
VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET
TORSDAGEN 22 FEBRUARI KL 18:30

I MAGNISA STUGA

Vi tar sikte på nästa verksamhetsår. 
”Nytt från gamla Waggeryd” - Lars-Evert Eskilsson berättar

Museiföreningen bjuder på kaffe.          Välkommen!

Waggeryds Museiförening

Medlemsavgiften för 2018
På årsmötet 2017 fastställdes avgiften till 150 kr. Använd bifogat inbetalningskort 
eller internetbanken.    BG 273-3319                           Välkommen till ett nytt år.

Waggeryds Museiförening
Årsberättelse för verksamhetsåret 2017

Waggeryds Museiförening är genom Jönköpings Läms Hembygdsförbund ansluten till Sveriges 
Hembygdsförbund. Museiföreningen ingår i Vaggeryds kommuns hembygdsråd.
Medlemsantalet var vid årsskiftet 317.

Magnisa stuga
Magnisa stuga har under året varit flitigt använd. 
Hembygdsrådet har sin verksamhet i stugan på 
förmiddagarna måndag till torsdag. Under 
vårterminen pågick undervisning och träffar för en 
grupp invandrare en dag i veckan. Genom 
Trädgårdsföreningens försorg har en vacker 
blomsterrabatt prytt Magnisa stugas trädgård. I 
stugan har elvärmen ersatts med fjärrvärme och 
vattenburet värmesystem. För att spara energi och 
förbättra brandsäkerheten har trapphuset till 
andra våningen byggts in. Bredband från 
Vaggeryds Energi har installerats.



Besökare
Intresset för våra lördagsserveringar har ökat och besökstiden har ändrats till 10.30 - 12.00. Vid två 
tillfällen har ”lördagsfikat” utökats med musik av spelmansgruppen Granyla. Lågstadiet från 
Hjortsjöskolan har vid fem tillfällen i grupper om 12 -15 elever besökt Magnisa stuga. 250 elever 
från Fenix kom under en dag på snabbesök. I smågrupper tittade de in och bekantade sig med 
stugan. Årets Hemvändardag samlade 600 besökare. I samband med julskyltningen hade vi 60 
besökare. Stugan har varit uthyrd vid 72 tillfällen. Byarums Hembygdsförening, Vaggeryds 
Hembygdsråd och Trädgårdsföreningen har årligt hyreskontrakt. PRO har förlagt sin 
studieverksamhet till Magnisa stuga.

Verksamheten 2017
Möten och offentliga samlingar
Årsmöte hölls i Magnisa stuga den 26 februari. Evert Melin och Camilla Appelqvist visade två av 
Leif Palms naturbildspel. Den 5 april föreläste Lars-Evert Eskilsson på Bäckalyckan om den 
kommande boken ”Från Waggeryd till Vaggeryd”. Spelmansgruppen Granyla under ledning av Ole 
Frantsen medverkade vid två förlängda lördagscaféer den 8 april och 11 november. På 
Hemvändardagen den 26 augusti visade vi en bildutställning med utdrag av boken ”Från Waggeryd 
till Vaggeryd” Del II. Jan Allan Perssons blåsar-ensemble bjöd för sjätte året i rad på musik i parken 
och Krister Gustavsson visade veterancyklar. Vår nyutkomna bok blev ett stort dragplåster. Vi deltog 
i Arkivens dag 11 november. Vid julskyltningen den 3 december inbjöd vi till Jul i stugan.

Övriga aktiviteter
Bokprojektet ”Från Waggeryd till Vaggeryd – en vandring i tid och rum” fullföljdes. Del II var klar 
till Hemvändardagen. Del I nytrycktes i 300 exemplar. Under dagen sålde vi 350 böcker. Vid årets 
slut hade vi sålt 700 böcker av del II och 30 av del I. Tillsammans med Byarums Hembygdsförening 
har vi gett ut en bildalmanacka för 2018 . Studiecirkeln om arkivarbete och hembygdsforskning
med 10 deltagare har pågått under vår- och hösttermin vid 36 tillfällen. Ulla Lindelöf har under 
våren haft förberedande SFI-undervisning i Magnisa stuga. Informationsbladet har kommit ut 
med fyra nummer. Lars Evert Eskilsson har besökt SPF och PRO och berättat om boken ”Från 
Waggeryd till Vaggeryd” och Lars Erik Joakimson har berättat om ”Utmärkta platser” vid 
dagledigträff i Missionskyrkan och vid två tillfällen på Furugården. Tillsammans med Lions klubb har 
Museiföreningen överlämnat en bok av del I till varje avdelning på Furugården och vid två tillfällen 
genomfört bokprat med en grupp pensionärer. När Familjecentralen flyttade in i C. Svenssons
nyrenoverade smedja uppvaktade Museiföreningen med en ny informationstavla framför entrén 
och Lars-Evert Eskilsson berättade om byggnaden och smedjans historia.  Lars Evert Eskilsson 
medverkade under hösten med lokalhistoriska artiklar i webbtidningen Skillingaryd.nu. Föreningen 
har lämnat namnförslag på gator och kvarter till det nya bostadsområdet vid Lyckornas gård och 
industriområdet norr om Bondstorpsvägen vid Vaggeryds norra infart.

Gåvor
Museiföreningen har under året mottagit en penninggåva på 50 000 kronor av Ingmar Grenthe, 
Stockholm. Pengarna har används till finansieringen av nytt värmesystem i Magnisa stuga. 
Styrelsen 

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden.
Ordförande Lars Erik Joakimson, Vice ordförande Kurt Andersson, kassör Tomas Johansson,
Sekreterare Thomas Bergquist, vice sekreterare Ann-Marie Stüffe, ledamöter Eva Eliasson, Ingemar 
Gustavsson, Sven Nord, Evert Melin, Elisabeth Sandahl, ersättare Lars-Evert Eskilsson, Susanne 
Oskarsson, Ingrid Svensson
Representation

Lars Erik Joakimson ingår i Hembygdsrådets styrelse och Ingemar Gustavsson är ersättare.
I Jönköpings läns hembygdsförbunds styrelse är Lars Erik Joakimson ordinarie ledamot.



Från Waggeryds Vagnfabrik AB till Scania, Södertälje
Vagnindustrin i Waggeryd nådde sin höjdpunkt 1915-1920. Detta faktum är bekant för många. Men
den karriär som förre disponenten för Waggeryds Vagnfabrik AB gjorde är säkert obekant för de
flesta.

Maria och Svante Larsson flyttade till Waggeryd 1909 och byggde två hus här, bland annat det hus
där CC-service numera har sin verksamhet. Svante Larsson var en industriman och köpte 1909
Waggeryds Träförädling AB, den verksamhet som J. G. Petersson tog över 1912. Några år senare,
1918, byggde Svante Larsson kabelfabriken Star på Frideborgsvägen. Den byggnaden blev sedan
Bröderna Lindhs konfektionsfabrik. Svante Larsson var också disponent för Waggeryds Chuckfabrik
AB på 1920-talet. Han engagerade sig även politiskt. Bland annat var han ordförande i
municipalstämman och municipalfullmäktige.

I familjen Larsson fanns sex barn. David Larsson, född 1898, var äldst av dem. Han var aktiv i
Missionskyrkans musikliv, spelade cello, och var också tränare när friidrotten startade i Waggeryd
1920. David gick i skola i Waggeryd innan han fortsatte sina studier i Jönköping. När han var klar
med studierna 1924 blev han disponent på Waggeryds Vagnfabrik AB, ett företag som uppstod efter
att C. Svenssons vagnfabrik gjort konkurs. 1928 flyttade David från Waggeryd till Stockholm.

Anställda på Waggeryds Vagnfabrik AB. Personernas namn finns i boken Från Waggeryd till
Vaggeryd del Ⅰ på sid. 61. I mitten på första raden sitter David Larsson. Foto från 1925-1928.



David Larsson fortsatte sin karriär inom fordonsindustrin. Han 
gick direkt 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. 
När Scania 1948 blev generalagent för Volkswagen i Sverige 
var det David Larsson som åkte till Tyskland och skrev på 
avtalet. En person med rötterna i Waggeryds vagnindustri var 
alltså en av personerna som låg bakom att Volkswagen 
började säljas i Sverige. David Larsson fortsatte inom 
branschen efter pensionen. Bland annat hjälpte han 
Stockholms Spårvägar att avveckla det gamla beståndet av 
vänsterbussar. Dessa såldes främst till Nigeria och Pakistan.

David startade också ett eget företag, Daffe & Co, som 
arbetade med olika agenturer med anknytning till 
bilbranschen. Dagarna före sin bortgång höll han på med en 
marknadsundersökning för att eventuellt ta upp ännu en 
produkt. David Larsson avled 1982, 84 år gammal.

Information och bilder har lämnats av David Larssons brorson, 
Göran Larsnäs.

Storgatan 27, nuvarande CC-service, efter den utbyggnad Svante Larsson gjorde på sitt hus 1916-1917.
Personerna är okända.

Bilden visar David ”Daffe” Larsson 
med det avtal som han 10 juni 
1948 undertecknade tillsammans 
med VW-chefen Heinrich Nordhoff. 
Bilden är från boken Svenska 
Volkswagen - en historik.

Lars-Evert Eskilsson
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