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Waggeryds Museiförening

En vanlig måndag i Magnisa stuga
2018 har varit ett lugnare år för Museiföreningen 
än de tre tidigare åren som starkt dominerades av 
utgivningen av våra böcker ”Från Waggeryd till 
Vaggeryd”. Under hösten 2017 installerade vi 
fjärrvärme i stugan och byggde in trapphuset till 
andra våningen. Detta har bidragit till att inom-
husklimatet har blivit behagligare och upp-
värmningskostnaderna kunnat minskas väsentlig.

Varje måndag under vår- och höstterminen träffas 
en grupp daglediga entusiaster i Magnisa stuga.
Tolv deltagare, 9 kvinnor och 3 män, möts i 
studiecirkelns form. Under hösten har vi arbetat 
med att färdigställa två nya utställningar. På 
andra våningen har vi inrett ett skolhörn med 
bänkar, böcker, kartor, planscher och mycket 
annat som hör den gamla skolan till. Det mesta 
av det som visas har Natan Boberg samlat och 
det kommer främst från Östra skolan.

Lars Erik Joakimson och Ann-Marie Stüffe



En vanlig måndag i Magnisa stuga
När David Lidéns måleriverkstad skulle rivas för några år 
sedan fick Museiföreningen möjlighet att hämta detaljer ur 
inredningen, verktyg, färgförpackningar och andra föremål som 
skapade karaktär i hans målarverkstad. Nu har vi byggt upp en 
liten nisch i källarvåningen där vi försökt återskapa en del av 
Davids mycket personligt präglade verkstad.
Utöver detta har måndagsgänget arbetat med att registrera 
föremål i vårt register, ordna Lillie Kullbergs tidningsklipp i 
album, söka bilder i Fotonis arkiv på temat ”Gläjde och fest”, 
förbereda utställning till Arkivens dag samt uppdatera 
arkivlistor och lägga in nyinkommet arkivmaterial.

Under hösten har vår förening fått god hjälp av Magnus 
Olsson, som tillsammans med Lars-Evert Eskilsson 
uppdaterat vår hemsida. Vi är anslutna till Hembygds-
förbundets nya portal. Det enklaste sättet att komma till vår 
nya hemsida är att googla på Waggeryds Museiförening och 
därefter klicka på Waggeryds Museiförening – Hembygd. På 
hemsidan har vi under rubriken ”Utmärkta platser” lagt in18 
informationstavlor med bilder och text om historiskt och 
kulturellt intressanta platser i Vaggeryd och Götafors. På 
hemsidan går det också att läsa Lars-Evert Eskilssons 
artiklar om ”Gamla Waggeryd”, tidigare publicerade på 
webbtidningen skillingaryd.nu.
Vi håller också på att uppdatera vår förteckning av 
mailadresser till våra medlemmar. Vi ser ett värde i att 
kunna nå våra medlemmar med korta meddelanden och 
inbjudningar som rör vår löpande verksamhet. 
Informationsbladet kommer även fortsättningsvis komma ut 
med 3 – 4 nummer/år.

David Lidéns målarverkstad

Gunlög Joakimson, Evert Melin 
och Mona Flodin i arkivet.

Elisabeth Sandhl jobbar med 
medlemsregistret.

Ann-Marie Stüffe och Ingrid 
Svensson julsmyckar.

Monica Johansson uppdaterar 
arkivlistorna. 



Almanacka 2019
Tillsammans med Byarums
Hembygdsförening har vi tagit fram en 
almanacka för 2019. Det är Lars-Evert 
Eskilsson och Ingemar Gustavsson som 
tillsammans med Lennart Andersson och 
Christer Svensson svarat för almanackans 
innehåll. 2018 års almanacka finns för 
beskådande på vår nya hemsida.

Almanackan kan köpas i Magnisa stuga 
eller beställas via 
waggerydsmuseiforening@navnet.se pris 
50 kr plus porto.

Götarps Hage
Waggeryds Museiförening har under 2018 vid två 
tillfällen lämnat namnförslag till gator och kvarter 
till Kultur- och fritidsnämnden. I år har det gällt en 
utökning av Västra strand mot Bondstorpsvägen 
med två nya gator och sju kvarter samt Götarps 
hage, ett nytt bostadsområde vid Nestors, söder om 
Södra park med två gator och tre kvarter.

Musieföreningens förslag
Förslag på kvarters- och gatunamn –
Södra Park 1:2, Götarps Hage
Före utbyggnaden av bostadsområdet 
Södra Park fanns det fyra boställen 
inom området, öster om Lagan. Tre av 
dem låg i anslutning till bruksområdet 
vid Götafors. Det var Herrgården, 
bondgården Nestors och Johan Rehns 
stuga. Vi anknyter till detta i våra 
förslag till gatornas namn.

Götarps Hage ligger i nära anslutning 
till den gamla bruksherrgården i 
Götafors. Brukets ladugård låg i det 
område som nu ska bebyggas. Den siste 
bonden som verkade på gården hette 
Oskar Nestor. Museiföreningens 
namnförslag på de tre kvarteren 
associerar till sättet att färdas till och 
från Herrgården och Nestors i slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet och 
den omfattande vagnsindustrin i 
Vaggeryd vid denna tid. Vi ger 
kvarteren namn efter hästdragna vagnar.

Förslag på gatunamn
Huvudgatan ges namnet Oskar Nestors 
väg och den lilla gatan Johan Rehns väg

Förslag på kvartersnamn
Skrindan, Trillan och Schäsen.

Julklappstips!
Från Waggeryd till 
Vaggeryd del I och del II
Pris 250 kr/st plus porto.
Finns att köpa i Magnisa
stuga eller att beställa
waggerydsmuseiforening@
navnet.se

”Frendes” vid Vaggeryds kvarn.
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Museiföreningen och Kåre Boberg ger ut en jubileumsbok om WIK
Den 1 april 2020 är det exakt 100 år sedan Waggeryds IK bildades. Som ett slags ödets nyck var det på 
dagen 32 år innan undertecknad såg dagens ljus på Fabriksgatan i Vaggeryd. Nu har jag fått uppdraget 
av av Waggeryd Museiförening att skriva ett slags historik över föreningens 100 år. 
Jag skriver ett slags för det kommer att vara min WIK-historia som den formades under efter-
dyningarna av 1950-talets storhetstid fram till ingången på 90-talet. Under den tiden lärde jag som 
ungdomsspelare, fotbollsspelare och ledare känna några av de verkliga seniorerna från pionjärtiden 
med föreningens grundare Anton Lindbergh i spetsen och hundratals andra WIK:are fram till den dag 
1990 då jag lämnade uppdraget som tränare för 16-årslaget i fotboll för att flytta till Bankeryd. Efter 
det var det främst WIK.s hedersordförande Rune Claesson som höll mig ajour med vad som tilldrog 
sig kring Idrottsplatsen och som lämnade uppslag till otaliga tidningsartiklar om framför allt WIK:s
historia. Så här nästan 30 år senare är det förvånade att Jönköpings-Postens sportredaktion med chefen 
Göran Bäckström i spetsen lät mig hållas och så fort tillfälle gavs fick jag utrymme att skriva 
idrottshistoriska artiklar som till mycket stor del kom att handla om Waggeryds IK. Något liknande 
skulle idag var helt otänkbart med nutidens små och överbelastade tidningsredaktioner.
Dessa berättelser bevarade Rune i sina klippböcker och de utgör bästa tänkbara bas för det arbete som 
om allt går enligt planera ska redovisas sommaren 2020.

2008 började vi planera för en WIK-bok och höll också ett första förberedande möte. Men mer än så 
blev det inte eftersom tiden inte räckte till för den arbetsinsats som krävdes. Dessutom ringde 
telefonen en sommardag 2009. – Hej, det är Rune Claesson. Jag är på sjukhuset i Värnamo just nu 
men när jag kommer hem ska jag testamentera 50 000 kronor till WIK-boken så att du kan skriva och 
trycka den. Han fick mitt löfte men längre än så hann vi inte komma. En vecka senare gick Rune ut 
tiden vid 94 års ålder.

Nu har tiden kommit att uppfylla löftet till Rune. Två av de artiklar som ingår i Runes samlingar är 
"När WIK spelade bandy i slips" och "Galoscherna i Örebro". Båda kommer att ha sin givna plats i 
boken om WIK:s 100 år.                                                                                   Text Kåre Boberg

Rune Aronsson, WIK-målvakt på Eyravallen i Örebro när han debuterade i allsvenskan i bandy på 
trettondagen 1942

OBS!
Musieföreningen är intresserad av din mailadress för att kunna skicka 
information enkelt och snabbt. Sänd till waggerydsmuseiforening@navnet.se
om du vill finnas med i vårt nätverk.
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