
VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE
TORSDAGEN 24 MARS KL 18:30

I MAGNISA STUGA

Vi tar sikte på nästa verksamhetsår. Valen är förberedda.
Bankmannen Kenneth Åberg berättar 

”från lackstång till E-post”

Museiföreningen bjuder på kaffe.               Välkommen!

Waggeryds Museiförening

Waggeryds Museiförening
Årsberättelse för verksamhetsåret 2021
Waggeryds Museiförening är genom Jönköpings Läns 
Hembygdsförbund ansluten till Sveriges Hembygdsförbund. 
Tillsammans med kommunens sju hembygdsföreningar och 
Miliseum ingår Museiföreningen i Hembygdsrådet i Vaggeryds 
kommun. Medlemsantalet var vid årsskiftet 292.
Coronapandemin med sina restriktioner har kraftigt påverkat 
föreningens arbete. Studiecirklar, lördagscaféer och uthyrningar 
kunde inte genomföras under våren. Årsmötet hölls inte förrän 
16 september. Camilla Appelqvist har dock funnits i stugan 
under hela året och i det hårt ansträngda läget kunde vi ändå 
hålla igång arbetet med Götaforsboken på ett coronanpassat
sätt. Styrelsemöten hölls digitalt fram till och med maj månad. 
Under sommaren och hösten lättade restriktionerna. Vi kunde 
då träffas fysiskt till styrelsemöten, studiecirklar samt 
genomföra boksläppet och Vaggerydsdagen utomhus. Kåre föreläser digitalt om WIK

Magnisa stuga
Trots coronapandemin har Magnisa stuga varit öppen måndag – torsdag mellan kl. 9.00 – 14.00.  
Hembygdsrådets anställda Camilla Appelqvist har sin arbetsplats i stugan. Byggnaden är i gott skick, inga större 
underhållsarbeten har behövt göras. Sven Nord har byggt ut och förbättrat redskapsboden till dubbel storlek och 
Bernt Magnusson har påbörjat förnyelsearbetet med trädgården med två nyanlagda rabatter. Vaggeryds 
Trädgårdsförening har svarat för två vackra planteringar med vår- och sommarblommor.

Besökare
Lördagsfikat som ställdes in i under våren kom i gång på nytt under hösten men lockade då ett fåtal gäster. Våra 
hyresgäster avvaktade med sin verksamhet till hösten. Hemvändardagen ersattes med boksläpp utomhus med ca 
250 besökare och på den försenade Vaggerydsdagen kom det ca 100 besökare. 60 elever från Fenix, fördelade i 
smågrupper, fick visning av stugan. Jul i stugan hade 30 besökare. Stugan har varit uthyrd vid 59 tillfällen. 
Byarums Hembygdsförening, Empartiet, PRO, Hembygdsrådet och Vaggeryds Trädgårdsförening har årligt 
hyreskontrakt.



Verksamheten 2021
Möten och offentliga samlingar
Försenat årsmöte hölls den 16 september. Onsdagen 3 mars genomförde vi en digital föreläsning med Kåre 
Boberg. Han berättade om WIK:s hundra år.  Hemvändardagen förändrades till ett utomhusförlagt boksläpp av 
”Välkommen till Götafors”. Vi sålde 140 böcker. Jan Allan Persson spelade med sin sextett vid två tillfällen. I 
stugan visades en utställning med 25 uppförstorade sidor ur Götaforsboken. På Vaggerydsdagen fortsatte vi 
försäljningen av Götaforsboken. Spelmansgruppen Granyla spelade när vi hade Jul i stugan.
Sven Gunnar Sundkvist har föreläst om Götaforsboken på en dagledigträff i Equmeniakyrkan och på 
Bäckalyckan. Lars-Evert Eskilsson har medverkat med ”glimtar från gamla Waggeryd” vid en dagledigträff i 
Equmeniakyrkan.

Övriga aktiviteter
Boken ”Välkommen till Götafors” fick ett varmt mottagande. Vid årets slut är upplagan på 400 böcker i det 
närmaste slutsåld. Tillsammans med SPF-Seniorerna, PRO och VSOK genomfördes under sommaren 
Minnespromenader. Vi sålde karta med anvisningar till Museiföreningens 18 informationstavlor och erbjöd 
deltagande i en tipstävling med frågor om platserna. Arrangemanget lockade 70 deltagare. Avslutning med fika 
och bildvisning hölls på Friluftsgården. Museiföreningen har yttrat sig om förslaget att ändra namnet på torget 
Knutpunkten till Sophie Sagers plats. Under hösten återuppstod studiecirklarna – Arkivarbete och Metall- och 
Verkstadsindustrin i Vaggeryd.
Tillsammans med VSOK har vi rustat upp Henningas sommarlada. Ladan har riktats upp, fått delvis nya syllar 
och väggar, nytt tak och rödmålats. Nu återstår golvet och ytterligare en målning. I sommarladan ska 
Museiföreningen förvara äldre åkdon tillverkade i Vaggeryd. Huvudansvariga för projektet har varit Bernt 
Ekfeldt och Ingemar Gustavsson.

Minnespromenaderna avslutades med bildvisning på Friluftsgården

Styrelsen
Styrelsen har under året haft elva protokollförda 
sammanträden.
Ordförande är 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 och Elisabeth Sandahl
Ersättare: Anna Ireklint, Susanne Oskarsson och Ann-Marie 
Stüffe

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

Hemvändardagen och boksläpp. Jörgen och Annika 
Åberg köper en bok av Sven Gunnar Sundkvist 
under kassören Tomas Johanssons övervakning.



Provflygningarna – platserna Andrée lämnade efter sig
Åren 1893-1895 genomförde den senare så uppmärksammade och dramatiskt försvunne Salomon August 
Andrée nio fria färder med gasballongen Svea. Han flög från Stockholm och Göteborg. Landningarna skedde 
runtom i Sverige. Och en gång i Finland.
Färderna genomfördes med vetenskapliga och militära motiv men rymde också dramatiska och dråpliga inslag. 
Andrée trodde sig fara över Vänern för att några minuter senare landa på Gotland. ”Tokdumma” människor i 
Intagan gick in för att läsa Bibeln istället för att hjälpa luftfararen. På finska Eskerön tillverkade Andrée en 
flagga av ”ett onämnbart klädesplagg” för att påkalla hjälp.

PROVFLYGNINGARNA
- PLATSERNA  ANDRÉE  LÄMNADE EFTER SIG

ONSDAG 9 MARS KL 19:00 PÅ  BÄCKALYCKAN

Carl-Johan Svensson föreläser om Andrées vådliga provflygningar
– en slutade vid Malmbron

Servering Entre: 50 kr      Välkommen!

IOGT/NTO                   Museiföreningen                       

I anslutning till 125-årsdagarna för flygningarna har 
landningsplatserna besökts av Carl-Johan Svensson för att utröna 
vad som finns kvar av händelserna idag. I Vara har Conditori
Nordpolen skapat ett särskilt Andrée-rum som minner om 
landningen. I Småland vid Malmbron, sydväst om Vaggeryd har 
informationsskyltar placerats ut. I Finland finns en livlig 
minneskultur kring landningsplatsen. På Dalarö är landningen i 
det närmaste glömd.
Carl-Johan Svensson, född i Skillingaryd är lektor i 
historiedidaktik vid Högskolan i Jönköping.  Han har skrivit 
boken ”Provflygningarna – platser Andrée lämnade efter sig”. 
Carl-Johan besöker Bäckalyckan 9 mars för att föreläsa om 
Andrées ballongfärder som föregick hans ödesdigra färd mot 
Nordpolen.

Gåva från Handelsbanken. Oljemålning av Thage Karlsson
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