
Gamla Waggerydsbilder - del 5 
Waggeryds Vagnfabrik AB, David och Svante Larsson, skolbygge med mera 

 

Waggeryds Vagnfabrik AB tillverkade denna slakteribil till Gustaf Nord, som hade slakteriaffär i Taberg. 

Betelkyrkan ses till höger och längre bort till vänster ses huset Ljungsdal. Adressen för det huset är idag 

Gliets gata 11, tidigare adress var Ödestuguvägen 23. Foto från början av 1930-talet. 

 

Betelkyrkan byggdes 1913. Staketet som ses framför uppfördes 1929, detta ger ungefärligt 

årtal på bilden. Huset Ljungsdal byggdes 1922 av Ida och Hilding Gustafsson. Deras son, 

Gustaf Svensson, kallad ”Gustaf Hilding”, och hans hustru Ingeborg Paulina Svensson bodde 

där från 1929 i många år.  

Slaktaren Gustaf Nord hade sin verksamhet i Taberg. Bengt Weidman, en känd profil i 

Vaggeryd, fick säkert en del av sina charkuterikunskaper när han i unga år arbetade hos Gustaf 

Nord. 

När Claes Gustav Svenssons vagnfabrik gick i konkurs 1923 köpte AB Sydsvenska Banken 

konkursboet i maj 1924 på exekutiv auktion. Banken drev företaget vidare under namnet 

Waggeryds Vagnfabrik AB. Detta företag fanns sedan kvar till 1935. Disponent på företaget 

de första åren var David Larsson. 

 

 



Anställda på Waggeryds Vagnfabrik AB. Fotot är taget utanför den fabrik som alltid kallats C. Svenssons 

smedja. Familjecentralen har från 2017 sin verksamhet där. När fotot togs fanns det fina lanternintaket 

kvar. Det förstördes sedan i en brand 1946. Personernas namn finns i boken Från Waggeryd till 

Vaggeryd del Ⅰ på sidan 61. I mitten på första raden sitter disponent David Larsson, hans bror Sigurd 

står till höger bakom David och brodern Samuel ses längst upp till vänster. David Larsson flyttade från 

Waggeryd 1928, fotot är alltså taget innan dess. 

 

David Larsson (1898-1982), som sitter i mitten på första raden på ovanstående bild, deltog 

också i föreningslivet. Det finns ett protokoll från 1920 när friidrotten startade på allvar i 

Waggeryd. Där står det att man bestämde träningstider varje onsdag kl.18 med David Larsson 

som tränare. David och övriga syskon Larsson var också musikaliska och var med i 

Missionskyrkans musikverksamhet på 1910- och 1920-talet. David spelade cello. 

När David Larsson hade fullföljt sina studier 1924 blev han disponent på Waggeryds Vagn- & 

Karosserifabrik AB. 1928 flyttade han till Stockholm och fortsatte sin karriär inom 

fordonsindustrin. Han gick då från Waggeryds Vagnfabrik AB till General Motors Nordiska AB 

i Stockholm. Han arbetade där 1928-1936 och sedan 1936-1940 på automobilfirman Ernst 

Grauers AB, som var återförsäljare för Volvo. Från 1941 arbetade David på Scania Vabis i 

Södertälje och blev senare försäljningsdirektör där. År 1947 föreslog David Larsson att Scania 

borde ha ett samarbete med Volkswagen. På hans initiativ blev alltså Scania 1948 

generalagent för Volkswagen i Sverige och det var David Larsson själv som åkte till Tyskland 

och skrev på avtalet. Detta gjordes alltså av en person uppvuxen i Waggeryd 1909-1928 med 

förflutet som disponent på Waggeryds Vagnfabrik AB ! 



 

David ”Daffe” Larsson med det avtal som han 

10 juni 1948 undertecknade tillsammans med  

VW-chefen Heinrich Nordhoff. (Bild från boken 

Svenska Volkswagen - en historik). För all 

framtid står Davids namnteckning bredvid den 

legendariske VW-chefens namnteckning. 

 

 

David Larsson arbetade hela sitt liv inom 

bilindustrin men starten på hans karriär var 

på Waggeryds Vagnfabrik AB på 1920-

talet. Efter pensionen hjälpte han 

Stockholms Spårvägar vid omläggningen 

till högertrafik 1967. Det gällde att avyttra 

det gamla beståndet av vänsterbussar. De 

såldes till utlandet, främst till Pakistan och 

Nigeria. 

De senare åren av sitt liv startade David 

Larsson ett eget bolag ”Daffe & Co”, som 

arbetade med olika agenturer med 

anknytning till bilbranschen. 

 

Huset Solhem, byggt 1909. David Larsson växte upp här. Idag ligger CC-service här. Bilden är tagen 

efter en utbyggnad som gjordes 1916-1917. Personerna på bilden är okända. Foto lånat av Göran 

Larsnäs, son till Sigurd Larsson, det vill säga barnbarn till husbyggarna Maria och Svante Larsson. 



Familjen Larsson. Nedre raden från vänster Thyra, Svante, Josef, Samuel, Maria och Elvira, Övre raden: 
David och Sigurd. Foto från 1913 av T. Sundbäck, Norrahammar, lånat av Göran Larsnäs. 

 

Familjen Larsson kom från Sjösås i Kronobergs län 1909 och flyttade 1928 till Gränna. Svante 

Larsson avled 1933 och hans hustru Maria 1950. Under sina 19 år i Waggeryd hann Svante 

Larsson sätta avtryck. 1909 köpte han Waggeryd Träförädling AB, den första träindustrin i 

samhället, som startat 1897-98. J. G. Pettersson tog över den verksamheten 1912. Svante 

Larsson byggde 1918 kabelfabriken Star på Frideborgsvägen, den byggnad som på 1930-talet 

blev Bröderna Lindhs konfektionsfabrik. På 1920-talet var han också disponent för AB 

Waggeryds Chuckfabrik. 

Svante Larsson var politiskt engagerad. Han var en av ledamöterna i den första 

municipalstämman 1911 och var dess ordförande 1915-1927. Bland andra uppdrag kan 

nämnas att han under sin tid i Waggeryd var ordförande i municipalfullmäktige, 

byggnadsnämnden och elektricitetsstyrelsen. När Svante Larsson 1920 fyllde 50 år donerade 

han 5000 kr som en grundplåt för anläggning av en park vid Västra skolan. Den kallades ibland 

”Hundparken” eftersom en skatt på hundinnehav hjälpte till att finansiera anläggningen. Svante 

Larsson var under sin tid i Waggeryd kassör i missionsförsamlingen.  

 

 

 

 

 



Efter att Maria och Svante Larsson med familj flyttat till Waggeryd 1909 flyttade Marias 

föräldrar Emma och Olof Söderlund hit ett år senare. De hyrde de första fyra åren hos Johan 

Malmsten och Bror Claesson i huset Nynäs 15 med senare adressen Storgatan 18. Svante 

Larsson byggde ett nytt hus till sina svärföräldrar 1914. Det var huset Emmylund på nuvarande 

Ödestuguvägen 31. Olof Söderlund avled 1923 och då flyttade hans hustru Emma till sin dotter 

Maria Larsson i huset Solhem. 

Huset Emmylund på nuvarande Ödestuguvägen 31. Längst fram står Emma Söderlund. I vit hatt och 

mörk kappa ses hennes dotter Maria Larsson. På skidor står Marias dotter Elvira Larsson, barnen är 

Elviras syskon Josef, Samuel och Thyra Larsson. Damen längst till höger är okänd. 

Foto från omkring 1915, lånat av Göran Larsnäs. 

P. A. Svensson ägde Emmylund en kort tid 1923-1924 efter Svante Larsson. 1924 flyttade den 

kände Yngve Ekström dit med sin bror Jerker, sin mor Sigrid Maria och hennes man Olof 

Nilsson, född i Kristianstad län. Yngve Ekströms syskon, tvillingarna Anna-Lisa och Sven 

Nilsson föddes 1924 och bodde länge tillsammans med Jerker Ekström i detta hus.  

 

David Larsson lämnade Waggeryds Vagnfabrik AB och flyttade till Stockholm 1928. Samma 

år började ingenjör Ruben Andersson på vagnfabriken. Karin och Ruben Andersson kom 

närmast från Månsarp och hyrde till en början i  huset Solhem, Svante Larssons hus. Sedan 

flyttade familjen till Hjalmar Anderssons nya hus i hörnet Sveavägen-Fabriksgatan men flyttade 

från Vaggeryd redan 1930. De deltog under sin tid i Vaggeryd i missionsförsamlingens 

musikliv, Ruben som sångsolist och Karin som pianist och körsångare. Sonen hette Carl Bertil 

och var född i Järvsö 1924. Han tog sedan efternamnet Agnestig och är en känd 

musikpedagog, körledare och tonsättare. Carl Bertil Agnestig har skrivit många läroböcker som 

används för instrumentalundersvisning i den kommunala musikskolan. 

 



 
Carl Bertil Agnestig, körledare och tonsättare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Byarums Hembygdsförenings Årsskrift 

2002 delger Carl Bertil Agnestig minnen 

från sina år i Vaggeryd. Han berättar bland 

annat att han som många andra barn lekte 

i brädstaplarna som låg i kvarteret Oden 

bredvid där han bodde. 

 

 

Västra skolan med ”Hundparken” framför, den park som Svante Larsson var en av upphovsmännen till. 

Foto taget från Ödestuguvägen. Vykort, lånat av Tomas Johansson. 

Den allra första skolbyggnaden i Waggeryd var huset Aspelund på nuvarande Storgatan 59 

som uppfördes 1866. Aspelund fungerade som skolhus till 1890 (se Från Waggeryd till 

Vaggeryd del Ⅰ sidan 181). Då byggdes den första Östra skolan, vilken ersattes av en ny 

byggnad 1915.  



Flera Waggerydsbor ville ha en skola även i västra delen av samhället. I Götafors fanns redan 

en skola. Municipalstämman som fanns från 1911 hade inte hand om skolbyggnader. Det var 

i stället Byarums församling som drev frågan. Byarums kommunalstämma med ordförande 

greve Johan Gabriel von Seth ansåg att det borde byggas en ny skola i Waggeryd. August 

Atterström (1865-1930), var en arkitekt som bland annat ritat Idas skola i Jönköping som 

invigdes 1908. Han anlitades för att ge förslag på skolbyggnad i Waggeryd. 31 juli 1912 såg 

förslaget ut så här: 

August Atterströms förslag från 1912 till en ny skolbyggnad i Waggeryd. 

Som synes var det en pampig byggnad som föreslogs av arkitekten. Meningen från början var 

att det endast skulle byggas en enda stor skola i Waggeryd med ovanstående utseende. 

Politikerna kom dock inte överens om skolan skulle placeras på öster eller väster i samhället. 

Följden blev då två mindre skolor. Västra skolan blev klar 1914 och Östra skolan 1915. 

Ritningarna till de skolorna gjordes inte av August Atterström. Tyvärr är namnteckningen 

oläslig på ritningarna till Östra och Västra skolan. 



 
Byarums församling ansökte om byggnadstillstånd genom Munksjödirektören Hugo Lundberg. Han 

hade tidigare varit drivande till att Götafors skola byggdes. Ansökan kom in 8 april 1914 och 

Konungens befallningshavandes i Jönköpings län var positiv till byggnation. Ett urklipp ur det positiva 

svaret visas ovan. 

Västra skolan är här nybyggd. Lärarinnan är Edit Karlsson, nyinflyttad till Waggeryd. Eleverna på bilden 

är födda 1906. Anna Blom är nummer två från vänster i andra raden och Erik ”Kantar´n” Andersson i 

sjömanskostym är i mitten på översta raden. Karin Melin, gift Thalin, är längst till höger i andra raden, 

övriga är okända. Foto 1913-1914, lämnat av Kjell Eriksson, son till ”Kantar´n”. 



Östra skolan som uppfördes något år senare ser likadan ut men har två fönster till höger. 

Dessa fanns också på ritningen för Västra skolan men folkskoleinspektören yttrade sig över 

ritningsförslaget: ”Ritningen godkännes under villkor att ett fönster i hvardera folkskolesal 

igensättes…” 

Några av de som föddes 1906 gick på Östra skolan med Thyra Sandström som lärare. Hur 

årskullen delades upp är svårt att veta. Anna Blom och Erik Andersson, vilka är med på 

ovanstående bild från Västra skolan, bodde på Götaforsvägen i närheten av Östra skolan och 

borde då gått där. Cirka 90 barn föddes i Byarums församling 1906, många boende på 

landsbygden. Bland tätortsbor födda det året kan nämnas Anna Karlsson (gift med Oskar 

Claesson), Mallan Blomdahl (skräddardotter), Verner Malmsten, Folke Carlsson, David Lidén, 

Erik Abrahamsson, ”Karl Alexius” Andersson, Bror Ekman, Ivar Sandberg och Arnold 

Johansson. Kanske någon eller några av dem är med på ovanstående bild. 

En person som troligen är med på föregående skolfoto är Fritz Andersson, född i Åker 1906. 

Han kom till Waggeryd 1908 tillsammans med sina syskon och föräldrarna Safira och Anton 

Andersson. 

 

Huset Fridhäll på nuvarande Storgatan 25, byggt 1913 av Anton Andersson. På bilden ses han 

tillsammans med hustrun Safira och fyra av de sju barnen, däribland sonen Fritz. 

Vykort från 1916, lånat av Per Bunnstad. 

Anton Andersson, som bodde i huset Fridhäll 1913-1919, föddes i Krängshult 1873 och gifte 

sig år 1900 med Safira Michaelsdotter, född i Stengårdshult 1881. Paret kom med fem barn till 

Waggeryd 1908 från Basseberg i Åkers församling. De ägde 1908-1913 en av fastigheterna 

på Sveagården. 1913 lät Anton Andersson bygga ovanstående hus på nuvarande Storgatan 

25. Ytterligare två barn föddes medan familjen bodde kvar i Waggeryd. 1919 flyttade familjen 

till Hällstorp i Barnarps församling. 



Virkeshandlare Anton Andersson hade en del uppdrag under sin tid i Waggeryd. Han var bland 

annat ledamot i municipalnämnden, 1914 blev han brandchef och 1916 valdes han som en av 

fyra ordningsmän i municipalsamhället. 

Safira och Anton Anderssons son, Fritz, tog sig senare efternamnet Askeberg och blev docent 

i nordiska språk, först vid universitetet i Leipzig och sedan i Uppsala. 

 
Docent Fritz Askeberg (1906-1959), boende  

i Waggeryd 1908-1919. 

Väringar var krigare som levde på 

vikingatiden och som från 900-talet till 

1100-talet tog lejd i den bysantinske 

kejsarens livgarde. Fritz Askeberg menade 

i sin doktorsavhandling från 1944 att alla 

vikingar som företog plundrings- eller 

handelsresor österut borde kallas väringar 

medan enbart de som for västerut skulle 

kallas vikingar. Han fick senare sin teori 

motbevisad eftersom man funnit runstenar 

som kallar även de nordbor som for österut 

för vikingar. 

I sin senare forskning intresserade Fritz 

Askeberg sig för den moderna svenskan. 

Några av hans uppsatser om stilistik utgavs 

efter hans död i boken "Ord och stil".

 

De ungdomar som ville läsa vidare efter folkskolan för att ta realexamen fick en möjlighet när 

Waggeryds privata samskola startades av Ellen Nyberg 1927. Ungdomar som var 13 år hade 

från 1920 en annan möjlighet, man kunde gå i fortsättningsskola samtidigt som man kom ut i 

arbetslivet. Fortsättningsskolan fanns kvar även sedan Högre folkskolan (senare realskolan) 

startat 1946. Schemat var detsamma i många år. Efter sitt förvärvsarbete var man i skolan 

kl.18.00-20.00 tre dagar i veckan, måndag, onsdag och fredag. Ämnena som lästes varierade 

inte mycket under åren. Två timmar i veckan ägnades åt vardera Medborgarkunskap, 

Modersmål och Räkning-Bokföring. Laborativa inslag förekom och ämnet Medborgarkunskap 

var brett. Lite uppseendeväckande är det att ämnet Rashygien något eller några år ingick i 

Medborgarkunskap. 

 



Fortsättningsskolans årskurs 1 läsåret 1933-1934. Lärare är Isak Lövensjö. De flesta eleverna är födda 

1920. Huset i bakgrunden är troligen Bernsro på Jönköpingsvägen 12. De pojkar som började 

fortsättningsskolan 1933 var Rune Andersson, Ingvar Andreasson, Allen Abrahamsson, Gunnar 

Gustafsson, Sievert Claesson, Bertil Lindberg, Rune Nystrand,  Nils Ottosson, Karl-Erik Svensson (son 

till Elsa och Ruben Svensson), Östen Andersson, Bernt Lindberg, Stig Claesson, Evald Gustafsson, 

Gunnar ”Max” Vallin, Gustav Neijd och Bror Sjökvist. Flickorna som började var Inez Svensson, Dagmar 

Claesson, Hagar Storck, Ulla Steen, Edit Sjölund, Mary Karlsson, Maj-Britt Johansson, Gulli Hallberg, 

Sonja Svensson, Anna-Lisa Gustavsson, Vasti Blomdahl, Karin Alm och Irene Storck. Det finns 27 

elever på bilden. Två av de uppräknade är alltså inte med på fotot men många känns igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


