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VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE
TORSDAGEN 23 FEBRUARI KL 18:30

I MAGNISA STUGA

Vi tar sikte på nästa verksamhetsår.
Kåseri och bildvisning om Gamla Waggeryd

av Lars-Evert Eskilsson

Museiföreningen bjuder på kaffe.         Välkommen!

Waggeryds Museiförening 

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT ÅR!
Du är en av Waggeryds Museiförenings 292 medlemmar och vi tror att du vill behålla ditt medlemskap 
under år 2023. Vi kommer att fortsätta att berätta om vår verksamhet och om Vaggeryd och Götafors 
genom fyra Informationsblad till våra medlemmar.
För våren 2023 ser våra planer ut så här. Torsdag 23 februari har vi årsmöte i Magnisa stuga och när 
det våras bjuder vi in till visning av Hjalmar Anderssons Snickerifabrik på Fabriksgatan och 
Brandmuseet i brandstationen. I maj blir det konsert med Skillingaryds manskör i parken utanför 
Magnisa stuga och på Hemvändardagen i augusti kommer Roger Randow visa ett stort antal av sina 
snidade figurer – kända profiler och original från Vaggeryd. Arbetet med boken om Metallindustrin i 
Vaggeryd fortsätter och beräknas bli klart till Hemvändardagen 2024.

Årsavgiften är oförändrad 150 kronor.
Du kan betala på två sätt: Via bankgiro 

273-3319 eller Swish 123 552 8831
Viktigt! Skriv ”medlemsavgift” och namn 

så vi kan se vem som har betalat.

Hubert ”Tjaback” Jonsson, 
skulptur av Roger Randow.

Vi försöker uppdatera vårt medlemsregister med 
E-postadresser och är tacksamma om du skickar din 
adress till waggerydsmuseiforening@gmail.com
Adressändringar och andra meddelanden skickas till 
samma adress.

mailto:waggerydsmuseiforening@gmail.com


En fin julklapp
På julafton 2022 fick Kåre Boberg och Museiföreningen en fin men två år försenad julklapp. 
Sportjournalisten Christian Ahlin på Värnamo Nyheter hade med förtjusning läst Wik-boken som han 
lovordade på ett brett uppslag i tidningen. 
Han skriver… ”Huvudförfattaren är Kåre Boberg, tidigare sportjournalist på både Värnamo Nyheter 
och Jönköpings-Posten. Inom genren sportbok, och att teckna en idrottsförenings historia, anser jag 
att Kåre Boberg har levererat ett mästerverk. Språket är bländande bra, målande och stundtals 
poetiskt. Boken är dessutom rikt illustrerad med massor av fina bilder. Kåre Boberg har skrivit en bok 
som saknar motstycke i sin genre inom Värnamo Nyheter utgivningsområde.”



Linjen

Waggeryds Museiföreningen
Årsberättelse för verksamhetsåret 2022

Waggeryds Museiförening är genom Jönköpings Läns Hembygdsförbund ansluten till Sveriges 
Hembygdsförbund. Tillsammans med kommunens åtta hembygdsföreningar och Miliseum ingår 
Museiföreningen i Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun. Museiföreningens medlemsantalet var 
vid årsskiftet 292

Magnisa stuga
Verksamheten i Magnisa stuga har normaliserats efter coronapandemin. Stugan har varit öppen 
måndag - torsdag mellan kl. 9.00 och 14.00 då Hembygdsrådets anställda Camilla Appelqvist funnits 
på plats. Lördagkaffét kom igång. Byggnaden är i gott skick. Under året har Hjortbrons Målarverkstad 
färdigställt den utvändiga målningen. Invändigt har vi förbättrat belysningen i salen och i Anna-Brittas 
rum samt installerat timer i köket. Utrymmet under verandan har inretts till förråd för nyinköpta 
trädgårdsmöbler och flaggstången kom på plats lagom för att vi skulle kunna delta i allmän flaggning 
på Nobeldagen. Utöver förnyelsearbetet med Magnisa stugas trädgård har Bernt Magnusson med stort 
intresset inrett WIK-kiosken med historiska föremål, affischer och foton om fotboll och bandy. 
Vaggeryds Trädgårdsförening har svarat för två vackra planteringar med vår- och sommarblommor.

Besökare
Lördagsfikat har inte kommit upp i samma besöksantal som före pandemin. Hemvändardagen lockade 
300 besökare. 85 elever från Fenix, fördelade på smågrupper, fick visning av stugan. Arkivens dag och 
Jul i stugan hade 110 besökare. Våra hyresgäster har återkommit med sina verksamheter. Stugan har 
varit uthyrd vid 88 tillfällen. Byarums Hembygdsförening, Empartiet, Hembygdsrådet, PRO och 
Vaggeryds Trädgårdsförening har årligt hyreskontrakt.

Möten och offentliga samlingar
Årsmöte hölls 24 mars. Kenneth Åberg berättade om sitt yrkesliv på banken ”Från lackstång till E-
post”. Tillsammans med IOGT-NTO ordnade Museiföreningen under året tre föreläsningar på 
Bäckalyckan. 9 mars föreläste Carl-Johan Svensson om sin bok ”Provflygningarna – platserna Andrée 
lämnade efter sig” och 27 april berättade Rolf Fredriksson om kvinnorättskämpen Sophie Sager. 
Lördag 21 maj spelade Gota Stream Big Band i parken utanför Magnisa stuga.  På Hemvändardagen 
29 augusti hade vi boksläpp och en utställning om salmonellaepidemin. Jan Allan Persson medverkade 
för tionde gången med sin blåsensemble. På Arkivens dag visade vi en utställning av tavlor målade av 
lokala förmågor och på Jul i stugan hade vi besök av spelmansgruppen Granyla.

Böcker
Boken ”Välkommen till Götafors” nominerades år 
2022 av Jönköpings Läns Hembygdsförbund till 
Sveriges Hembygdsförbunds tävling ”Årets 
hembygdsbok”. Museiföreningen har under hösten 
2021 och våren 2022 tillsammans med Dan Forsberg 
skrivit boken ”Så blev mitt liv”, en berättelse om Dans 
speedwaykarriär och hans liv som affärsman och 
entreprenör. På Hemvändardagen hade vi boksläpp och 
Dan Forsberg fanns på plats för att signera böcker och 
prata med sina ungdomsvänner. Dan Forsberg kom till 
Bäckalyckan 21 september för att berätta om sitt liv. Skulptur gjord av Paul Mattias visades 

på Arkivens dag.



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

Övriga aktiviteter
Varje måndag har ett tiotal medlemmar 
träffats till arkiv- och föreningsarbete i 
Magnisa stuga. I samarbete med NBV har 
fyra studiecirklar och åtta kultur-
arrangemang genomförts. Föreningen har 
lämnat förslag på nya gatunamn på 
Östermos industriområde. Tillsammans 
med VSOK färdigställdes restaureringen 
av Henningas sommarlada. Våra vagnar 
flyttades till ladan. En redaktionskommitté 
för boken om metallindustrin i Vaggeryd 
tillsattes. Målet är att boken ska vara klar 
till Hemvändardagen 2024.

Styrelsen
Styrelsen har haft elva protokollförda 
sammanträden.
Ordförande är Lars Erik Joakimson, vice 
ordförande Kurt Andersson, kassör Tomas 
Johansson, sekreterare Thomas Bergquist 
och vice sekreterare Lars-Evert Eskilsson.
Övriga ledamöter är Ingemar Gustavsson, 
Anna Ireklint, Kenneth Lindelöf, Sven 
Nord och Susanne Oskarsson.
Ersättare är Linda Nydenmo, Martina 
Ojala och Ann-Marie Stüffe. 
Vid årsmötet lämnade Eva Eliasson och 
Elisabeth Sandahl  och Linda Nydenmo
och Martina Ojala valdes in som nya 
ledamöter. Här finns plats för ytterligare någon vagn.

Ingmar Gustavsson, Henrik Ojala och Sven Nord flyttar 
vagn och släde ifrån Hult till Henningas lada.

En förnämlig gåva till Museiföreningen från Synnöve Bergman. Stort tack!
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