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Om någon på 1870-talet frågat vad Vaggeryd var för en plats hade svaret 

blivit: "Vaggeryd är en by, belägen i Byarums socken i Jönköpings län. 

Den består av 5 gårdar, några torp och backstugor, kvarn och såg samt en 

liten skolbyggnad. Genom byn går härads-vägen söderut mot Tofteryd och 

över utägorna, västerut drar Skånska landsvägen (gamla E:4) fram. Lagan 

flyter genom byn och bildar en damm med kvarnfall".  

  

Vaggeryds samhälle uppstod först sedan järnvägen dragits fram över byns 

marker. Halmstad-Nässjö järnväg stod färdig 1882 och sträckan Vaggeryd-

Jönköping invigdes 1894. Då började ett stationssamhälle ta form och det 

var helt naturligt att det fick sitt namn efter den by på vars marker det 

byggdes. Järnvägen och samhället medförde ett lyft för byn, som nu fick 

avsättning för både mark och naturprodukter. Gårdarnas värde steg snabbt. 

En gård som 1869 köptes för 1850 kr såldes 1882 för 10000 kr. 

 

Vad namnet Vaggeryd betyder är omtvistat. Namnet är belagt i Nydala 

klosters dokument från 1320. Den 21 oktober 1614 köpte Håkan Svensson 

av sin far Sven "aller Vaggeryds Gård medh fiskevatn och qvarnfall till 

everderlig ägo" för ett pris av 16 oxar. Köpet utgjorde ett helt mantal men 

kom senare genom arv och köp att delas upp i mindre delar. Vid storskiftet 

1803 bestod Vaggeryds by av huvudgården 1/2 mantal, en gård på 1/4 

mantal och 2 gårdar på 1/8 mantal. 1853 avstyckades ytterligare en gård på 

1/12 mantal från huvudgården. 

Henningas -  huvudgården 

Gården har fått sitt namn efter Henning Johansson från Norra Ljunga som 1895 gifte 

sig med Ellen, dotter till Gustav Johannesson, Vaggeryds gård. Ellen och Hennings 

barn Filip, Elsa, Svea och Oskar bodde tillsammans på gården hela livet. Svea levde 

längst. Hon dog 1992. Gården testamenterades till Vaggeryds Missionsförsamling, 

som sålde den till Vaggeryds kommun 1994.  

Nuvarande ägare -  2014 är Mats Oskarsson. 

Anders Carlssons  

1877 gifte sig Gustav Johannessons dotter Hebe med Anders Carlsson från Bäck. De 

tog då över gården. Tre av deras barn Efraim, Gustav och Elin brukade gården. Sist 

boende var Elin. Efter hennes död såldes gården till Vaggeryds kommun.  

Nuvarande  ägare –  2014 är Veronika och Leif Petersson. 

Lyckorna                                                                                        Flygfoto 1950-talet 

Johan Andersson gifte sig år 1897 med Elisabet Svensdotter från Lövåsen och tog 

över gården efter sin far Anders Johannesson. De fick tre barn - Anna, Ragnar och 

Anders. Efter föräldrarnas död bodde Ragnar och Anders kvar på gården så länge de 

levde. Annas son Lars Carlsson flyttad till Lyckorna när Ragnar och Anders var 

döda. Gården var då kraftigt förminskad genom tomtavstyckning.  

Nyvarande ägare – 2014 är Susanne Nilsson och Karl-Oskar Nilenfors. 

Sventas                                                                                      Foto av Bernt Ekfeldt 

1853 sålde Johannes Jönsson och Ingeborg Svensdotter sitt 1/12 mantal till sonen 

Sven Johannesson. Sven flyttade både hus och lagård till ny plats. Sven Svensson 

"Sven i Sventas" var den siste som bodde på gården. Han sålde den till Vaggeryds 

köping 1963 men bodde kvar till sin död. Gården eldhärjades 2006.  

Alla byggnader är borta.  

Kjellerstedts                                                                         

1882 sålde riksdagsman Wilhelm Wigardt  gården till Anders Johan Kjellerstedt som var gift 

med Axia Kristina Svensdotter från Taglarp. De fick 5 barn. Dottern Annie bodde kvar på 

gården till 1943 då huvudbyggnaden brann ned. Nytt hus uppfördes söder om den gamla 

bostaden.  

Nuvarande ägare – 2014 är Bodil Matsson och Ulf Abrahamsson . 
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