården.

Henningas sommarlada

VSOK och Museiföreningen har sedan i våras
arbetat med att restaurera Henningas sommarlada,
den röda lilla ladan som ligger på höger sida om
vägen till Friluftsgården.
Husets har rätats upp, försetts med delvis nya syllar
och väggbrädor, fått ny dörr, nytt tak och rödmålats.
Jobbet har i första hand gjorts av Bernt Ekfeldt och
Ingemar Gustavsson. Hembygdsrådet i Vaggeryds
kommun har beviljat ett anslag på 15.000 kronor,
pengar som använts till virke, färg och takplåt. Nu
återstår att ordna ett golv. Vi lägger ett golv med
cementplattor som återanvänds.
När golvet är på plats ska Museiföreningen ställa
åkdon i ladan. Vi har en vagn och en släde som
väntar på att få komma dit. Vi har också delar till
åkdon från Hjalmar Anderssons Snickeri på Fabriks- Takläggare - Ingmar Gustavsson och Bernt Ekfeldt
gatan och Sven H. Svenssons smedja på Dalagatan.
Ett stort tack till Bernt och Ingemar som med stor
kunnighet och ett helhjärtat engagemang förlängt
livet på Henningas sommarlada.

Ny redskapsbod

Bredvid semaforen i Magnisa stugas trädgård har vi
en bod för trädgårdsredskap. Den blev med tiden för
liten och överbelastad. Sven Nord har under hösten
ordnat med så att redskapsboden mer än fördubblats
i storlek, fått en funktionell dörr och inretts med
hyllor. Nu har vi gott om plats för gräsklippare,
skottkärra, bevattningsslangar och redskap.
Stort tack till Sven!

Bibliotekets pärmar med
tidningsartiklar

Vaggeryds bibliotek har flyttat från Fenix till en
centralt placerat lokal vid torget, Handelsbankens
gamla kontor. Museiföreningen har tackat ja till
bibliotekets erbjudande att ta över 60 pärmar med
tidningsklipp från Jönköpings-Posten åren 1954 –
1988.
I Magnisa stuga har vi flera omfattande samlingar
med lokalhistorisk dokumentation - klipp från olika
lokaltidningar. Vi har samlat allt tidningsmaterial i
det lilla arkiv- och arbetsrummet i källarvåningen.
Där finns klippböcker från Holger Persson 1942 –
1992, Natan Boberg 1942 – 1959 och Henry Norin
1956 – 1989.

Sven Nord slutstädar i den nya redskapsboden

God jul och gott nytt år
önskar
Waggeryds Museiförening

Julklappstips

Handlaren Emil Andersson

Fram- och baksida på reklamblad från Emil Andersson

Ovanstående fina reklamblad från 1894-95 lämnades i höst in till Waggeryds Museiförening. Det var Kenneth
Åberg som hade hittat kortet i en auktionslåda med diverse innehåll, som han köpt efter Märta Åberg, ”Ernst i
Sannas” dotter. Handlanden Emil Andersson gjorde i bladet reklam för allt han sålde och det var som synes inte
lite. Lägg därtill att han enligt nedanstående annons även sålde åkdon, förmodligen tillverkade i Waggeryd.
Åkdon tillverkades alltså i olika smedjor runt om i samhället innan vagntillverkarna C. Svensson och Alexius
Andersson startade sina vagnindustrier.
Enligt tidningsurklipp gick Emil Anderssons affär i konkurs i början av 1895. Vem var Emil Andersson och var
hade han sin affär? Han var född 10 oktober 1872 i Härlunda församling, Kronobergs län. I november 1893
flyttade han till Waggeryd från Ringamåla i Blekinge
län. Eftersom han bodde i Fridensborg 2 är det troligt
att affären låg i ett av de två husen på den tomten.
Fridensborg 2 byggdes 1889 av Anders Håkansson
och denne uppförde ytterligare ett hus några år
senare. Husen övertogs 1902 av Anders Gunnarsson
och de låg ungefär där ICA-parkeringen är idag.
Östgöta Correspondenten 15 januari 1894

Jönköpings-Posten 13 mars 1895

De två husen Fridensborg 2, som många av oss minns. Foto Folke Gustavsson 1967.

Gustav Andersson, ”Gustav bagare”, startade sin speceriaffär redan 1880 och var den förste handlaren i
Waggeryd men Emil Andersson var nummer två. Efter hans konkurs 1895 kom en handlare som hette Antonius
Sandberg och hade affär på samma plats.
Emil Andersson bodde kvar i Waggeryd till 1897 och kanske drev affären tillsammans med Antonius Sandberg.
Emil flyttade till Skee i Bohuslän, gifte sig och fick en dotter och en son. Han var sedan verksam som handlare
på flera olika platser i landet. Från 1920-talet fram till sin död på 1960-talet bodde Emil Andersson med sin
familj i Eskilstuna. Han hade då titeln disponent och var en tid chef för Torshälla Konfektyr AB. Efternamnet
Lars-Evert Eskilsson
hade bytts till Andhammar.

Årets Hembygdsböcker
Mellan Härån och Rasjön

ges ut av hembygdsföreningarna i Bondstorp,
Svenarum, Tofteryd-Hagshult och Åker. Boken
innehåller 22
artiklar av 19
författare och ett
rikt bildmaterial
med anknytning
till de fyra
socknarna.
Mellan Härån
och Rasjön kan
köpas på ICA
och i Magnisa
stuga.
Pris 150 kr.

Byarums Hembygdsförenings Årsskrift

har 16 artiklar. 14 författare medverkar och innehållet
är väl fördelat mellan Byarums socken och tätorterna
Vaggeryd och
Götafors.
Byarums hembygdsförenings
årsskrift kommer
att spridas genom
roteombuden men
går också att köpa
på ICA, Acleja,
Preem och i
Magnisa stuga.
Priset 150:-

