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Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten  

1930 – 1934. 
 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 9 Torsdagen den 16 Januari 1930. 
 
Nedläggandet av torvpulverfabriken i Vislanda.  Den personal som vid eventuellt 

nedläggande av torvpulverfabriken i Vislanda kommer att bli arbetslös, var i tisdags 

mycket talrikt samlad till ett möte för diskussioner om läget.  

  Allmänt uttalades därvid besvikelse över att en nedläggning bebådades samtidigt som 

omfattande skyddsåtgärder föreslås för andra näringsgrenar, som ligga torvindustrin nära 

och vilka lida samma utländska konkurrens som denna. Sedan frågan sist var under debatt 

hade en förbättring inträtt i fabrikens ekonomi på grund av betydligt högre kolpris. Dessa 

sades nu vara sådana, att någon förlust för närvarande ej vore att befara annat än vid 

dåliga år. En nedläggning ansågs därför mindre välbetänkt och sakligt omotiverad med 

tanke på den arbetslöshet, som ännu råder i mindre karga delar av landet. Även framhölls 

att en nedläggning skulle betyda ett kraftigt ekonomiskt bakslag för orten.  

  Till bevakande av personalens intressen vid anordnande av andra arbeten eller för 

utverkande av avskedsersättning och arbetslöshetsunderstöd utsågs en kommitté om sju 

personer. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 10 Lördagen den 18 Januari 1930. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A u k t i o n 
å kvarn- och sågverksfastighet. 

 

  Genom offentlig auktion, som å stället förrättas onsdagen den 22 
innevarande januari kl. 11 f.m., försäljes Kvarnadals såg och kvarn i 

Vislanda socken, med tillträdesrätt efter överenskommelse. 

  Å fastigheten, vilken är belägen 2 km. från Vislanda station intill 

allmän väg Vislanda – Ljungby finnes uppfört: 

  Boningshus, inneh. 3 rum och kök i nedre, 2 rum och kök i övre 

våningen, samt källare under huset, allt i gott stånd. Såg- och kvarn-

byggnad inneh. kvarn med ett par stenar, samt ramsåg. Maskinhus, 

inneh. maskin- och pannrum, med inmurad ångmaskin om cirka 30 

hkr. Därjämte finnes insatt turbin vid cirka 6 mtr. vattenfall med 

kraftig regleringsdamm. Till fastigheten hör sammanlagt 1 hektar 

delvis odlad jord samt ladugård, samt inredda erforderliga uthus. 

Anläggning delvis elektrifierad. Tax.-värde 10,000 kr. Inteckning 

underlätta köp. 

  Vid samma tillfälle försäljes 2 st. cirkelsågar, 1 hyvel för golvträ och 

boisering, 1 skalverk, 1 grynverk, cirka 40 famnar ytved, en del upp-

sågad stav, en del bräder, samt en ko och några st. höns m.m. 

  Betalnings- och övriga villkor tillkännagivas före utropet. 

Vislanda och Blädinge den 16 januari 1930. 

C. G. Pettersson.   Emil Lindahl. 

Per Samuelsson. 
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Ur Smålandsposten N:o 17 Torsdagen den 30 Januari 1930. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 23 Söndagen den 9 Februari 1930. 
 

Hyllning. 
 

  50 år fyllde i tisdags vagnfabrikören Karl Johansson, Kvarnahem, Vislanda. Jubilaren 

blev vid 5-tiden på morgonen uppvaktad av brandkåren, vilken överlämnade en silver-

dosa, fylld med silverpenningar. Bland de övriga presenterna märktes en käpp med 

silverkrycka, en matservis, stolar, penningar samt en mängd blommor och telegram från 

när och fjärran. På aftonen gav herrskapet Johansson supé i sitt hem för ett stort antal 

släktingar och vänner. Härunder blev 50-åringen ytterligare hyllad med tal och sång och 

aftonen förflöt i den angenämaste stämning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillkännagives 

att Herren Gud behagat hädan- 

kalla 

min ömt älskade maka 

Eva Samuelsson, 
som efter ett tåligt buret lidande stilla 

avled idag i sitt 77:de levnadsår, 

djupt sörjd och innerligt saknad av 

mig, åldrig syster, övriga släktingar 

och många vänner, 

Lindås, Vislanda den 29 jan. 1930. 

J. M. Samuelsson. 
 
Dyra maka, ömt jag saknar 

dig som var mig huld och kär. 

Dock jag hoppas, du fått vakna 
till ett liv, mer skönt än här. 

Likväl skymmas mina blickar 

utav tårar vid din grav, 
Gode Gud, som sorg mig skicka, 

löna Du, för vad hon gav. 

Sv. Ps. 275. 
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Ur Smålandsposten N:o 25 Torsdagen den 13 Februari 1930. 

 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 34 Lördagen den 1 Mars 1930. 
 
Trolleri i Vislanda.  Den berömde trollkarlen, Hector el Neco, som för något år sedan 

gjorde enastående succés i våra trakter, återkommer inom kort med nytt program. Således 

kunna vi emotse en ny el Neco-feber. 

  Konstnären har den senaste tiden turnerat i Danmark, naturligtvis med samma framgång. 

Helt visst skall publiken med glädje hälsa hans återkomst, ty få, om ens någon artist, har 

uppnått den popularitet som Hector el Neco. Seansen i Vislanda äger rum på teatern 

tisdagen den 4 Mars. 

 

 

 

 

 

Härmed tillkännagives 

att 

vår uppoffrande och älskade make 

och fader, 

Hemmansägaren 

Carl Magnusson, 
född den 14 febr. 1853, 

stilla och fridfullt avled i sitt hem 

idag, djupt sörjd och saknad samt i 

ljust och tacksamt minne bevarad av 

maka, barn och barnbarn, samt släkt 

och vänner.  

Lindås, Vislanda den 11 febr. 1930. 

Eva Magnusson. 

Emil o. Karin.         Frida o. Olof. 
Gösta. Anna. Thure.            Märtha. 

        Maja, Erik. 

Klas. 

Sv. Ps. 484 v. 4 och 659. 

 

Ej mer med blicken skum och svag 

jag leta skall Guds anletsdrag 
i världens dunkla spegel. 

Men  Herrens klarhet ohöljd se 

bland dem som äro tecknade 
med Herren Guds insegel. 

Salig, Salig 

skall jag röna 
allt det sköna 

Sanna, höga, 

som här doldes för mitt öga. 
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Ur Smålandsposten N:o 32 Tisdagen den 25 Februari 1930. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 35 Söndagen den 2 Mars 1930. 
 
Vislanda svinförsäkringsförening ”Självhjälp”, har beviljat full och tacksam ansvars-

frihet åt styrelsen för det gångna årets verksamhet. 

  Av styrelse- och revisionsberättelserna framgick, att under 1929, 133 svin försäkrats, att 

av dessa 5 st. avlidit och av föreningen ersatts med kr. 235:--. Behållningen till 1930 

utgjorde kr. 998:14.  

  Till styrelse valdes trafikbiträdet A. Lindqvist, lokförare M. Petersson, handlanden P. E. 

Bengtsson, trafikbiträdet Aug. Johansson i Vislanda samt hemmansägaren N. J. Aronsson 

i Fröåsen med lantbrevbäraren J. A. Palm, Lindås och hemmansägaren Samuel Jonsson i 

Brånan som suppleanter. 

  Till revisorer valdes vagnmakaren Karl Johansson och mjölnaren E. Karlsson. 

  Försäkringsavgiften för innevarande år bestämdes till kr. 1:50 pr försäkrat djur. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 36 Tisdagen den 4 Mars 1930. 
 
Sjön Salens rikedom på myrmalmer, kommer nu att tillgodogöras på ett rationellare 

sätt, än vad tidigare varit fallet. Det av Huseby bruk under förra året färdigbyggda 

malmuppfordringsverket har nu visat till fullo arbeta efter de beräkningar man gjort och 

de förhoppningar man knutit till dem samma. Detta malmuppfordringsverk är det första i 

sitt slag i Sverige, som byggts med s.k. sugsystem, en konstruktion, som tagit ganska lång 

tid att utföra. 

  En serie provningar har förra hösten utförts därvid det visat sig, att en del förändringar i 

den maskinella utrustningen måst vidtagas. Dessa äro nu så gott som slutförda, och 

efterprovningar har visat en stor och jämn avverkningsförmåga med minsta möjliga 

maskinkraft. De platser, som under hösten överfors, äro belägna i sydliga delen av sjön 

Salen. 

Vår 

käre son och älskade broder 

Bokhållaren 

Johan Thure Johansson, 
avled å Växjö Lasarett lördagen den 

22 febr. kl. 18,50, i en ålder av 20 år, 

10 månader och 3 dagar, djupt sörjd 

och i ljusaste minne bevarad av 

föräldrar och syskon, släkt och 

vänner, har vi den smärtsamma 

plikten att tillkännagiva. 

Vislanda den 24 febr. 1930. 

Emma o. Magni Johansson. 

Carl.      Sune.      Karin. 

Sv. Ps. 281 v. 5. 
 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

onsdagen den 5 mars kl. 4 e.m. 
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Den nya vackra A-Model Special Sedan 1930. 

  Från uppfordringsverket går malmen in i det s.k. vaskverket och kommer därifrån 

alldeles ren och färdig för användning i masugn. Verkets förflyttning sker automatiskt, 

liksom också tillbakagången. Ännu återstå några kompletteringsarbeten att utföra, men 

dessa äro av mindre betydelse för själva driften. Dessa provningar och förändringar har 

under sommaren och hösten förra året utförts av Vislanda gjuteri och Mekaniska 

verkstad. 

  Skötseln av det hela vid jämn drift kan nu handhavas av 8 man, och verket drivs av 

tvenne råoljemotorer om 30 hästkrafter vardera. Avverkningsförmågan uppgår vid god 

malmtillgång till 6 ton pr dag. Efter alla dessa kompletteringar kommer verket på fullt 

allvar att sättas igång under instundande vår, då även masugnen kommer att påblåsas. 

  Pumparna till själva malmupptagningen och vattenpumpar till vaskverket äro tillverkade 

i Tyskland och det övriga maskinella godset av olika firmor i Sverige. Så gott som allt 

arbete med inplacering av maskineri och byggandet av pråmen har utförts av eget folk 

från Huseby, och konstruktören har varit den nu snart 90-årige godsägaren J. S. F. 

Stephens. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 42 Lördagen den 15 Mars 1930. 
 
De nya Ford-modellerna.   
  På lördagsmiddagen öppnades i 

Stockholm den stora Ford-

utställningen av såväl de nya 

personvagnsmodellerna som det 

nya lastvagnschassiet.  

  Utställningen tilldrog sig redan 

från första stund ett utomordentligt 

stort intresse.  

  Bland utställningens sevärdheter 

lägger man särskilt märke till den 

vackra prissamlingen från årets vintertävling, vidare en modell av Ford Motor Company´s 

nybyggnad i Frihamnen, samt sist men icke minst en gammal Ford av G-modellen, 

tillverkad år 1903. 

  Under de tre första dagarna besöktes utställningen av 28,523 personer, en siffra som 

torde vara ganska enastående i sitt slag i Sverige. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 52 Tisdagen den 1 April 1930. 
 
Kommunalt.  Kommunalfullmäktige i Vislanda sammanträdde i söndags.  

  Till ledamöter i valnämnden omvaldes hrr J. A. Karlsson, E. Svensson, P. E. Bengtsson 

och O. Kling samt till suppleanter hrr Hj. Liljekvist och Otto Andersson. 

  Den för utredning av frågan om byggande av nytt ålderdomshem tillsatta kommittén 

hade till sammanträdet avlämnats slutligt förslag, innefattande uppförande på gamla 

platsen av ett nytt ålderdomshem omfattande 10 vårdplatser till en sammanlagd kostnad 

av 15,000 kr. Efter någon diskussion beslutade fullmäktige att godkänna kommittérades 

förslag, var förutom beslutades att för bestridande av byggnadskostnaden 10,000 kr. 

skulle tagas från skogsaccisfonden och återstoden anskaffas genom tillfälligt lån. För 
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beslutets verkställande utsågs en byggnadskommitté bestående av hrr Emil Svensson, M. 

Pettersson och T. Norinder samt utsågs till entreprenör för arbetet byggmästaren G. 

Pettersson, Hönetorp, Vislanda, vilken avlämnat det lägsta anbudet å byggnadsarbetet. 

Arbetet skulle vara färdigt inom loppet av innevarande år. 

  Källaremästare I. Pettersson hade inkommit med ansökning om att fr.o.m. 1 oktober i år 

under ett år få utskänka pilsnerdricka inom Vislanda hotell. Fullmäktige beslutade i likhet 

med kommunalnämndens tillstyrka ansökningen. 

  Därefter behandlades ett väckt förslag om uppförande av ny arrestlokal i Vislanda, och 

beslutades utse en kommitté om tre personer för utredning av frågan. Valda blevo hrr 

Magni Pettersson, P. M. Johansson och T. Norinder. 

 – Municipalstämma hölls i Vislanda i söndags. Ansvarsfrihet beviljades samhällets 

nämnder och styrelser. Frågan om införande om municipalfullmäktige fr.o.m. nästa år 

diskuterades. Allmänt ansågs, att sådan institution vore lämplig, men ärendet remitterades 

till municipalnämnden för utredning och yttrande. Vid stämman väcktes förslag om 

upptagande av en ny gata inom samhället, vilket förslag likaledes överlämnades åt 

municipalnämnden jämte byggnadsnämnden att utreda. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 54 Lördagen den 5 April 1930. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tillkännagives 

att 

Gud i sitt allvisa råd behagat 

hädankalla 

min ömt älskade make och vår 
käre lille far, 

f.d. Hemmansägaren 

Carl Edvard 
Magnusson, 

som stilla avled idag, i tron på sin 

Frälsare, i sitt 69:de levnadsår, djupt 

sörjd men i ljust minne bevarad av 

mig, barn och barnbarn samt syskon 

och många vänner. 

Rickardshult den 3 april 1930. 

Ingrid Magnusson. 

Vendla.                      Annie. 

Valfrid o. Ida.        Emelia o. Bror. 
Stig, Margit, Lisa.                 Ingrid. 

        Jenny.              Gunnar o. Signe. 
  Daga o. Johan.              Anna-Lisa. 

Evert o. Gerda. 
 

  Som fågeln vid ljusan dag sig gläder,  

  Så glad i ljusets rike jag inträder; 

  Vid änglasången och harpoklangen 

  Jag skådar evighetens dag uppgången. 
 

Sv. Ps. 450 v. 5., 487. 
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Ur Smålandsposten N:o 62 Lördagen den 19 April 1930. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 65 Lördagen den 26 April 1930. 
 
Manskör i Vislanda.  Vid ett sammanträde, som hölls i Vislanda ordenshus på 

måndagen, beslöts att bilda en manskör. 

  Ett tjugotal sångintresserade hade infunnit sig och till ordf. valdes handelsföreståndaren 

Fridolf Karlsson, sekreterare hr Ivan Björk och kassör hr Herman Löndahl. Till ledare för 

kören utsågs hr Ernst Rosengren. Årsavgiften bestämdes till 1 kr. Det är ett länge närt 

önskemål, som härmed nått sin fullbordan, och det gäller nu för utomstående att på alla 

sätt stödja kören i dess arbete.  

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 67 Tisdagen den 29 April 1930. 
 
Huvudmännen i Vislanda pastorats sparbank, hade i onsdags sammanträde.  

  Av styrelseberättelsen framgick, att insättarnas behållning den 31 Dec. utgjorde kr. 

1,744,697:38. Insättarnas gottskrivna räntor uppgingo till kr. 76,588:84. Utlånade medel 

hade inbringat i räntor kr. 102,612:36. Bruttovinsten för året uppgick till kr. 25,063:80. 

Löner, arvoden, skatter, omkostnader och anslag uppgingo till kr. 10,590:45 samt 

avskrivningar å obligationer, fastigheter och inventarier till kr. 6,233:61. 

  Reservfonden, som vid årets början utgjorde kr. 191,861:61 uppgick vid årets slut till 

200,121:35. 

  I enlighet med revisorernas tillstyrkande beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för 

1929 års förvaltning. 

  De styrelseledamöter som voro i tur att avgå, grosshandl. Carl Samuelsson och 

disponent B. Björnsson återvaldes med järnhandl. Carl Johansson som suppleant.  

  Till huvudmän för åren 1931– 1934 återvaldes lantbr. Emil Karlsson, Hjälmaryd, N. J. 

Andersson, Blädingeås, Olof Gustafsson, Ramsåkra, Karl Ring, Södra Vare, August 

Bengtsson, Skeppshult, och disponenten B. Björnsson, samt nyvaldes lantbr. Johannes 

Andersson, Sjöbacken, och C. J. Nilsson, Lönshult. 

  Förutvarande revisorer, riksdagsman P. M. Olsson, grosshandl. Emil Svensson och 

handelsförest. Otto Håkansson återvaldes, jämte suppleanterna handl. S. O. E. Svensson 

och kyrkovärden Ernst O. Karlsson. 

  Löner och arvoden för bankens styrelse, kassakontrollant och revisorer bestämdes att 

utgå med oförändrade belopp.  

I Vislanda. 
Nyinkommet för sommaren Barnkappor 

och Kapptyger, Klädningstyger i silke, 

ylle och bomull, Damhattar, Barnhattar 

och mössor, Overalls för herrar, damer och 

barn i kulörta färger, underkläder, strumpor,  

vantar, Bosättningsartiklar m.m.  

Billigaste priser. 

Elisabet Magnusson. 
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  Huvudmännen anslogo att vinstmedel så stort belopp, som erfordras för att alla barn 

inom pastoratet födda 1923, erhålla var sin sparbanksbok med ett insatt belopp av            

5 kronor, varjämte till Vislanda och Blädinge socknars föreläsningsföreningar beviljades 

ett anslag med 250 kr. till vardera. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 71 Tisdagen den 6 Maj 1930. 
 
Besvär över kommunalfullmäktigebeslut.  Hr Arvid Johansson, Haga, Vislanda, anför 

hos länsstyrelsen i Växjö besvär över kommunalfullmäktiges beslut den 30 Mars 

angående uppförande av ålderdomshem. Klagande anför bl.a. följande: 

  Beslutet har icke, säger han, tillkommit i laga ordning, då ej kommunalnämnden lämnats 

tillfälle att yttra sig i ärendet. Ritningen var icke antagbar. Takresning – resp. väggar – 

voro för låga för erhållande av vindsrum. En merkostnad upptogs härför till 400 kr., vilket 

belopp ej torde förslå till ifrågavarande ändring. Arbetsbeskrivningen saknar värde i det 

skick den befinner sig. Även en del andra erindringar göras. Klaganden yrkar till slut, att 

beslutet ifråga undanröjes. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 76 Torsdagen den 15 Maj 1930. 
 

Auktion. 
  Å offentlig auktion, som förrättas å 

Vislanda Snickeri- och Möbelfabrik i 

Vislanda tisdagen den 20 maj innevarande 

år med början klockan 11 f.m., kommer 

att försäljas diverse bräder, plank samt 

fanér. Maskiner: såsom planhyvel, 

rikthyvel, svarv, cirkelsåg, bandsåg, borr-

stämningsmaskin, fräsmaskin, elektrisk 

motor 5 hkr., jämte andra maskiner, 

ävensom handverktyg såsom stämjärn, 

hyvlar och borr samt sågar, 3 hyvel-

bänkar, skruvtvingar, limknektar av trä 

och järn m.m. 1 skrivbord, 2 duchateller, 

bord, byrå och stolar samt diverse 

kökssaker.  

  De till salu utbjudna varorna visas av 

polismannen J. M. Ljungberg i Vislanda 

efter tillsägelse hos honom.  

  Kända och vederhäftiga köpare beviljas 

anstånd med betalningen till den 20 

nästkommande juni. Äganderätten till 

försåld vara förbehålles till densamma är 

till fullo blivit betald. 

Alvesta den 11 maj 1930. 

                                           Eric Jonsson. 
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Ur Smålandsposten N:o 90 Söndagen den 8 Juni 1930. 
 
Från Vislanda, skrives till oss: 

  Vislanda avd. av S.L.U. hade söndagen den 1 Juni anordnat möte hos lantbr. Ernst 

Pettersson, Lönshult. 

  Sedan sången ”Var välkommen envar under ungdomens tak”, unisont sjungits, hälsades 

de närvarande välkomna av hr Paul Larsson, Långhult, varefter följde körsång och 

deklamation. 

  Efter kaffe vidtog mötesförhandlingar och beslutades bl.a. att en fest skall anordnas 

gemensamt med sockenföreningen av B. F. någon gång under sommarens lopp. En 

kommitté utsågs att arrangera festen. Vidare uttalade sig mötet för att försöka få en 

folkhögskolekurs förlagd till någon plats inom socknen, och utsågs ordf. och sekr. att 

söka få till stånd samarbete med övriga i saken intresserade föreningar inom orten. 

  Efter förhandlingarna följde ytterligare sång, musik och upplästes en inom avd. skriven 

tidning, som rönte livligt bifall. Nu fick den dansanta publiken tillfälle att röra sig ett par 

timmar, och så skiljdes man åt efter en mycket glad och angenäm afton. 

 

 

 

 
(annons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Födelsedag. 
 

  40 år fyller på tisdag kamreraren Georg Waldener, Vislanda.  

  Han började sin merkantila bana 1906, då han hemkom efter att ha innehaft anställning 

på ett större handelskontor i Hamburg. Samma år anställdes han i A.-B. Ernst C. Jönssons 

Velocipedfabrik i Hälsingborg, vid vilken firma han alltjämt är verksam. 

  Livligt intresserad av idrott gjorde Waldener under en 5-årsperiod han var borta från 

ovannämnda firma, goda insatser för den halländska idrotten. Vislanda gymnastik-

förening får väl tillskrivas hr Waldeners förtjänst. Waldener är initiativtagare och den 

ledande kraften i föreningen för välgörenhetens ordnande i Vislanda samt är ordförande i 

Logen Värend av Druidorden. Vidare är han sekr. i Röda korsets Vislandakrets. 
 

FÖRLOVADE. 
Sture Gustafsson 

Signe Johansson 

Blädinge.                                  Kosta. 

 

Edvin Svensson 

Nanny Signal 

Vislanda.                             Eneryda. 

 

Oscar Petersson 

Olivia Augustsson 

Vislanda. 
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Ur Smålandsposten N:o 91 Onsdagen den 11 Juni 1930. 
 

Bröllop. 
 

  Bröllop ägde rum i brudens hem i Kroksnäs, Vislanda socken, pingstafton, då därstädes 

av kyrkoherde Knut Holm i Vislanda sammanvigdes hemmansägaren Ernst Karlsson, 

Granhult, Ryssby, med fröken Anny Karlsson, dotter till lantbr. C. J. Karlsson, Kroksnäs, 

och hans maka. Efter vigselakten höll kyrkoherden ett vackert tal till de nygifta. Närmare 

200 personer voro inbjudna till middag i brudens hem. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 101 Söndagen den 29 Juni 1930. 
 

Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka sammanvigdes på midsommardagen hemmansägaren Gustav Vilhelms-

son från Sköflemon i Vislanda med fröken Astrid Karlsson, dotter till hemmansägaren 

K. E. Svensson från Råknen i Vislanda och hans maka. Vigseln förrättades av kyrkoherde 

K. Holm, som efter densamma höll lyckönskningstal till de nygifta. Senare på dagen gavs 

i brudens hem middag för ett stort antal inbjudna gäster, varvid brudparet åter hyllades 

med presenter och sång samt tal av vigselförrättaren samt telegram. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 105 Söndagen den 6 Juli 1930. 
 

Dödsfall.   
 

  I en ålder av 55 år avled den 4 dennes bankdirektör Per Martin Persson, Vislanda.  

  Dödsbudet kom icke oväntat. Den bortgångne har under en längre tid vårdats för en svår 

sjukdom, och döden kom närmast som en befriare. Med P. M. Persson bortgick en 

synnerligen plikttrogen och duglig tjänsteman med en sällsport gedigen och vidsynt 

karaktär. Född i Kropps församling i Malmöhus län avlade han studentexamen i Helsing-

borg och idkade därefter några terminer humanistiska studier vid Lunds universitet. Han 

kom sedan in på bankmannabanan och har de 20 senaste åren haft anställning som kamrer 

och chef för Svenska Handelsbankens kontor i Vislanda. Helt uppgående i sin tjänst och 

omsorgen om sin familj har han föga framträtt i det offentliga. Dock har hans duglighet 

tagits i anspråk även för kommunala uppdrag. Så har han varit mångårig revisor av 

kommunens kassor och någon tid tillhört kommunalfullmäktige. Han sörjes närmast av 

maka i andra giftet, f. Gaccon, samt en son och tvenne döttrar. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 108 Lördagen den 12 Juli 1930. 
 
Kommunalt.  I Vislanda hölls kyrkostämma den 6 dennes, varvid gällde att fatta beslut i 

anledning av stationskarl K. G. Johanssons väckta förslag om upphävande av 1927 års 

beslut rörande skolhusbygget i Lindås, samt att verkställa ny utredning angående 

kostnaden för nybyggnad av lärosalar och bostäder under samma tak. 

  Förslag framkom att frågan angående eventuellt upphävande av 1927 års beslut skulle 

avgöras först sedan den nuvarande kommittén verkställt utredningen rörande kostnaderna 

enligt det nya förslaget. Efter en längre debatt beslöt stämman bifalla K. G. Johanssons 

förslag. Till kommitté valdes byggmästare Magni Johansson, Villiam Olsson, P. M. 

Johansson, Aug. Pettersson, Hj. Liljekvist, K. G. Johansson och Edvin Gustafsson, 

Suppleanter Erik Johansson, Magni Pettersson och A. Rosén. 
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Ur Smålandsposten N:o 119 Torsdagen den 31 Juli 1930. 
 
Hembygdsfest i Vislanda.  Vislanda hembygdsförenings sedvanliga sommarfest gick av 

stapeln i söndags. 

  Tyvärr var densamma denna gång ej så talrikt besökt som vanligt. Orsaken härtill får väl 

sökas i den starka konkurrens, som olika samtidiga tillställningar utövade. Glädjande nog 

hade rätt mycken ungdom mött upp. Festen hölls i hembygdsparken, där de båda ryggås-

stugorna med dess samlingar flitigt togos i betraktande. Tvenne synnerligen värdefulla 

föredrag höllos av lärarna vid Grimslövs folkhögskola fil. lic. Inge Wettergren och fil 

kand. Axel Johansson. Den förre talade om Selma Lagerlöf, varvid han särskilt betonade 

det nationella i hennes författarskap. Hon har, sade talaren, liksom uppfångat ”svenska 

folkets själ”. Kand. Johansson talade varmt och medryckande om ”fosterland och 

fosterlandsplikt” och framhöll, att det är varje enkilds plikt att verka för sitt fosterlands 

framtid. Programmet upptog dessutom sång av Vislandakören, fiolmusik och dekla-

mation. Servering av kaffe och konditorivaror var anordnad. De medverkande avtackades 

av hembygdsföreningens ordförande, folkskoll. M. Moberg. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 130 Tisdagen den 19 Augusti 1930. 
 
Kommunalt.  Extra municipalstämma hölls i söndags. Fråga hade väckts, att stämman 

skulle överlåta sin beslutanderätt åt municipalfullmäktige. Municipalnämnden hade 

behandlat ärendet och tillstyrkt detsamma samt föreslagit fullmäktiges antal till 15. 

Stämman var emellertid ej hågad för några förändringar, och förslaget avslogs med 17 

röster mot 11. 

  Municipalnämnden hade föreslagit, att municipalsamhället skulle upplåta tomt för 

blivande arrestlokal vid marknadsplatsen under förutsättning av att arrestlokalen i övrigt 

bekostas av Vislanda kommun. Förslaget bifölls. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 131 Torsdagen den 21 Augusti 1930. 
 
(annons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingon 
för export uppköpes såväl större 

som mindre partier till högsta dags-

priser. 

Victor Olsson, Vislanda. 
Tel. 22. 
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Ur Smålandsposten N:o 135 Torsdagen den 28 Augusti 1930. 
 
”Den gamla gården”, högerns film i valrörelsen, visades i måndags i biograflokalen i 

Vislanda. 

  Efter ett musikstycke hälsade grosshandlare Carl Samuelsson de närvarande välkomna, 

varefter kamrer Georg Waldener, ackompagnerad av sin hustru, sjöng Stenhammars 

”Sverige”. Härefter deklamerades ”Fäderna” av E. A. Karlfeldt, varefter filmen drogs. 

Efter denna följde deklamation. Sedan grosshandlaren Samuelsson i anledning av filmen 

uppmanat de närvarande att sluta sig till de moderata, sjöngs stående gemensamt         

”Du gamla, du fria”. Till sist utbragtes ett fyrfaldigt leve för Sverige. 

  Lokalen, som var till trängsel fylld, har säkerligen ej förut på en gång hyst så många 

personer. Kvällen var synnerligen vällyckad. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 136 Lördagen den 30 Augusti 1930. 
 

En märklig olycks- 
händelse. 

 
Förgiftad av gaser vid dynamit- 

sprängning. 

 
Vislanda-bo omkommen vid brunns- 

sprängning utanför Stockholm. 

 

  Under arbete med att fördjupa en brunn invid Rotebro utanför Stockholm på torsdagen 

omkom en 49-årig arbetare A. W. Hansson efter förgiftning av de gaser, som uppstego i 

brunnen efter dynamitsprängning. 

  Den förolyckade var född i Vislanda 1881. 

  Om olyckan föreligga följande detaljer: 

  Villans ägare, förre rättaren Carl Andersson hade låtit fördjupa en brunn genom 

sprängning med dynamit och detta arbete hade han uppdragit åt en brunnsarbetare. Denne 

hade för tre dagar sedan avlossat ett s.k. storskott i brunnens botten, men som man av 

tidigare erfarenheter kände till att gaserna stannade kvar mycket länge, nere i den knappt 

meterbreda brunnen, som är ända till 12 meter djup, väntade man med att undanröja 

sprängstenen till på torsdagen. Detta sistnämnda arbete skulle utföras av rättaren 

Andersson själv med biträde av arbetaren Hansson, vilken sistnämnde gick ned till 

brunnens botten för att plocka sprängstenen i en hink, vilken sedan med lina hissades upp 

av Andersson. 

  Andersson tyckte det började dröja länge innan Hansson lät höra av sig, men plötsligt 

hördes underligt tunga andetag nere ifrån brunnsdjupet, varför Andersson ropade till 

Hansson att genast komma upp. På detta kom emellertid intet svar och då Andersson själv 

steg ner i brunnen, fann han Hansson ligga hopsjunken nästan medvetslös på brunnens 

botten. 

  Alla försök från Anderssons sida att få Hansson upp ur brunnen misslyckades, och 

Andersson själv måste skynda upp i friska luften då även han löpte allvarlig fara att 

förgiftas. Han vare redan ganska illa ankommen av gasen, men skyndade att tillkalla hjälp 

dels från vägfarande på Uppsalavägen och dels från grannarna. 

  En förbipasserande arbetare gick ned i brunnen för att söka fästa en lina om Hansson, 

men misslyckades och låg sedan själv mycket illamående på en gräsmatta en halvtimmas 

tid. Slutligen anlände två ynglingar och genom deras energiska och raska ingripande 

lyckades man få upp Hansson, som då legat i brunnen ¾ timma, var synnerligen svårt 

angripen och fullständigt medvetslös. 
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  Ambulansbil hade då en god stund väntat upp på gården och i denna fördes nu den 

förolyckade med största snabbhet till Hammarby lasarett, men där visade det sig att döden 

redan inträtt.  

– Tydligen har man vid sprängningen använt sig av dynamit, som på ett eller annat sätt 

varit skämd, säger t.f. sprängämnesinspektören ingenjören Villaume. Möjligt är också, att 

tändhatten icke varit oklanderlig. Om en av dessa båda möjligheter varit för handen, blir 

resultatet, att dynamiten vid explosionen utvecklar koloxid. Då sprängningen går korrekt, 

utvecklas i stället kolsyra. Det torde således vara tydligt, att arbetaren fallit offer för den 

mycket förrädiska koloxiden. 

  Koloxiden har en förmåga att hålla sig i flera dagar, om icke cirkulation åstadkommes. 

Den är fullkomligt luktfri, och symptomerna på koloxidförgiftning är illamående, åtföljd 

av fullständig medvetslöshet. 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 142 Tisdagen den 9 September 1930. 
 
Den tillvaratagna älgkalven nu nästan tam.  Domänstyrelsen tillstyrker hos k.m. att 

den av lantbrukaren Ernst Melin i Vermanshult, Vislanda, gjorda ansökningen om rätt att 

behålla en av honom tillvaratagen älgkalv, under villkor att den i fångenskapen beredes 

nödig omvårdnad och utrymme samt tillgång på lämplig föda. 

  Älgkalven tillvaratogs för en tid sedan i en kanal, där den eljest torde ha omkommit. 

Den är nu 2 à 3 månader gammal och nästan tam. 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 149 Måndagen den 22 September 1930. 
 
Den tillvaratagna älgkalven får behållas.  K.m. har medgivit lantbrukaren Ernst Melin i 

Vermanshult, Vislanda, att behålla en av honom tillvaratagen älgkalv, under villkor att 

den i fångenskap beredes nödig omvårdnad och utrymme samt tillgång av lämplig föda. 

Älgkalven tillvaratogs för en tid sedan i en kanal, där den eljest torde ha omkommit. Den 

är nu nästan tam. 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 152 Lördagen den 27 September 1930. 
 
Tågmissöde.  Då tåg n:r 5 från Karlshamn till Vislanda i torsdags f.m. avgick från Ryds 

station sammanstötte loket från sidan med en godsvagn.  

  Godsvagnen, som stod på ett sidospår, hade antagligen på grund av den starka blåsten 

satts i rörelse i riktning mot växeln. Lokföraren observerade ej den i rörelse stadda 

vagnen förrän så sent att han ej kunde bromsa in tåget. Godsvagnen befann sig då så nära 

huvudspåret att kollisionen icke kunde undvikas och loket körde med sidan mot 

godsvagnen. Av stöten lyftes hjulen på ena sidan på både godsvagnen och loket flera tum 

från rälsen. Någon urspåring skedde icke och skadorna å loket inskränkte sig dessbättre 

endast till en mindre buckla i sidoplåten. Även godsvagnen slapp lindrigt undan. Det 

dröjde ganska länge innan man lyckades skilja loket från godsvagnen och tåget blev 

genom missödet cirka 1 ½ timma försenat.  



 
14 

(annons) 

Auktion. 
Torsdagen den 2 nästa oktober med början 

kl. 12 på dagen låter bankdirektör P. M. 

Perssons i Vislanda sterbhus, på grund av 

avflyttning från orten, genom offentlig 

auktion försälja diverse lösegendom 

bestående av: 

  Sängkammarmöblemang, däribland två 

järnsängar med resårmadrasser, toilett-

byrå, schäslong och nattduksbord. Soffer, 

stolar. bord, därav rökbord med tillbehör, 

bokskåp, gardiner med kornisher, 

draperier, mattor, sängkläder, radio-

apparat 5-rörs med högtalare och 

koppling till belysningen, isskåp, gammal 

ekkista, badkar, trädgårdsmöbler jämte 

trädgårdsredskap, diverse kökssaker, 

böcker, inbundna och häftade, däribland 

flera Franska. 

Den avlidnes gångkläder m.m. 

  Godkände köpare lämnas två månaders 

räntefritt betalningsanstånd. Äganderätten 

till de försålda varorna förbehålles tills 

desamma har blivit betalda. 

      Vislanda den 25 September 1930. 

                              Carl Samuelsson. 
 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 159 Torsdagen den 9 Oktober 1930. 
 

En jubilar. 
 

  En av svensk-amerikanerna i U.S.A. känd och värderad person, nämligen utgivaren av 

Svenska Amerika-posten Swan Turnblad, Minneapolis, Minnesota, kunde i tisdags blicka 

tillbaka på en 70-årig levnad. 

  Redaktör Turnblad föddes i ett enkelt jordbrukarehem i Vislanda, där fadern hette Olof 

Månson-Turnblad och modern Ingegerd Månson. Vid 8 års ålder emigrerade den unge 

Sven jämte föräldrarna till Minnesota. När han var 19 år, anställdes han vid Minnesota 

stadstidning i Minneapolis, och jobbade där några år. Då han var 27 år eller 1887 blev 

han affärsföreståndare för Svenska Amerika-posten, och det dröjde inte länge, förrän han 

själv övertog och utgav tidningen. Han köpte nämligen denna 1897 och har alltsedan, 

med undantag av åren 1921– 26, varit dess utgivare.  

  Turnblad har med åren kommit att bli en alltmer framträdande förgrundsfigur inom 

svenskdistriktet där ute och bekläder en hel del ansvarsfulla högtbetrodda poster. Det må 

här nämnas, att han är medlem av Minnesota State Reformatory Board sedan 1899, 

överste i Minnesota Governor´s stab 1905– 07, medlem av Board of Visitors State 

Institutions of Minnesota 1907– 20, av Committee of 35 and John Ericson Memorial 

Commission 1916. 
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Ur Smålandsposten N:o 166 Tisdagen den 21 Oktober 1930. 
 

Födelsedag. 
 

  75 år fyller på torsdag grosshandlare N. J. Gummesson, Malmö.  

  Född i Virestads församling, ägnade sig hr Gummesson redan i unga år åt affärs-

verksamhet och grundlade i Liatorp en trävaru-, spannmåls- och kreaturshandel, som så 

småningom antog betydande omfattning och utvecklade sig till att såväl omfatta export av 

trävaror som djur. 

  I kompanjonskap med framlidne grosshandlaren G. Frostensson, Liatorp, grundlade han 

Vislanda Ångsågsbolag, vilket under en lång följd av år bedrev omfattande trävarurörelse.  

Numera bedriver hr Gummesson ensam detta företag i samma stora utsträckning. 

  Då Sydbanken öppnade avdelningskontor i Liatorp blev hr Gummesson insatt i styrelsen 

och kvarstår fortfarande i denna. Hans krafter och goda omdömesförmåga hava även 

tagits i anspråk till det kommunala livet inom Stenbrohults församling, där han innehaft 

flera förtroendeposter.  

  Sedan år 1910 är hr Gummesson bosatt i Malmö, där han med obruten hälsa ägnar sig åt 

skötseln av ett flertal jordegendomar samt åt affärsverksamhet. Högtidsdagen firas av 

jubilaren i hemmet i kretsen av maka, barn och anhöriga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 167 Torsdagen den 23 Oktober 1930. 
 

S. J. mot busstrafik 
Vislanda – Alvesta. 

 
Icke önskvärd konsekvens  

Blädinge station nedlägges? 
 

En fåtalig trafikantgrupps intressen 

böra ej vara bestämmande. 

 

  Järnvägsstyrelsen har till Länsstyrelsen i Växjö avgivit yttrande över en framställning 

från hr Wiktor Olsson i Vislanda om tillstånd till busstrafik på vägsträckorna Agunnaryd 

–Målaskog–Vret–Alvesta–Växjö och Vislanda–Blädinge–Alvesta–Växjö över dels   

Södra Vare och dels Mörhult. Styrelsen anser sig icke böra taga ställning till frågan om 

behovet och lämpligheten av linjen från Agunnaryd, som ligger utanför Statens järnvägar 

och endast i ringa mån berör S. J:s intressen, och av enahanda skäl avstår styrelsen för att 

uttala sig om Vislandalinjen, i vad den berör vägsträckan Alvesta–Växjö. 

  Av de trakter, som den planerade linjen från Vislanda skulle genomlöpa, torde endast 

områden mellan Mörhult och Blädingsås vara i behov av linjetrafik, framhåller styrelsen. 

Även om en bussförbindelse skulle bli till gagn för befolkningen i dessa områden, torde 

denna fåtaliga trafikantgrupps intressen likväl icke böra vara bestämmande för anord-

nande av en linjetrafik, vars syfte uppenbarligen är att vinna de trafikanter, vilkas rese-

behov på Växjö nu tillgodoses på järnvägarna. Ifrågavarande linjetrafik kan för övrigt 

tänkas medföra konsekvenser, som för befolkningen i trakterna kring Blädingsås – 

Blädinge icke torde vara önskvärda. Blädinge station, som tillkommit för att förmedla 

trafiken från kringliggande område, har alltsedan dess inrättande år från år visat sjunkan-
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de trafikinkomster, som trots vidtagna personinskränkningar icke täcka med stationens 

upprätthållande förenade kostnader. Skulle den ifrågasatta linjetrafiken medgivas, 

varigenom den av S. J. nu ombesörjda trafiken ytterligare torde, nedgå, nödgas styrelsen 

taga under övervägande huruvida ej med S. J:s intressen vore förenligt att nedlägga 

Blädinge station och överlämna trafikanterna till de landsväga kommunukationerna. 

  På grund härav avstyrker järnvägsstyrelsen Olssons framställning, vad den avser 

anordnande av linjetrafik å delsträckan Vislanda–Alvesta. 

 

 
(dödsannonser) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 172 Lördagen den 1 November 1930. 
 
Kommunalt.  I skolhusbyggnadsfrågan i Lindås förelågo nu tvenne alternativa förslag, 

utarbetade av arkitekt A. Wiman:  

1) En större vinkelbyggnad, inrymmande tvenne skolsalar, bostäder för lärare och 

lärarinna samt sockenstugor;  

2) Tvenne byggnader, den ena för bostäder och sockenstugor, den andra för skolsalar. 

  Förslagen slutade enligt kommittémajoritetens beräkningar på ungefär 48,000 resp. 

46,000 kr. 

  Med 288 mot 116 bifölls det första förslaget. 

 

 

Tillkännagives 

att 

Gud behagat hädankalla 

Min ömt älskade maka och vår 
kära lilla Mor, 

Mathilda Karlsson, 
som stilla insomnade i sitt 64:de 

levnadsår i dag kl. 1 e.m., djupt sörjd 

och i tacksamt minne bevarad av oss, 

släkt och många vänner. 

Fågelvik & Rickardshult den 19/10  

1930. 

August Karlsson. 

Ernst o. Helga.          Ture o. Olga. 
                                   Bertil 

Verner o. Signe. 

I Kristi sår jag somnar in, 

de renar mig från synder min. 

Ja, Kristi död och dyra blod, 

det är mitt liv, min prydnad god. 

Sv. Ps. 488. 
 

Jordfästningen äger rum åVislanda kyrko-

gård söndagen den 26/10 1930.  

Tillkännagives 

att 

min kära maka och vår lilla mor 

Anna Katarina 
Johansson, 

f. Svensson, 

lugnt och stilla lämnade oss i dag i en 

ålder av 67 år. 

Hullingsved, Vislanda den 21 okt. 1930. 

                         P. J. Johansson. 

        Barn och Barnbarn. 

 

Sv. Ps. 480. 
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Ur Smålandsposten N:o 176 Lördagen den 8 November 1930. 
 
Från Vislanda, skrives: 

  Vislanda gymnastikförenings aftonunderhållning i ordenshuset sistliden onsdags kväll 

blev synnerligen vällyckad inför en talrik publik.  

  Efter musik av fröken Karin Gustafsson, Vislanda, vidtog ”radiogymnastik”, proviso-

riskt ordnad dels som propaganda med morgongymnastik och dels för föreningens arbete. 

Denna del av programmet mottogs med stor entusiasm av audiotoriet. 

  Härefter följde sång av hr Edvin Svensson, Vislanda, som med djup och volymiös röst 

sjöng ”Jätten” av Wennerberg, accompagnerad av kantor Ernst Rosengren, Vislanda.  

  Slutligen må ur programmet framhållas enaktsspelet ”Tosingar”, som spelades av 

amatörer från Vislanda. Det är sällsynt, att amatörer på ett sådant vällyckat sätt gå i land 

med sina roller, man kan tryggt säga, att de spelade med rutin och säkerhet. Publiken 

avtackade dem med rungande applåder. 

  Kvällen var god för audiotoriet och – som vi hoppas – även för gymnastikföreningens 

kassa. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 179 Torsdagen den 13 November 1930. 
 
Skolhusbyggnadsstriden i Vislanda.  Vislanda arbetarekommun hade i fredags kväll 

utlyst ett allmänt diskussionsmöte i biograflokalen i Vislanda för att dryfta frågan om 

skolhusbyggnaden i Lindås. 

  Under senaste tiden har ett alltmer stegrat missnöje över kyrkostämmans beslut i 

nämnda byggnadsfråga vuxit fram. Till att leda förhandlingarna utsågs arbetare-

kommunens ordf. stationskarl C. G. Lund. 

  Under diskussionen, som varade ett par timmar, framhölls med skärpa av ett flertal 

talare, att det syntes som om bevekelsegrunden för majoritetens beslut vore att anskaffa 

stora rymliga sockenstugor – två till antalet, jämte kapprum. 

  Även framhölls, att kyrkostämmebeslutet borde anses som ”ett utslag av maktlystenhet”, 

enär kommunens landsbygd genom detsamma velat ”visa sin makt” över stations-

samhället. Lyckligast för framtiden vore, om förhållandena så kunde ordnas, att den nu 

alltmer skärpta motsättningen mellan kommunens landsbygd och stationssamhället 

försvunne eller kunde undvikas. 

  Sedan ordf. upplyst att en del olagliga fullmakter använts vid senaste kyrkostämman, 

ställde mötet sig mycket välvilligt till en från kamrer G. Waldener framkommit förslag att 

överklaga senaste kyrkostämmobeslutet beträffande nämnda skolhusbygge. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 184 Lördagen den 22 November 1930. 

 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vislanda. 
Kafé & Konditori har öppnats i fröken 

Ingrid Melins fastighet. Beställningar av 

tårtor, bakelser, wienerdegskransar, efter-

rätter m.m. emottagas tacksamt. Även 

gott matbröd tillhandahålles. Och vill jag  

härmed vördsamt rekommendera mig i 

allmänhetens välvilliga hågkomst. 

Vislanda den 20 Nov. 1930. 

Hilda Svensson. 
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Ur Smålandsposten N:o 188 Lördagen den 29 November 1930. 
 
Ansvar för bilolycka.  Efter stämning å chauffören Wictor Carlsson och skjutsstations-

innehavaren Viktor Olsson i Vislanda yrkade på sin vid häradsrätten i Västra Värends 

domsaga landsfiskalen Bertrand Engnell, att enär Carlsson varit vållande till samman-

stötning mellen en av Carlsson förd, Olsson tillhörig automobil och en av Engnell förd, 

honom tillhörig automobil, med påföljd att den senare automobilen skadats, Carlsson 

härför måtte ställas till ansvar ävensom Carlsson och Olsson vilkendera gälda gitte, måtte 

förpliktas att till Engnell utgiva skadestånd jämte ränta. 

  Carlsson och Olsson yrkade å sin sida, att därest Engnell tillerkändes skadestånd, 

densamma måtte kvittas emot Olsson tillkommande ersättning för den förlust, som genom 

sammanstötningen tillfogats Olsson. 

  Mot kontorsskrivaren Torsten Rydeberg i Alvesta, vilken på Engnells begäran hörts 

såsom vittne i målet, anförde Carlsson och Olsson såsom jäv, att han vore anställd hos 

Engnell såsom landsfiskalsbiträde och därvid åtnjöto kost och logi. 

  Häradsrätten lämnade utan avseende av Carlsson och Olsson framställt yrkande, att 

Rydeberg måtte förklaras för återgångsvittne. Då Engnell icke hade styrkt, att vållandet 

till sammanstötningen låge Carlsson till last, fann häradsrätten ansvar i målet icke kunna 

ådömas Carlsson. På grund av vad i målet förekommit har häradsrätten prövat rättvist 

förplikta Carlsson och Olsson att vilkendera gälda gitte till Engnell utgiva kr. 7:46 jämte 

5 % ränta därå från stämningsdagen den 6 maj 1929, till betalning skedde. Häradsrätten 

har vidare stadgat att parterna skulle envar vidkännas sina kostnader å målet vid härads-

rätten. 

  Göta hovrätt har nu, enligt vad Smålandsposten erfarit, genom utlag gillat häradsrättens 

utslag i jävsfrågan. Beträffande själva målet, så enär av omständigheterna ej framgår, att 

vållandet till sammanstötningen icke ligger Carlsson till last och att densamma icke heller 

förorsakats å bristfälligheter å Olssons automobil, har hovrätten med ändring av 

överklagade utslaget, ogillat Engnells i målet förda talan samt ålagt Engnell att ersätta 

Carlsson och Olsson deras kostnader å målet vid häradsrätten med 689 kr. jämte vad de 

kunna visa sig hava utgivit för ett gemensamt exemplar av häradsrättens protokoll i målet. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 204 Söndagen den 28 December 1930. 
 
En brudkrona i donation till Vislanda församling.  Julhögtiden i Vislanda inleddes 

med en andaktsstund vid julgranen å torget, varvid kyrkoherde K. Holm höll en kort 

betraktelse, varjämte en barn- och en manskör utförde några julsånger. Sist sjöng den 

talrikt församlade menigheten psalmen 55: 4. 

  Till julottan och högmässan i kyrkan hade så många infunnit sig, att kyrkan trots stor 

trängsel ej kunde rymma alla. Körsång utfördes vid båda gudstjänsterna.  

  Före högmässan överlämnade kyrkoherde Holm såsom julgåva till församlingens kyrka 

från kyrkliga sykretsen och några andra en vacker och dyrbar brudkrona. I sitt tal erinrade 

kyrkoherde Holm om att pastoratets kyrkor ägt en brudkrona, vilken i en tid av stor 

penningknapphet och för täckande av något trängande behov på offentlig auktion försålts 

i Vislanda sockenstuga den 7 Nov. 1819. Denna brudkrona hade vägt 58 lod (omkr 6 

hekto), och betalades med ett pris av 48 skilling och 8 rundstycken pr lod, d.v.s. omkr. 58 

kronor. 
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Ur Smålandsposten N:o 1 Lördagen den 3 Januari 1931. 
 
Medaljöverlämning.  I Vislanda kyrka överlämnades nyårsdagen efter gudstjänstens slut 

Patriotiska sällskapets medalj till förmannen S. A. Ferm, arbetarna A. J. Salomonsson och 

Ernst Ferm för resp. 25, 17 och 16 års tjänst vid Gust. O. Schultzes cementvarufabrik i 

Vislanda. Kyrkoherde K. Holm höll i samband med överlämnandet ett varmhjärtat tal till 

medaljörerna. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 4 Torsdagen den 8 Januari 1931. 
 
Från Vislanda, skrives till oss: 

  Högmässan i Vislanda kyrka hölls trettondedagen på eftermiddagen. Det med levande 

ljus upplysta templet var fyllt med en andäktig skara. Kyrkoherde K. Holm höll en 

andäktig predikan, utgående från orden ”Stjärnan från Betlehem, leder ej bort, men hem” 

vilka ord återfinnas i Viktor Rydbergs psalm ”Gläns över sjö och strand”. Talaren gav en 

kort redogörelse för kristendomens läge i världen, särskilt i Ryssland, och manade i 

anslutning härtill församlingen att följa stjärnan och vandra i Guds ords ljus och att 

genom flitiga gudstjänstbesök vara ett föredöme för andra människor. Efter högmässan 

upptogs ett offer utgörande 116 kr. till förmån för hednamissionen. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 8 Torsdagen den 15 Januari 1931. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Att 

Gud i sitt allvisa råd behagat 

hädankalla 
min ömt älskade make och vår käre fader, 

Hemmansägaren  

Sven Andersson, 
som stilla och fridfullt avled i sitt 

hem, Brånan, måndagen den 12 

januari 1931 kl. 1 e.m. i en ålder av 

82 år, 1 månad, 26 dagar, djupt sörjd 

och saknad och i tacksamt minne 

bevarad av mig, barn, barnbarn, 

barnbarnsbarn, släkt och många 

vänner, hava vi den smärtsamma 

plikten tillkännagiva. 

Vislanda den 12 januari 1931. 

Maria Andersson. 

Ida.       Anders-Johan. 

Martina.                 Karl. 

Sv. Ps. 477, v. 8. 
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Ur Smålandsposten N:o 13 Lördagen den 24 Januari 1931. 
 
Från Vislanda, skrives till oss: 

  Ungdomslogen ”Framtidens hopp”, Vislanda, hade i onsdags anordnat ett samkväms-

möte i ordenshuset. Postmästare G. Källén hälsade de närvarande välkomna och vände 

sig därvid särskilt till aftonens föredragshållare, storlogens ombudsman för ungdoms-

verksamheten, hr Olof Sandin. Efter det en liten flicka deklamerat dikten ”Ungdomen”, 

höll hr Sandin ett kort föredrag. Talaren vände sig särskilt till ungdomen och talade om 

julen, utgående från Oscar Stjernes dikt ”Minnenas tid”. Han uppmanade barnen till att 

aldrig svika sitt inom logen en gång givna löfte. Julen blev nämligen för många på grund 

av spriten icke en fridens utan en ofridens högtid. Efter föredraget läste en liten gosse 

”Flickan med svavelstickorna” av H. C. Andersen. Hr Sandin underhöll sedan med sång 

och musik.  

– – – 

  Styrelsen för Vislanda gymnastikförening hade i torsdags sammanträde under 

ordförandeskap av postmästare G. Källén. Styrelsen beslöt, att gymnastikövningarna 

skulle taga sin början onsdagen den 29 Januari med en trupp yngre och en trupp äldre 

manliga gymnaster under ledning av kantor Ernst Rosengren samt en trupp kvinnliga med 

fru Ruth Magnusson som ledare. Vidare beslöts att om möjligt anordna en aftonunder-

hållning den 4 Februari. För att om möjligt få litet fart på den allmänna idrotten beslöt 

styrelsen att försöka få samarbete med idrottsföreningen på platsen. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 15 Tisdagen den 27 Januari 1931. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 16 Torsdagen den 29 Januari 1931. 
 
Från Vislanda, skrives till oss: 

  Vislanda S.L.U.- avdelning höll i söndags ordinarie årsmöte.  

  Medlemsantalet vid årsskiftet var 106. En studiecirkel arbetar inom avdelningen.  

  Till styrelse för 1931 valdes Karl Olsson, Mörhult, ordf., Gunnar Johansson, Hönetorp, 

sekr., Gustav Carlsson, d:o, kassör, Erik Gustavsson, Björkelund, och Sven Johansson, 

Fagerås, med Per Engkvist, Piggaboda och Gustav Andersson, Sjöbacken, såsom suppl. 

Revisorer blevo Ernst Pettersson och Vilhelm Lüning, Lönshult, med Arvid Johansson 

Tillkännagives 

att 

Gud till sig hemkallat 

min älskade maka och vår lilla mor, 

Britta Stina Hult, 
som lugnt och stilla lämnade oss i 

dag i en ålder av 69 år, 1 mån., 15 

dagar, sörjd och saknad av mig, barn 

och barnbarn, släkt och vänner. 

Hjulsryd den 25 Januari 1931. 

                        Olof Hult. 

         Barnen. 

Sv. Ps. 576. 
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och Verner Johansson, Hönetorp, såsom suppl. Distriktsombud Emil Olsson, Mörhult, 

Karl Olsson, Mörhult, Gunnar Johansson och Verner Johansson, Hönetorp. 

  Ombud vid B. F. valkretsstämmor, Gunnar Johansson, Hönetorp, med Karl Olsson, 

Mörhult, såsom suppl. Den vid förra mötet valda byggnadskommittén framlade ritningar 

och kostnadsförslag och uppdrogs åt kommittén att söka få i gång andelsteckning. 

  Ordf. meddelade, att den vid förra mötet beslutade medborgarekursen kommer att hållas 

i Lindås Västerg. lördagen den 31 Jan. och söndagen den 1 Febr. 

  Några amatörer inom avdelningen uppförde därpå en teaterpjäs, vilken mottogs med 

livligt bifall. Efter en stunds samkväm avslutades mötet.  

 

 

Ur Smålandsposten N:o 19 Tisdagen den 3 Februari 1931. 
 
Kommunalt.  Extra kyrkostämma med Vislanda församling hölls i söndags i kommunal-

salen. Stämman hade att fatta beslut över arbetslöshetskommitténs förslag om att för 

makadamslagring få disponera en stenmur uppe vid kyrkan. Kyrkorådet hade tillstyrkt,  

att kommittén skulle få disponera den norra stenmuren, vinkelrätt mot vägen, vid Lindås 

folkskola samt vissa stenar vid kyrkomuren. På förslag av lokförare Magni Petersson, 

Vislanda, fattade stämman beslut i enlighet med kyrkorådets förslag. 

– Omedelbart efter kyrkostämman hade kommunalfullmäktige sammanträde. För att få 

pengar för att sätta igång med arbetet för de arbetslösa hade arbetslöshetskommittén 

inkommit med ett förslag till fullmäktige om beviljande av ett anslag på ungefär 3,000 kr. 

Kommunalnämnden hade tillstyrkt ett anslag på 3,000 kr., som skulle upplånas i Vislanda 

pastorats sparbank, vilket också blev fullmäktiges beslut i saken. På förslag av stations-

karl C. G. Lund beslöts att hemställa till kommittén, att denna gratis skulle tillhandahålla 

verktyg för arbetets utförande. 

– Extra municipalstämma hölls i söndags i Vislanda. Municipalnämnden om att tillsätta 

en kommitté, som skulle undersöka möjligheten av att skilja samhället från kommunen 

och i samband därmed företaga utredning i saken. Ordf. i nämnden redogjorde för 

orsaken till att frågan just nu blivit särskilt aktuell och yrkade på att en kommitté skulle 

tillsättas. Efter en kort diskussion beslöt stämman i enlighet härmed och bestämdes att 

antalet ledamöter till fem. Efter sluten omröstning förklarade ordf. följande valda: 

grosshandlanden Carl Samuelsson, kantor Ernst Rosengren, lokförare Magni Petersson, 

ingenjör Thorsten Norinder och folkskollärare J. V. Gustafsson. Suppleanter blevo 

stationskarl G. Magnusson, byggmästare Magni Johansson och f.d. stationsinspektor J. 

Persson. Till sammankallande utsågs hr Carl Samuelsson. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 20 Torsdagen den 5 Februari 1931. 
 
Skolbesvären i Vislanda, dragas inför k.m. C. G. Lundh m.fl. i Vislanda har hos k.m. 

fullföljt sina av länsstyrelsen i Växjö ogillade besvär över Vislanda kyrkostämmas beslut 

angående uppförande av skolhus m.m. i Lindås.  

  Besvären har motiverats med att fullmakter, som använts vid omröstningen och beslutet, 

tillkommit i strid med lagens föreskrifter. Beslutet skulle vidare ha stått i strid med 

paragraf 2 i förordningen angående boställsordning för lärarepersonalen vid folk- och 

småskolor. Stämman hade ej heller bestämt, var lånet för ändamålet skulle upptagas. 

Samtliga dessa påståenden har, säga klagandena, visat sig vara överenstämmande med 

sanningen. Visserligen har folkskoleinspektören i Sydsmålands västra inspektionsområde 

ansett en friare tolkning vara på sin plats i detta fall. Klagandena förmena emellertid, att 

kommunen ej kan riskera, att den i en framtid av en annan folkskoleinspektör och 

lärarepersonal tvingas ändra skolhuset till överensstämmelse med vad som stadgas i 

gällande förordningar. Länsstyrelsens utslag bör därför undanröjas liksom det över-

klagade kyrkostämmobeslutet. 
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Ur Smålandsposten N:o 22 Söndagen den 8 Februari 1931. 
 
Vislanda-kretsen av Svenska Röda korset, höll i fredags sitt årsmöte i kommunsalen.  

  Ordf. fru Elma Gustafsson, hälsade de närvarande välkomna och erinrade om att i mars i 

år 10 år förflutit, sedan kretsen bildades. Av den upplästa styrelseberättelsen framgick, att 

kretsen under det gångna året bedrivit en omfattande hjälpverksamhet. Så har till 

behövande inom kommunen skänkts matvaror, kläder och skodon, och kretsens förråd har 

varit mycket anlitat. ”De blindas förening” och ”Föreningen för nödställda mödrar” har 

erhållit vardera 10 och 25 kr. Medlemsantalet har under året uppgått till 90, vilket är det 

högsta antalet under kretsens tioåriga verksamhet. Den allmänna kassan har balanserat å 

kr. 1,143:05 med en behållning av kr. 934:05, och särskilda kassan är kr. 1,707:60 med 

710:62 i överskott. I enlighet med revisorernas hemställan beviljades ansvarsfrihet. 

  Till ledamöter i styrelsen på två år valdes fru Karin Johansson, folkskollärare J. V. 

Gustafsson och fru Anna Lindahl med direktör S. O. E. Svensson och fru Elsa Rosengren 

som ersättare. För tre år valdes fru Gerda Keith, syster Berta Henriksson, omvald, och fru 

Klara Svensson. Till ersättare utsågs grosshandl. Carl Samuelsson och järnhandl. Carl 

Johansson. Revisorer blevo handl. Otto Håkansson och kamrer Georg Waldener med fru 

Inga Håkansson och konstruktör Herman Keith. Till ombud vid distriktets årsmöte 

utsågos fru Elma Gustafsson och fru Ingeborg Waldener. Ersättare blevo fru Gerda Keith 

och järnhandl. Carl Johansson. 

  På förslag av kamrer Waldener beslöts att hemställa till den nytillträdande styrelsen, att 

denna måtte gå i författning om att kretsens 10-årsdag anordnar en jubileumsfestlighet. 

Ordf. deklamerade till sist dikten ”Ni människor”, hämtad ur Svenska Röda korsets 

tidskrift, varefter hon avtackade den avgående styrelsen och avslöt mötet. 

 

Vislanda svinförsäkringsförening, har hållit årsmöte den 25 Jan. 

  Av årsberättelsen framgick, att under året 292 djur varit försäkrade; av dessa har 7 

stycken, som på grund av sjukdom avlidit, ersatts av föreningen med 282 kr. 

  Under året har uppstått ett överskott av kr. 143:39, och utgjorde föreningens tillgångar 

vid årsskiftet kr. 1,141:53. 

  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

  Till styrelse för 1931 valdes Alfred Lindqvist, August Johansson, lokf. Magni Petersson, 

handl. P. E. Bengtsson i Vislanda och hemmansäg. N. J. Aronsson i Fröåsen. 

  Revisorer blevo mjölnaren Erik Karlsson i Vislanda och hemmansäg. August Petersson i 

Glimminge med skräddaremästaren Åke Nilsson, Lindås som suppleant. 

  Till ombudsmän för mottagningar av försäkringar valdes Aug. Johansson, lantbrev-

bärarna J. A. Palm, Viktor Aronsson och banvakt J. Karlsson. 

  Förslag väcktes om att även modersuggor skulle få försäkras i föreningen, och beslöts i 

anledning härav tillsätta en kommitté för uppgörande av förslag till försäkringsavgifter 

m.m., varefter nytt sammanträde kommer att hållas för att fatta beslut i denna fråga. 

 

  

Ur Smålandsposten N:o 23 Tisdagen den 10 Februari 1931. 
 
Från Vislanda, skrives till oss: 

  Logen ”Wieselgrens förhoppning, Vislanda, hade till i lördags inbjudit medlemmarna i 

närliggande loger till kamratmöte i ordenshuset. Ett 80-tal kamrater från Alvesta, Liatorp 

och Ryssby hade hörsammat kallelsen. Efter musik av fröken Karin Gustafsson hälsades 

de närvarande välkomna av hr Carl Melin. Logens amatörsällskap uppförde därefter 

lustspelet ”Det skadar inte”. Stycket spelades med fart och kläm och senterades livligt av 

åskådarna. Lantbrukaren Karl Karlsson, Lindås, höll så ett kort anförande om nykterhets-

läget just nu. Han påvisade bl.a. Brattsystemets bristfälligheter och uppmanade de 

närvarande till fortsatt intensivt arbete för nykterhetens befrämjande. Programmet upptog 

dessutom musik, sång, deklamation och folklekar. 
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Ur Smålandsposten N:o 27 Tisdagen den 17 Februari 1931. 
 
Arbetslösheten i Vislanda.  Till arbetslöshetskommittén har inkommit ansökningar om 

arbete från 27 st. personer i Vislanda.  

  Av dessa hade familjeförsörjare, som anmälts före den 5 innevarande månad, beretts 

arbete med stenskärvning i Lindås för kommunens räkning. Stenen kommer sedan att 

försäljas till häradets vägstyrelse. I samband med ovannämnda arbete företages ett mindre 

arbete, bestående av breddning och förbättring av vägbanan. För detta arbete skall väg-

styrelsen betala ett med arbetslöshetskommittén överenskommet pris. Då denna vägför-

bättring ur trafiksynpunkt är mycket behövlig kommer säkerligen arbetet att hälsas med 

tillfredställelse av alla dem, som har att färdas fram där. 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 33 Lördagen den 28 Februari 1931. 
 
Från Vislanda, skrives till oss: 

  Vislanda avdelning av Sveriges Rikssjukkassa har haft årsmöte. Medlemsantalet har 

under föregående år ökats med 4 st. och utgjorde vid årets slut 72 st. Räkenskaperna 

balanserade på kr. 2,146:36 och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

  Till styrelse omvaldes: konditor Hilding Jonsson, ordf., arbetaren Erik Andersson, sekr., 

arbetaren Gunnar Karlsson, kassör, sjukbesökare blevo fru Karlsson och hr Carl Olsson. 

Till att revidera avdelningens räkenskaper utsågos toffelmakaren Alm och maskinisten 

Johan Nilsson. 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 40 Torsdagen den 12 Mars 1931. 
 
Ett förseglat konvolut i Vislanda.  Pastorsämbetet i Vislanda har hos domkapitlet 

hemställt om förhållningsorder beträffande ett å pastorsämbetet förseglat konvolut, som 

en kvinna i Stockholm, vilken uppgiver konvolutet innehålla upplysning om hennes mor, 

vilken nu är död, och som hon känt men beträffande vilken hon icke kan officiellt styrka 

sig vara barn till, vill utfå och öppna. 

  Domkapitlet har nu meddelat att domkapitlet måste lämna framställningen från pastors-

ämbetet utan åtgärd, enär domkapitlet inte har någon befogenhet att bestämma i ett sådant 

fall. 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 42 Söndagen den 15 Mars 1931. 
 
Vislanda idrottsförening, höll årsmöte i fredags å Vislanda hotell. 

  Kantor Ernst Rosengren utsågs att leda dagens förhandlingar. Då på grund av att ordf. 

och sekr. vistas på annan ort och den övriga delen av styrelsen härigenom trots energiskt 

arbete, icke kunnat få ordning i föreningens angelägenheter, uppsköts frågan om 

ansvarsfrihet till ett extra årsmöte, som skall hållas inom en månad. Till ordf. i föreningen 

nyvaldes Ernst Rosengren. Övriga styrelseledamöter blevo: hrr Karl Melin, Sture Sjökvist 

och Olle Andersson, omvalda, samt järnhandl. Carl Johansson, hrr Einar Ydén och Anton 

Nilsson nyvalda. Ersättare för dessa blevo hrr Albert Nilsson och H. Löndahl. Till 

revisorer utsågs handl. Ernst Jönsson och hr Torsten Johansson med handl. Erik Jönsson 

och kontorist Edvin Gustafsson som ersättare.  
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  Efter valet diskuterades frågan om sammanslagning mellan gymnastik- och idrotts-

föreningen. Beslutet blev, att styrelsen fick i uppdrag att i denna fråga underhandla med 

gymnastikföreningen. 

  Då till sommaren 25 år förflutit, sedan idrottsföreningen bildades, beslöt mötet att med 

en festlighet högtidlighålla detta jubileum. En kommitté på åtta personer tillsattes för att 

ordna saken. I denna kommitté invaldes följande: Hrr G. Waldener, E. Rosengren, E. 

Ydén, Anton Nilsson, Albert Nilsson, Ernst Jönsson, Carl Johansson och Edvin Gustafs-

son med Torsten Johansson som suppleant. 

  Vidare beslöts att de, som kunna uppvisa årskort, skola fritt få bevista alla matcher med 

undantag för sådana matcher, som stå i samband med enskilt arrangerade festligheter. 

  På framställning från Vislanda folkskolors gymnastik- och idrottsförening beslöts att 

medlemmarna i denna förening automatiskt skulle vara ansluta till Vislanda I.F. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 44 Torsdagen den 19 Mars 1931. 
 

Dödsfall. 
 

  F.d. distinktionskorpralen P. J. Ferm från Vislanda har avlidit i en ålder av 86 år. 

  Ferm tillhörde under sin militärtjänstgöring Ljungby kompani vid Kronobergs 

regemente. Han tog avsked 1898 och bosatte sig i Bolmen. Därifrån flyttade han 1912 till 

Vislanda, där han alltsedan dess har bott. Änkling sedan ett par år tillbaka har han under 

den sista tiden vistats hos en dotter i Oskarsström. Hans stoft skall på söndag vigas till 

gravens ro å Vislanda kyrkogård. 

  Närmast sörjande är bl.a. verkmästaren Carl Ferm, Vislanda. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 50 Söndagen den 29 Mars 1931. 
 
Eldsvådetillbud.  Ett eldsvådetillbud som lätt kunnat få svåra följder inträffade på 

torsdagens e.m. kl. 2 hos H. Nilssons i Kvarnadal kvarn- såg- och hyvelfabrik, 3 km. från 

Vislanda station. 

  Vislanda brandkår alarmerades och infann sig inom tio minuter, men då var elden redan 

släckt av det manskap, som fanns vid sågen. Det rådde både vindstilla och god tillgång på 

vatten. 

  Elden hade uppstått genom gnistor från en skorsten. Skadorna blevo ganska små. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 52 Torsdagen den 2 April 1931. 
 
Vislanda- och Blädingeortens elektriska förening, har haft årssammanträde under ord-

förandeskap av nämndeman Per Samuelsson, Jutaregård, Blädinge. 

  Föreningens räkenskaper har balanserat på kr. 51,523:17 med en behållning på kr. 

1,179:84. Styrelse och räkenskapsföraren beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för det 

gångna året.  

  Till revisorer för år 1931 valdes hemmansägarna J. Andersson, Sjöbacken, och C. 

Magnusson, Färanäs, med E. Olsson. Brohult, och E. Karlsson, Hjälmaryd, som supp-

leanter. 

  Som nya medlemmar i föreningen intogos hemmansägarna O. Nilsson, Hjulsryd, J. A. 

Svensson, Högelycke, E. G. Andersson och J. Petersson, Krokön, E. Nilsson och G. 

Johansson, Hökatorp, samt G. Nilsson, Katåsen. 
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Vislanda sjukkassa, höll årsmöte den 30 mars. 

  Av styrelseberättelsen framgick, att medlemsantalet under det gångna året ökats med 3 

och utgjorde vid årsskiftet 93. Utgifter och inkomster balanserade på kr. 1,919:35. I 

sjukhjälp har utbetalats 1,832 kr. Kassans tillgångar och skulder balanserade på kr. 

2,453:96 med en kapitalbehållning av kr. 1,699:87. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 

årets förvaltning. 

  I tur att avgå ur styrelsen voro grosshandlandena Emil Svensson och Carl Samuelsson 

vilka omvaldes. Likaledes omvaldes smedmästare J. G. Lövgren och F. Lövgren som 

suppleanter. Till revisorer omvaldes polisman J. A. Ljungberg, trafikbiträdet A, 

Johansson och lantbr. P. Samuelsson, Blädinge, med trafikbiträdet A. Lindkvist, 

stationskarl A. Gustafsson och slaktarmästare Axel Karlsson som ersättare. Kassören 

tillerkändes ett arvode av 75 kr. Vid styrelsens sammanträde konstituerade den sig på 

följande sätt: Emil Svensson, ordf., Carl Samuelsson, v. ordf., och direktör S. O. E. 

Svensson, sekr. och kassaförvaltare.  
 

 

Ur Smålandsposten N:o 58 Söndagen den 12 April 1931. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller på tisdag grosshandlanden Emil Svensson, Vislanda.  

  Hr Svensson grundade efter genomgången folkhögskola redan år 1892 sin ännu 

bestående affär, som han med energi och arbetssamhet upparbetat till betydande omfång. 

  Sedan ett 20-tal år är hr Svensson ordf. i styrelsen för Svenska handelsbankens avdel-

ningskontor i Vislanda och en av huvudmännen för Vislanda pastorats sparbank. 

  Hr Svensson, som är en intresserad kommunalman, har under årens lopp blivit betrodd 

med en mångfald kommunala uppdrag. Sålunda är hr Svensson sedan 8 år fattigvårds-

styrelsens ordf., v. ordf. i kyrko- och skolråd, v. ordf. i pensionsnämnden, ledamot av 

kommunalfullmäktige och taxeringsnämnden m.m. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 64 Torsdagen den 23 April 1931. 
 
Vislanda manskör, höll i tisdags sitt första årsmöte under ordförandeskap av 

handelsföreståndare Fr. Carlsson. Styrelsen beviljades i enlighet med revisorernas hem-

ställan ansvarsfrihet. Kören har under sitt första verksamhetsår haft ett medlemsantal av 

24 st. samt under samma tid haft 38 övningar. Större högtidsdagar har kören medverkat 

vid gudstjänsterna.  

  Till ledamöter i styrelsen valdes hrr Albert Nilsson, Hjalmar Grahn och Ivar Andersson 

med J. E. Pettersson och Edvin Svensson som ersättare. Revisorer blevo hrr Herman 

Löndahl och Oscar Lövgren. 

  Till ersättare för ordinarie körledare, hr Ernst Rosengren, utsågos hrr Arvid Gustafsson 

och Åke Jonsson. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 65 Lördagen den 25 April 1931. 
 
Prästgården i Vislanda.  Å Vislanda prästgårds byggnadskommitté vägnar har Emil 

Svensson i Vislanda hos domkapitlet anhållit om direktiv, hur på bästa sätt skall kunna 

införskaffas upplysningar och bestämmas värdet av den gamla prästgården m.m.  

  För kommittén synes laga syn vara att föredraga, men då kommittén ej ägde befogenhet 

att begära sådan, och då beslutet vore fattat med endast 12 rösters övervikt, kunde man ju 

riskera, om frågan skulle upp på en ny pastoratsstämma, dels förnyade klagomål, dels 

kunde frågan komma i ett alldeles nytt läge, varför kommittén ogärna ville, att saken ånyo 

skulle behöva behandlas på pastoratsstämma. 
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Ur Smålandsposten N:o 68 Torsdagen den 30 April 1931. 
 
Förlängt uppehållande av driften vid torvpulverfabriken i Vislanda?  Vislanda 

arbetslöshetskommitté hemställer hos regeringen att åtgärder måtte vidtagas för 

uppehållande av driften vid Statens järnvägars torvpulverfabrik vid Hästhagen till slutet 

av år 1932 eller till dess torvpulvret som lokomotivbränsle blir helt obehövligt genom 

elektrifieringen av bandelen Nässjö–Falköping. 

  Enligt uppgift skall driften vid torvpulverfabriken upphöra omkring den 1 April nästa år. 

Elektrifieringen av bandelen Nässjö–Falköping beräknas vara genomförd till den 1 

Januari 1933. Då riksdagsbeslutet om nedläggning av torvpulverfabriken torde till 

huvudsaklig del vara grundad på den förestående järnvägselektrifieringen, synes det 

lämpligt, att driften vid fabriken får pågå till slutet av år 1932. Sådan utsträckning av 

driftstiden vid fabriken skulle medföra ökat säsongsarbete redan i år, och arbets-

löshetskommittén förväntar att få placera en väsentlig del av sin klientel vid dessa 

arbeten. 
 

 

Vislanda I. F., höll i måndags extra årsmöte å Vislanda hotell. Förhandlingarna leddes av 

hr Carl Melin. Vid sammanträdet förelåg avsägelser från tre styrelseledamöter. I deras 

ställe valdes bankkamrer K. Karlsson, ordf., kamrer Georg Waldener och hr Bertil Ferm. 

Från idrottsplanskommittén förelåg förslag om vissa justeringar av fotbollsplanen, och 

föreningen beslöt att uppdraga åt styrelsen att vidtaga nödiga åtgärder, den från förra 

sammanträdet bordlagda frågan om att i föreningens program upptaga tennis, upptogs till 

behandling. Utredningskommittén avstyrkte, då föreningens för tillfället mycket skrala 

ekonomiska ställning icke skulle tåla den påfrestning, som iordningsställandet av 

tennisplanen förde med sig. Föreningen beslöt i enlighet med kommitténs förslag. Under 

sammanträdet väcktes förslag om att i anledning av 25-årsjubileet föreningen borde gå i 

författning om att låta prägla minnesmedaljer att utdelas till personer, som under längre 

och kortare tid verkat för föreningens bästa. Detta blev klubbfäst. Vidare beslöts att 

allmänna idrottssektionen skulle inkomma med förslag om inköp av träningspriser samt 

plaketter eller medaljer, vilka senare skulle tilldelas de, som under sommarens tävlingar 

uppnå av föreningen stipulerade resultat. 

  Efter årsmötet höll styrelsen sammanträde, varvid till v. ordf. utsågs hr Waldener, sekr. 

hr Sture Sjökvist, v. sekr. hr Melin, kassör järnhandlande Carl Johansson och material-

förvaltare hrr Bertil Ferm och Olle Andersson. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 69 Lördagen den 2 Maj 1931. 
 
(annonser) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att 

Gud i sitt allvisa råd behagat 

hädankalla 

min älskade moder, 

ÄNKAN 

Ingrid Maria Bengtsson 
född Magnusson, 

som stilla avled i sitt hem i 

Piggaboda tisdagen den 28 april 1931 

i sitt 60:de levnadsår, sörjd och 

saknad av mig, släkt och vänner, har 

jag den smärtsamma plikten 

tillkännagiva.  

Piggaboda, Vislanda den 28 april 1931. 

PER SAMUELSSON. 

Sv. ps. 275. 
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Ur Smålandsposten N:o 70 Söndagen den 3 Maj 1931. 
 
Från Vislanda, meddelar vår korrespondent: 

  I torsdags kväll höll f.d. husmodern vid svenska Jerusalemsföreningens sjukhus i 

Betlehem, fröken Olga Jakobsson, föredrag om ”Palestina i forntid och nutid”. Föredraget 

hölls i ordenshuset, där en talrik publik var församlad. Efter det ps. 53: 1–2 sjungits, 

hälsade kyrkoherde K. Holm, Vislanda, de närvarande välkomna och överlämnade ordet 

till fr. Jakobsson, som höll ett synnerligen intressant föredrag, belyst med många vackra, 

färglagda bilder. Talarinnan avtackades av kyrkoherden, varefter en frivillig kollekt 

upptogs. Kyrkoherde Holm höll så aftonbön, och det hela avslutades med ps. 63: 13–15. 

  De, som önskade hade sedan tillfälle att bese och köpa olika saker, som förfärdigats i 

Palestina. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 71 Tisdagen den 5 Maj 1931. 
 
Från Vislanda, skrives till oss: 

  Vislanda Socialdemokratiska arbetarkommun höll i söndags sin sedvanliga vårfest. På 

torget hölls tal av ordf. i Kronobergs län Soc. ungdomsförbund, hr Carl Sundkvist, Växjö. 

Talaren hälsades välkommen och avtackades av arbetarkommunens ordf., stationskarl    

C. G. Lund, Vislanda. I folkparken var sedan anordnad dans och vanliga basarnöjen.  

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 79 Tisdagen den 19 Maj 1931. 
 

Hyllning. 
 

  En hjärtlig hyllning bereddes hemmansägaren Karl Berggren, Ekevarven, Vislanda, när 

han på måndagen fyllde 50 år. 

  Redan kl. 3 på morgonen väcktes han av sina grannar med sång och musik, varvid dessa 

dessutom överlämnade minnesgåvor. Sedermera anlände en deputation från den 

församling, 50-åringen tidigare tillhört och där han förvärvat sig en stor vänkrets, vilken 

överlämnade presenter bestående av bordsutensilier i gammalt silver. Från gamla 

landsstormskamrater i Alvesta fick han mottaga presentkort. I övrigt anlände under 

dagens lopp en rik skörd av blommor jämte telegram till denne föregångsman inom 

Landstormsrörelsen. 

TILL ÄRADE ALLMÄNHETEN ! 

Vid behov av 

bilskjuts 
RING 30, VISLANDA ! 

Lastbil för flyttning och varutransporter. 

   Låg taxa. Reell behandling. 

KARLSSON & MAGNUSSON, 

VISLANDA. 
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Ur Smålandsposten N:o 81 Lördagen den 23 Maj 1931. 
 
Från Vislanda, skrives till oss: 

  Vislanda gymnastikförenings gossavdelning hade i lördags afton ordnat aftonunder-

hållning i ordenshuset för att därmed stärka reskassan för en tillämnad gruppresa till 

huvudstaden i sommar. 

  Föreställningen, som gavs inför fullsatt salong, inleddes med musik, varefter en barnkör 

under kantor Rosengrens ledning sjöng ”Röd lyser stugan”, ”Vintern rasat ut” m.fl. 

sånger.  

  Därpå följde uppläsning av valda stycken sagoberättelser samt ett sagospel, ”Klara 

källa”. 

  Sedan en paus för kaffe och förfriskningar hållits, framfördes ett lustspel i en akt, betit-

lat ”Ett pojkstreck”, som visade, hur det går, då pojkar narras. 

  Publiken gav tydligen till känna sin belåtenhet över aftonens föreställning. Kantor 

Rosengren, som anordnat densamma och de uppträdande förtjänar beröm.  

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 82 Söndagen den 24 Maj 1931. 
 
Från Vislanda, skrives till oss: 

  Medlemmarna i Vislanda arbetarkommun, Socialdemokratiska ungdomsförbundet och 

Järnvägsmannaförbundets avdelning voro i torsdags middag med Järnvägsmanna-

förbundets florbehängda standar samlade på torget för att i enlighet med den av L. O. 

påbjudna tystnaden i fem minuter hedra minnet av offren för Ådalskonflikten. 

  Arbetarkommunens ordf. stationskarl C. G. Lund, höll därefter ett anförande och en av 

kommittérade inom de olika förbunden uppsatt protestresolution upplästes och antogs. I 

denna resolution framhålles med skärpa, att den svenska arbetarrörelsen alltid hävdat, att 

lag och ordning måste upprätthållas. Våldets väg tolereras därför icke. En skarp protest 

riktas gentemot Arbetarrörelsens marodörer, kommunisterna, vilka genom våldet vill göra 

sina krav gällande. Dessutom protesteras mot användandet av strejkbrytare och mot 

utkommenderandet av militär vid strejker och demonstrationstillfällen.  

  Till slut krävdes den Ekmanska regeringens avgång. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 84 Torsdagen den 28 Maj 1931. 
 
Kommunalt.  Extra kommunalstämma hölls annandag pingst i kommunsalen, Vislanda, 

under ordförandeskap av lokförare Magni Petersson. Härvid beslöts biträda vägstämmans 

beslut om indränkning av vägen genom samhället med klorkalciumflingor för bindande 

av landsvägsdammet. Av kostnaden, som beräknats till 420 kr. pr gång, skulle samhället 

betala ¼- del; ¾- delar skulle utgå av statsmedel. Beslutet gäller endast för en indränk-

ning. 

  Förslaget om att samhället för sin del skulle upphäva bestämmelsen om upptagandet av 

nöjesskatt blev av stämman avslaget. Stämman beslöt emellertid, att kontrollen över 

skattens upptagande borde om möjligt skärpas, så att alla som enl. förordningen äro 

skyldiga att erlägga nöjesskatt, också göra detta. 
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Ur Smålandsposten N:o 86 Söndagen den 31 Maj 1931. 
 
Ingen förlängning av driften vid Hästhagen.  Järnvägsstyrelsen kan icke förorda den av 

Vislanda arbetslöshetskommitté gjorda framställningen, att driften vid torvpulverfabriken 

vid Hästhagens mosse måtte uppehållas till slutet av år 1932 eller intill dess järnvägs-

elektrifieringen Nässjö–Falköping genomförts. 

  Järnvägsstyrelsen erinrar att enligt givna direktiv driften skall nedläggas under förra 

hälften av 1932. Till åtlydnad härav har styrelsen lagt planen för torvupptagningen på 

sådant sätt, att råvara för pulverfabrikationen finnes i tillräcklig men ej större mängd, än 

som erfordras för vidmakthållande av en jämn torvpulverleverans i och för tillgodoseende 

till och med utgången av första halvåret 1932 av bränslebehovet, för de med torvpulver-

eldningsanordningar utrustade loken. En fortsättning av driften över 1932 års senare hälft 

skulle påfordra fortsatt torvupptagning m.m. under minst en månad. En fortsättning av 

driften skulle visserligen medföra ökat behov av arbetskraft, men dessa dagsverken skulle 

komma att ställa sig oproportionellt dyra för Statens järnvägar. Redan vid en avveckling 

av driften enligt givna direktiv måste räknas med en ren driftsförlust av omkring 40,000 

kr. under tiden från den 1 April i år. Skulle styrelsen åläggas fortsätta driften på ifrågasatt 

sätt, skulle detta föra med sig en ökning i driftkostnadsförlusten av ej mindre än omkring 

55,000 kr. Enligt styrelsens mening måste de av k. m. redan lämnade direktiven anses 

inrymma all den ekonomiskt försvarad hänsyn, som skäligen kan förutsättas tagen till de 

med nedläggandet av torvpulverfabrikationen förenade inskränkningarna i möjligheten att 

bereda arbetstillfällen för ortsbefolkningen. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 92 Torsdagen den 11 Juni 1931. 
 
Skolhusbygget i Vislanda.  På grund av till k. m:t från vederbörande myndigheter 

inkomna yttranden i anledning av C. G. Lunds m.fl. besvär av den 31 Jan. 1931 över k. 

bfhdes utslag av den 30 Dec. 1930 har klaganden till k.m. framfört en del påminnelser i 

ärendet. 

  Klagandena framhålla gentemot inspektören, att skolhus och lärarebostäder icke utgöra 

särskilda hus var för sig, då gavelväggen till den del, där skolsalarna inrymmas, även 

utgör en del av sidoväggen till bostadshuset. Vidare är det disponibla tomtutrymmet fullt 

tillräckligt för en lösning av byggnadsfrågan i enlighet med vad det föreliggande behovet 

kräver och laga förordning stadgar. Det olämpliga sammanförandet av alla lokalerna i en 

byggnad har medfört ett överskott på c:a 70 kvm., som ingen vet vartill det skall 

användas. Gentemot inspektörens påstående att församling, lärare, arkitekt och inspektör 

äro eniga i föreliggande fråga genmäles bl.a., att drygt en tredjedel av församlingen är 

emot det intagna förslaget och den majoritet inom församlingen, som genomdrivit 

beslutet, synes oss betrakta detta som en ren maktfråga, utan något som helst samband 

med det förefintliga behovet av nybyggnad och laga förordningar. 

 

 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på lördag skräddriidkaren Magni Svensson, Vislanda. 

  Han är född i Skatelöv och kom i unga år in i det yrke, som sedan skulle bli hans. för 

studier vistades han utomlands, huvudsakligen i Danmark och Tyskland. Efter 

återkomsten till hemlandet etablerade han 1908 den skrädderiaffär i Vislanda, som han 

ännu innehar. Han har också allmänhetens bevågenhet. 

  Vid sidan om denna sin verksamhet har skräddaremästare Svenssons duglighet och 

arbetsförmåga tagits i anspråk i skilda kommunala värv. Sålunda var han under en följd 

av år samhällets brandchef, ledamot av kommunalfullmäktige, ordförande i fattigvårds-
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styrelsen i ett 10-tal år, f.d. ordförande i municipalfullmäktige, ordförande i brand-

styrelsen, ordf. i badstyrelsen samt dessutom ledamot i styrelsena för ett antal kommunala 

angelägenheter, där han gjort betydande insatser. Livligt intresserad av den frivilliga 

skytterörelsen har skräddarmästare Svensson på detta område inlagt högst betydande 

insatser, och även inom jaktvården har han utfört ett gott arbete. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 93 Lördagen den 13 Juni 1931. 
 
Från Vislanda, skrives till oss: 

  Vislanda ungdomsavdelning av S.L.U. höll i söndags ett välbesökt friluftsmöte i 

Piggaboda hos lantbrukaren Johan Magnusson. 

  Trädgårdsmästaren A. Larsson, Teleborg, Växjö, höll ett instruktivt och väl framfört 

föredrag om ”Rasputin”. 

  Vid efteråt hållna mötesförhandlingar planerades för en del förenings- och festarbeten 

till sommaren. Ur kvällens program må nämnas sång med ackompanjemang av hr 

Engqvist, deklamation, kaffeservering m.m. 

– – – 

  Folkskolebarnen från Vislanda östra folkskola samt Lindås folkskola företogo i onsdags 

en skolresa till Karlshamn. Där besöktes bl.a. kyrkan och ett tidningstryckeri. I en lotsbåt 

fördes så barnen från hamnen ut till den gamla fästningen Kastellet och därifrån till 

Saltsjöbaden, där den medhavda matsäcken kraftigt anlitades. Härifrån företogs en 

vandring genom staden ut till Strömma bomullsspinneri, där särskilt det 16 m. höga 

vattenfallet intresserade. Färden gick vidare till Asarum och sedan med tåg tillbaka till 

Vislanda. 

– – – 

  Vislanda folkskolors gymnastik- och idrottsförening anordnar på söndag å idrotts-

platsen tävlingar löpning 60 m., höjdhopp, längdhopp och kast med slungboll. Resultaten 

kommer att bli utslagsgivande för utdelningen av föreningens vandringspokaler, vilka 

skänkts av intresserade inom samhället. Pokaler utdelas dels till första man i varje gren 

och dels till bäste man på plan. Söndagens tävlingar avslutas med en handbollsmatch 

mellan kombinerat lag från Alvesta kommunala mellanskola samt föreningens eget lag. 

Den eventuella nettoinkomsten skall läggas till pojkarnas reskassa.  

– – – 

  Brandkåren i Vislanda anordnar i dag och i morgon stor fest i Vislanda folkpark. En 

mängd storartade arrangemang ha vidtagits, och då överskottet kommer att användas till 

anskaffning av brandattiralj, kan man med all säkerhet förespå fullt hus båda kvällarna. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 95 Tisdagen den 16 Juni 1931. 
 

Idrottstävlingar i Vislanda. 
 

  Vislanda folkskolors G. I. F. hade i söndags å idrottsplatsen, Vislanda, anordnat 

tävlingar i allmän idrott. En fåtalig publik hade kommit tillstädes för att bese tävlingarna, 

vilka här i Vislanda äro ytterst tunnsådda, trots att det finnes bra förmågor och en finfin 

idrottsplats. Men viljan hos seniorerna saknas. Viljan hos pojkarna god.  

  Resultaten i de olika grenarna blevo följande: 

  Höjdhopp: 1. Torsten Husén, 124 cm., 2 och 3. Bror Lund och Karl Axel Johansson, 

båda med höjden 119 cm., 4 och 5. Douglas och Thomas Keith, 114 cm. 

  Längdhopp: 1. Torsten Husén 413cm., 2. Inge Bogren 381 cm., 3. Ragnar Johnsson 363 

cm., 4 och 5. Rune Svahn och Bror Lund 356 cm. 

  Kast med slungboll: 1. Inge Bogren 30 m. 43 cm., 2. Olle Waldener 23 m. 31 cm.,        

3. Torsten Husén 23 m. 15 cm., 4. Bror Lund 22 m. 78 cm., 5. Bertil Olsson 22 m. 60 cm. 



 
31 

  Löpning 60 m.: 1. Torsten Husén 9,4 sek., 2. Ragnar Johnsson 9,8 sek., 3. Inge Bogren 

10 sek., 4. Olle Olsson 10,2 sek., 5. Bertil Olsson 10,4 sek. 

  I tävlingen deltogo ett 20-tal pojkar. 

  Handbollsmatchen mellan kombinerat lag från Alvesta kommunala mellanskola och 

föreningens lag slutade med en seger för gästerna med 6 – 0. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 97 Lördagen den 20 Juni 1931. 
 

Begravning. 
 

  Å Vislanda kyrkogård vigdes i tisdags till gravens ro stoftet efter f.d. vagnsynaren Klas 

Svensson från Vislanda station.  

  Före avfärden från sorgehuset hölls bön av kyrkoherde K. Holm, Vislanda, som också 

förrättade jordfästningen. 

  Mycket med blommor hade sänts till båren. Bland annat märktes kransar från Svenska 

Järnvägsmannaförbundets avdelning 39, Karlshamn, ”Tack för gott kamratskap”, K.V.B:s 

lokpersonal, ”Tack för gott kamratskap”, Omlastningspersonalen vid Vislanda station, 

”Ett sista farväl”, samt Järnvägspersonalen vid Vislanda station, ”Ett sista tack och 

farväl”. Samtliga kransar nedlades av representanter för de olika sammanslutningarna. 

  Den avlidne var född i Stolparås, Blädinge församling. Han har under 35 år varit 

anställd vid Karlshamn – Vislanda järnväg och avgick med pension för ett par år sedan. 

  Han sörjes närmast av maka och barn. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 98 Söndagen den 21 Juni 1931. 
 
Från Vislanda, skrives till oss: 

  Vislanda I. F. kommer att till midsommar högtidlighålla minnet av sin 25-åriga tillvaro. 

  Festligheterna kommer att förläggas dels till idrottsplatsen och dels till den vackra 

Björneborgsparken. Midsommarafton blir det först dans kring majstången med början kl. 

5 e.m. och därefter dans å den nyanlagda, rymliga dansbanan efter klämmig musik, som 

utföres av Växjö tändsticksfabriks musikkår. Midsommardagen kl. 1 e.m. börjar de av 

föreningen anordnade jubileumstävlingarna, vid vilka som pris föreningens standard-

medalj kommer att utdelas. Sedan tävlingarna undanstökats kommer ”Århundradets 

fotbollsmatch” att gå av stapeln. I denna match mötas 11 små och stora damer och 11 

pigga ynglingar i 50-årsåldern. Då man kan förmoda, att herrarna under vinterns 

klubbaftnar tränat i samspel får nog damerna uppbjuda hela sin kvinnliga charm och – list 

för att kunna avgå med segern. Matchen måste absolut ses; den kan inte beskrivas. 

  Kl. 5 ger lördagens musikkår kaffekonsert i Björneborgsparken, och kl. 6 blir det 

prisutdelning och utdelning av minnesmedaljer åt de personer, som utfört ett gagneligt 

arbete för föreningens fromma. 

  Festlighetsutskottet har nedlagt ett kollossalt arbete för att göra det hela så högtidligt och 

trevligt som möjligt, och var och en som vill ha en glad midsommar, kan få denna sin 

önskan till övermått uppfylld genom att gynna festen med sin ärade närvaro. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 99 Tisdagen den 23 Juni 1931. 
 
Stölderna i Ryssby och Vislanda uppklarade.  På lördagen anhölls i Vellinge i Skåne 

jordbruksarbetaren Karl Olof Olsson såsom skyldig till ett för en tid sedan begånget brott 

i Vislanda och två i Ryssby. Den anhållne har av landsfiskalen Eric Jonsson i Alvesta 

förklarats häktad för rannsakning inför Allbo häradsrätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 100 Lördagen den 27 Juni 1931. 

 
(annons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 104 Lördagen den 4 Juli 1931. 
 
Eldsvåda i Vislanda.  Vid halv 8-tiden i torsdags kväll blev Vislanda brandkår alarme-

rad. Raskt infann den sig på brandplatsen. Eld hade utbrutit i ett sädesmagasin och 

källarvåning under samr brygghus hos lantbrukaren Einar Stark, Skövlemon. Takstolen 

var redan nedrasad, då kåren kom. Cirka 200 meter slang utlades till ett kärr. Efter en och 

en halv timmes arbete kunde elden anses vara begränsad, och kåren fick återvända. En del 

spannmål blev förstörd. Elden hade troligen orsakats från brygghuset. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 107 Torsdagen den 9 Juli 1931. 

 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRLOVADE. 
Edvin Svensson 

Gertrud Davidsson 

Vislanda.                        Anderstorp. 

 

Gustaf Johansson 

Astrid Johansson 

Vislanda.                             Virestad. 

 

Arvid Nilsson 

Evy Andersson 

Vislanda. 

 

Thure Nyman 

Ester Johansson 

Stockholm.                         Vislanda. 

Meddelas endast på detta sätt. 

 
 
 

Ernst Gustafsson 
avled i Växjö den 4 juli 1931,  

33 år gammal. 

Björkelund, Vislanda den 7 juli 1931. 

Eva och Gust. Petersson. 
Syskonen.                        Gerda. 

 
Jordfästningen äger rum vid Vislanda 

kyrka lördagen den 11 juli kl. 3 e.m. 



 
33 

Dödsfall. 
 

  I lördags avled i Växjö ekonomisten vid S:t Sigfrids sjukhus i Växjö Ernst Gustafsson. 

  Den bortgångne, som i fyra år varit anställd vid sjukhuset, var bördig från Vislanda och 

son till byggmästaren Gust. Petersson därstädes. 

  Han efterlämnar minnet av en ovanligt skötsam och ordentlig ung man, som vann varma 

sympatier bland alla, med vilka han kom i beröring. 

  Den bortgångne sörjes närmast av föräldrar och syskon. 

 

   

Ur Smålandsposten N:o 115 Torsdagen den 23 Juli 1931. 
 
Prästgården för kyrkoherden i Vislanda.  Sedan fråga uppstått om förflyttning av 

prästgården för kyrkoherden i Vislanda, men ärendet icke kunnat utredas på grund av 

ovisshet om och oenighet i fråga om det belopp, som pastoratet skulle kunna få sig 

tillgodofört i händelse av att prästgården (den nuvarande) toges till arrendatorsbostad, har 

nu på domkapitlets anmodan laga syn ägt rum för utredning av dessa frågor. 

  Synerätten yttrar i sitt utslag härutinnan bland annat: med hänsyn tagen till prästgårdens 

sannolika användning till arrendatorsbostad å lönebostället och det arrendebelopp, som 

vid sådant förhållande kan erhållas för hela lönebostället, uppskattar synerätten den 

ersättning, pastoratet vid en överlåtelse kan tillgodoräkna sig till 12,000 kr., vilket värde 

åsättes byggnaderna i befintligt skick. 

  På grund av de stora kostnader, som vid ekonomisk besiktning den 16 Juli 1929 ansetts 

nödvändigt för att försätta prästgården i lagligt och tidsenligt skick och då dessutom 

prästgårdens läge måste anses mindre lämpligt, finner synerätten en förflyttning av 

densamma böra ifrågakomma. 

  Av de vid sammanträdet föreslagna tomterna anser synerätten P. E. Bengtssons, å 

Kvarnabacken öster om vägen till kyrkan belägna tomt, ur alla synpunkter vara den mest 

lämpliga. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 123 Torsdagen den 6 Augusti 1931. 
 
Lastbil i brand.  Vid sextiden i måndags e.m. råkade en lastbil bli antänd under färd från 

Vislanda. Bilen, som tillhörde Allbo härads vägkassa, var på väg till Alvesta, när den i 

närheten av Kojtet i Vislanda socken råkade i brand. Olyckan var att ett bensinrör av 

någon orsak brustit.  

  De personer, som åkte med bilen, lyckades undkomma utan några skador. Vägen blev 

för en stund blockerad för trafik, varför en stor del vägfarande blevo fördröjda i sina 

ärenden. 

  Bilen blev ganska illa skadad av elden. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 126 Tisdagen den 11 Augusti 1931. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller på torsdag hr Axel Lindahl, Vislanda.  

  Hr Lindahl, som är infödd Vislandabo, började sin bana efter slutade studier vid Växjö 

högre allmänna läroverk, vid Karlshamn – Vislanda järnväg, varest han kvarstannade till 

år 1903, då han reste utomlands. Hr Lindahl återkom till sin hemförsamling 1927 och har 

sedan år 1928 varit föreståndare för Vislanda hotell. Tack vare sin humoristiska läggning 

och sitt glada väsen har han förskaffat sig många vänner, vilka säkert skola komma ihåg 

honom på hans högtidsdag. 
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Ur Smålandsposten N:o 130 Tisdagen den 18 Augusti 1931. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dödsfall. 
 

  I lördags avled i sitt hem i Vislanda efter en längre tids sjukdom f. lantbrukaren Aug. 

Vidén. 

  Den avlidne, som var född den 1 Juli 1864 i Skatelövs församling, deltog i sin ungdom 

vid järnvägsbyggen på många håll i landet. Efter att ha innehaft lantbruk i Virestads och 

Vislanda församlingar övertog han för 31 år sedan Kojtet under Oby gård i Blädinge 

församling och innehade sedan arrendet till för ett par år sedan, då en son övertog gården 

och friköpte den.  

  Vidén har haft tretton barn att uppfostra och med hjälp av hans duktiga och arbets-

samma hustru har detta lyckats väl. En son omkom i fjol vid ångaren ”Ingers” förlisning i 

Engelska kanalen. 

  Som sörjande vid båren står maka, barn och barnbarn. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 133 Söndagen den 23 Augusti 1931. 
 
Logen 693 ”Wieselgrens förhoppning”, Vislanda, hade i fredags kväll å ordenshuset, 

Vislanda, i samband med logemöte anordnat ett samkväm för att hylla stationsmästare   

G. Källén med fru, vilka om tisdag avflyttar från Vislanda. 

  Lantbrukaren Karl Karlsson, Lindås, frambar logens stora tacksamhet för herrskapet 

Källéns storartade uppoffringar och energiska arbete för logens bästa och nykterhetens 

befrämjande inom orten. Talaren överlämnade från samtliga logemedlemmar en minnes-

gåva, bestående av en tenntallrik med inskription. Kretsintendenten för ungdomslogen, hr 

Fahlén från Virestad, tackade särskilt fru Källén för hennes arbete inom ungdomslogen i 

Vislanda. Herr och fru Källén framburo djupt rörda sitt varma och innerliga tack för den 

hyllning, som kommit dem till del, och för det goda förhållande som varit rådande inom 

logen, samt önskade logen framgång och lycka i dess fortsatta arbete. 

  Den kamratliga stämningen, som var rådande under samkvämet, förhöjdes ytterligare av 

sång samt musik å fiol och piano. 

Tillkännagives 
att 

Gud behagat hädankalla 
min älskade make och vår fader 

f. d. Lantbrukaren 

August Widén 
som stilla avled i sitt 68:de levnadsår, 

sörjd och saknad av maka, barn, 

barnbarn och broder. 

Vislanda den 15 aug. 1931. 

Johanna Widén. 

                                    Barnen. 

Sv. Ps. 480. 
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Ur Smålandsposten N:o 135 Torsdagen den 27 Augusti 1931. 
 
Vislandapojkar prövar sin styrka mot militär.  Ett ganska elakartat uppträde ägde i 

tisdags rum i Vislanda.  

  En trupp kavallerister från Hälsingborg hade på e.m. slagit läger vid kyrkstallarna i 

Lindås och dit samlades en mängd ynglingar från trakten för att få tillfredställt sin 

nyfikenhet. Enligt uppgift skulle någon av dessa ha okvädat militärerna och t.o.m. gått till 

handgripligheter. För att göra sig kvitt den obehagliga uppvaktningen samlade sig de 

uniformerade och tågade mot stationen. Vid västra folkskolan utspann sig en animerad 

ordväxling, där svenska språkets vid sådana tillfällen rika ordformer behandlades 

mästerligt. Militärerna begåvo sig så efter en stund mot förläggningen. De civila yng-

lingarna, som vid denna reträtt kände sig riktigt hemma på ”mammas gata”, följde efter 

under skrik och skrän. Men denna manöver visade sig vara obetänkt, ty nu följde ett 

regelrätt slagsmål, där olika försvarsvapen, såsom cykeldelar, bajonettbaljor och gärdes-

gårdsstakar m.m. användes. De civila fingo stryk efter ”noter” och en del av dem måste 

draga sig tillbaka med ganska svåra blessyrer. ”Men vad hade min son på galejen att 

göra”. 

  Det hela skulle ju kunna visa hän på, att ännu finns det ”mandom, mod och morska 

män” i gamla Sverige, men troligast får det tillskrivas en ganska hög grad av okynne, som 

borde stävjas i tid. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 139 Torsdagen den 3 September 1931. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller på lördag grosshandlanden Carl Samuelsson, Vislanda. Jubilaren är född i 

Hungerstorp, Skatelövs församling. Efter genomgången kurs vid Grimslövs fölkhögskola 

kom han först till fanjunkare N. P. Svenssons spannmålsaffär som biträde. Under några år 

vistades hr Samuelsson sedan i Malmö och var där engagerad i affärsrörelse. Han övertog 

därefter sin gamla principals affär i Vislanda och har under alla år med stort nit och 

intresse drivit denna. 

  Men även inom landstinget och det kommunala livet har grosshandlanden Samuelssons 

arbetsförmåga och klartänkta blick på alla områden tagits i anspråk. 

  Allt sedan kommunalfullmäktigeinstitutionen infördes i Vislanda har hr Samuelsson 

varit medlem i denna. Bland övriga uppdrag må nämnas ledamotskap i kommunal-

nämnden, skolrådet och taxeringsnämnden, skolkassör, ordf. i municipalnämnden, 

kronombud vid taxeringssammanträdena de sista åren, ordförande i Vislanda pastorats 

sparbanks styrelse samt kassakontrollant i banken, ledamot av styrelsen för Svenska 

Handelsbanken. Dessutom har han varit ledamot i en hel mängd kommittéer av olika slag. 

  Den ungdomlige och spänstige 60-åringen kan med heder se tillbaka på en framgångsrik 

och omfattande verksamhet, och på högtidsdagen komma med all säkerhet hans många 

vänner att hylla den gode vännen, som med hjärtat på rätta stället har varit lika mot både 

rik och fattig. 
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Ur Smålandsposten N:o 146 Tisdagen den 15 September 1931. 
 
Cyklist kontra motorcyklist.  En kollision mellan cykel och motorcykel inträffade vid  

6-tiden på söndagseftermiddagen i Benestad by, Alvesta.  

  Vid nämnda tidpunkt kom en hästskjuts körande från söder och mötte därvid en 

motorcyklist. Båda körde på rätt sida av vägen. Samtidigt kom emellertid en cyklist 

bakom hästskjutsen och skulle köra förbi denna, varvid han kolliderade med 

motorcyklisten. Den senare kastades i väg och blev liggande sanslös. Även cyklisten blev 

skadad, dock ej allvarligt. D:r Aaby-Ericsson, som tillkallades och omedelbart infann sig 

tog vård om den skadade motorcyklisten, vilken erhållit en lindrig hjärnskakning. Han 

fick kvarstanna i Alvesta över natten. Hans namn är Einar Johansson från Piggaboda i 

Vislanda socken. Cyklisten är hemmahörande i Engaholm. Motorcykeln blev endast 

obetydligt ramponerad. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 147 Torsdagen den 17 September 1931. 
 
Vislanda gymnastikförenings styrelse, hade i måndags sammanträde under ordförande-

skap av järnhandlanden Carl Johansson, Vislanda. Då ordföranden, stationsmästare G. 

Källén, Vislanda, avflyttat från orten, intogs hans plats av v. ordf. järnhandlanden 

Johansson, varvid till v. ordf. valdes förvaltare J. A. Lundström, Hästhagen.  

  Styrelsen beslöt, att höstterminens övningar skulle taga sin början torsdagen den 24 

Sept., gossavdelningen kl. 6 e.m., damavdelningen kl. 7,30 och herravdelningen kl. 8,30 

e.m. Till ledare för goss- och herravdelningen utsågs kantor Ernst Rosengren, Vislanda, 

samt till damavdelningen fru Ruth Magnusson, Vislanda. Samma arvoden och avgifter 

som förut skola vara gällande. För att få tillräckliga medel för höstens arbete beslöts att i 

början av November anordna en teaterafton. Till kommitté för denna tillställning utsågos 

hrr. Johansson, Lundström och Magnusson. 

  Till sist en uppmaning: 

  Bliv aktiv medlem av gymnastikföreningen!  

  Genom gymnastiken får din kropp en allsidig utveckling. Du bli spänstig i din gång, din 

hållning blir rak och du känner dig i bestånd att besegra hela världen. Låt ditt motto bliva: 

  ”En sund själ i en sund kropp.” 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 151 Torsdagen den 24 September 1931. 
 

Hästhagens gård skall försäljas. 
 

Hästhagens mosse utarrenderas 
för enskild drift. 

 
Staten nedlägger torvpulverdriften den 

1 Juli 1932. 

 

 

  Järnvägsstyrelsen har nu begärt bemyndigande, att med det snaraste få försälja 

Hästhagens gård i Vislanda. Vad själva Hästhagens mosse med därå befintlig utrustning 

beträffar ämnar Järnvägsstyrelsen omedelbart undersöka, huruvida enskild företagare kan 

befinnas villig att på för staten godtagbara villkor arrendera anläggningen för bedrivande 

av torvtillverkning. 

  Det är helt naturligt lämpligast, anför styrelsen, att en eventuell ny företagare såvitt 

möjligt utan något egentligt avbrott övertoge driften. Skulle det visa sig ogörligt att finna 

hugad spekulant, hemställer styrelsen om medgivande att få riva eller om möjligt försälja 



 
37 

eller annars nedskrota alla byggnader och all utrustning, å vilka en eventuell ny företagare 

icke reflekterar. 

  Enligt beslut av 1930 års riksdag skall nämligen den försökstillverkning av torvpulver, 

som sedan ett tiotal år tillbaka bedrivits å Hästhagens mosse, upphöra i och med utgången 

av förra delen av år 1932. Riksdagen har bl.a. anfört, att Hästhagens mosse genom sitt 

läge, sin storlek och den däri befintliga torvens beskaffenhet utgör en bland de värde-

fullaste torvmossarna i landet. Det vore därför fördelaktigast, om staten i samband med en 

blivande försäljning av själva fabriksanläggningen kunde bibehålla äganderätten till 

mossen, dock med förbehållen rätt för en eventuellt ny företagare till fortsatt torvtäkt i 

mossen. 

  Då Hästhagens gård numera icke är behövlig för anläggningen anser Järnvägsstyrelsen 

att den bör med det snaraste försäljas, förutsatt att acceptabelt pris, minst taxeringsvärdet, 

41,000 kr., kan erhållas. 

  Antalet lok i torvpulverdrift kommer att efterhand minska. Den minskade pulver-

förbrukningen kommer att föranleda efterhand ökade avbrott i pulvertillverkningen, 

varvid den frigjorda personalen kommer att sysselsättas med under alla omständigheter 

nödvändig uppröjning av torvschakten och andra liknande arbeten, vilka beräknas 

slutförda med utgången av innevarande år. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 163 Torsdagen den 15 Oktober 1931. 
 
Frågan om förflyttning av prästbostället i Vislanda.  Av Vislanda och Blädinge för-

samlingar utsedda kommittérade hemställa hos k.m. att under förutsättning av förflytt-

ning av kyrkoherdebostället till Vislanda eller i närheten av Vislanda municipalsamhälle 

kommer till stånd, nuvarande boställsbyggnader för kyrkoherden överlåtas till löne-

bostället 7/8 mtl. Vislanda prästgård för att användas såsom bostadshus och ekonomihus 

för arrendatorn. 

  Samtidigt hemställes, att pastoratet erhåller ersättning av kyrkofonden för nuvarande 

prästgårdstomten, som likaledes bör återföras till lönebostället genom att en ny tomt 

kostnadsfritt tillhandahålles för det nya kyrkoherdebostället. 

  Då den av synerätten tillkallade arkitekten värderat samtliga boställshusen till 20,000 

kr., men av synerätten med hänsyn till att desamma böra användas för löneboställets 

räkning åsatts ett värde av endast 12,000 kr., hemställes om fritt virke från löneboställets 

skog för den nya prästgårdsbyggnaden. 

  Anledningen till att frågan om prästgårdens förflyttning nu uppkommit är att pastoratet 

blivit ålagt betydande kostnader för reparationer och tillbyggnad å nuvarande präst-

gården. Härvid har icke vidtagits kostnader för elektrifiering, som hittills fått anstå på 

grund av det långa avståndet. Då frågan om prästgårdens förflyttning möjligen kan 

komma upp vid nästa lönereglering år 1940, har pastoratsstämman ansett, att denna fråga 

borde definitivt avgöras, men med undvikande av onödigt betungande utgifter. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 171 Torsdagen den 29 Oktober 1931. 
 
Skolhusbygget i Vislanda.  Regeringsrätten har ej funnit skäl att ändra Länsstyrelsens i 

Växjö beslut att ogilla av C. G. Lund m.fl. anförda besvär över ett beslut av kyrkostäm-

ma med Vislanda församling den 26 Oktober i fjol att i enlighet med ett av arkitekten A. 

Wiman i Växjö uppgjort förslag uppföra en skolhusbyggnad i Lindås för en beräknad 

kostnad av omkring 48,000 kr 
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60 år. 

Kyrkoherde Knut Holm. 

 

Ur Smålandsposten N:o 172 Lördagen den 31 Oktober 1931. 
 

Födelsedag. 
 

  På onsdag fyller kyrkoherden Knut Holm i 

Vislanda 60 år. 

  Kyrkoherde Holm är född i Växjö, där fadern 

var bankvaktmästare, och från hemstadens 

kyrkliga liv har han helt visst mottagit intryck, 

som kommit att sätta sin prägel på hela hans 

gärning. Hans barndoms- och ungdomstid 

inföll, då pastor Lengquist såsom komminister 

samlade så stora skaror under sin predikstol i 

domkyrkan, att det i kyrkoråd och stämma var 

på tal att anordna dubbla högmässogudstjänster. 

Sina djupaste försänkningar hade han under 

tidigare år hos de stilla kretsarna av gammal-

kyrkliga, av vilka han alltjämt omfattas med 

förtroende. Hans förkunnelse är ock rotad i de 

gamla, redliga lärarnas sanningar, och alltjämt 

torde det visa sig i Värendsbygden, att denna 

förkunnelse är den enda, som i längden förmå 

samla och behålla sin bygds människor vid 

fädernas kyrka. 

  Han var komminister i Aneboda under åren 1899–1908. Sistnämnda år blev han kommi-

nister i Blädinge, och år 1920 utnämndes han till kyrkoherde i Vislanda. 

  För kyrkosångens främjande inom Värendsbygden har kyrkoherde Holm betytt mycket, 

och det torde vara få församlingar i Småland, där man får höra psalmsången så mäktig 

och bärande som i Vislanda kyrka. Att en mycket talrik menighet alltjämt samlas där, 

torde kyrkoherde Holm ej räkna till sin förtjänst, ty sådana förhållanden byggas upp 

under generationer, men kunna ock hastigt raseras. Men han har varit mån om att värna 

arvet från fädernas tid och det livsinnehåll, som detta rymmer. Själv är kyrkoherde Holm 

en god sångare, och många äro de föredrag, han hållit om kyrkosången och dess betydel-

se. Inom sällskapet Kyrkosångens vänner inom Växjö stift är han allt sedan år 1904 

styrelseledamot och kassaförvaltare och bekläder sistnämnda befattning jämväl i Växjö 

stifts kyrkosångsförbund, varjämte han sedan 1926 är ombud i Kyrkosångens vänners 

centralstyrelse.  

  Sent vann Svenska kyrkans mission förståelse inom vårt stifts gammalkyrkliga försam-

lingar, och ännu finnes helt visst i detta hänseende rum för vida större aktivitet från 

församlingarnas sida. Under hela sin prästtid har kyrkoherde Holm sökt väcka intresse för 

denna angelägenhet inom den egna församlingen. Sedan 1921 är han ombud för Svenska 

kyrkans missionsstyrelse.  

  Av sina ämbetsbröder åtnjuter han stort förtroende, vilket bl.a. framgår därav, att han är 

ordförande i Växjökretsen av Allmänna Svenska prästföreningen sedan år 1927, och 

under hans ordförandeskap har kretsens möten blivit årligen återkommande och mycket 

givande genom sina föredrag och överläggningar. Han är varmt intresserad av alla 

rörelser inom kyrkan, som avser att stärka fromhets- och församlingslivet. 

  Att han också av sina församlingsbor omfattas av förtroende, därom vittnar den omstän-

digheten, att han valdes till kyrkoherde i samma pastorat, där han var komminister. Och 

när han nu fyller 60 år, kommer han helt visst att bli föremål för många minnesgoda 

tankar från församlingsbor och ämbetsbröders sida. 

  Inom den egna kommunen har han innehaft förtroendeuppdrag. 

  Jubilaren firar sin födelsedag hos dotter och måg i Skänninge. 
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Ur Smålandsposten N:o 174 Tisdagen den 3 November 1931. 
 
Vislanda ungdomsloge ”Framtidens hopp”, hade i söndags kväll anordnat ett offentligt 

möte i ordenshuset, Vislanda.  

  Efter musik av Bertil Friman, Vislanda, hälsades de närvarande välkomna av lantbru-

karen Karl Karlsson, Lindås, som särskilt vände sig till aftonens föredragshållare, 

folkskollärare Birger Herrlander, Kosta. Några små flickor sjöngo därefter ett par vackra 

sånger, och en flicka deklamerade ”Fäderna” och ”Ny nord” av Axel Karlfelt, varefter hr 

Herrlander höll ett mycket lärorikt och trevligt föredrag om ”Ungdomen och nykter-

hetsarbetet”.  

  Efter musik av en liten flicka, som taktfast utförde ett par små nätta stycken, följde sång 

och uppläsning. Till slut uppfördes ett litet teaterstycke ”Skyddsängeln”. De små aktörer-

na klarade av sina roller mycket bra med ungdomlig friskhet och framåtanda. Ledarin-

norna för ungdomslogen äro värda ett hjärtligt tack för det trevligt anordnade program-

met. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 184 Lördagen den 21 November 1931. 
 
Vislandaortens postförhållanden.  Postdirektionen i södra distriktet hemställer hos 

Generalpoststyrelsen, att gående lantbrevbäring anordnas fyra gånger i veckan på linjen 

Vislanda – Kalkalycke – Rickardshult – Duveryd – Åker – Snöreshult – Trästen – 

Skeppshult – Glimminge – Fagerås – Vislanda.  
 

 

Ur Smålandsposten N:o 189 Söndagen den 29 November 1931. 
 
Inbrott i Vislanda.  Natten till lördagen har inbrott förövats i Naftasyndikatets bensin-

kiosk, Vislanda. Tjuven eller tjuvarna har efter misslyckade försök att öppna dörren brutit 

upp ett fönster och därigenom praktiserat sig in i lokalen. Förövaren har med all säkerhet 

känt sig mycket missnöjd med resultatet, ty bytet blev endast 15 öre, jämte en 

blyertspenna och en ringtrycksmätare. Kassalådan jämte en kvittensbok fanns kastad 

bakom kiosken. 

  Vidare har tjuvarna hemsökt källarna i stationshuset i Vislanda, slaktaren Einar Nilssons 

lagerlokal samt ålderdomshemmets källare. På alla ställena har man tagit matvaror och 

enligt vad man har kunnat konstatera, förtärt en del av tjuvgodset vid transformatorn i 

Vislanda stationssamhälle. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 190 Tisdagen den 1 December 1931. 
 
Kommunalt.  Extra municipalstämma hölls i söndags. Härvid behandlades bordlagda 

ärendet om vissa bestämmelser angående brandkåren och dess avlöning. Efter en stunds 

debatt beslutades först, att den s.k. borgarbrandkåren, som består av 17 man inkl. befäl, 

skulle efter begäran få tjänstgöra även utanför samhället, dock endast hälften av 

manskapet samtidigt.  

  Därefter bestämdes i enlighet med brandstyrelsens förslag den årliga ersättningen 

sålunda: Till brandchefen 150 kr., v. brandchefen 50 kr., två förmän o. en motorman 35 

kr. samt övriga 20 kr. första och 30 kr. fr.o.m. andra åren, vartill skulle komma 

timpenning vid tjänstgöring enligt särskild kassa. Likaledes bestämdes särskild kassa för 

tjänstgöring utanför samhället. 

  Från arbetslöshetskommittén hade inkommit begäran om igångsättande för samhällets 

räkning av arbete för arbetslösa. Stämman uppdrog åt municipalnämnden att skyndsamt 

utreda frågan om vissa dräneringsarbeten och därom inkomma med förslag.  
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Ur Smålandsposten N:o 192 Lördagen den 5 December 1931. 
 
30 arbetslösa i Vislanda.  Enligt rapport till A. K. finnas – enligt vad Smålandsposten 

erfarit – inom Vislanda socken 30 arbetslösa, varav 13 äro försörjningsskyldiga. 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 198 Tisdagen den 15 December 1931. 
 

Nya ålderdomshemmet 
 i Vislanda. 

 

En enkel men värdig invigning 
i går. 

 

(Från vår korrespondent.) 

 
  Under enkla men värdiga former skedde på måndagen invigningen av Vislanda försam-

lings nybyggda ålderdomshem. Till högtidligheten hade inbjudits församlingens 

kommunalfullmäktige och kommunalnämnd, nuvarande och förutvarande medlemmar av 

fattigvårdsstyrelsen samt entreprenören och alla de arbetare, som varit honom behjälpliga 

vid byggandet.  

  De närvarande hälsades välkomna av fullmäktiges ordförande. I sitt anförande framhöll 

han, att de stora krav, som utvecklingen ställer på kommunarna, för fattigvårdens del äro i 

full överensstämmelse med den förändring, som skett i människornas tänkesätt, angående 

vården av de gamla och orkeslösa.  

  Byggnadskommitténs ordf. grosshandl. Emil Svensson, gav därpå en historik över den 

nya byggnadens tillkomst. Av den framgick, att år 1928 det gamla ålderdomshemmet av 

statens fattigvårdsinspektör och konsulent utdömts. I anledning härav beslöto fullmäktige 

att tillsätta en kommitté, som skulle infordra anbud på både reparations- och nybyggnad. 

Skillnader i pris å båda dessa förslag visade sig så ringa, att kommittén beslöt att hos 

fullmäktige förorda nybyggnad. Detta blev också beslutat. Som byggnadskommitté ha 

följande fungerat: grosshandl. Emil Svensson, lokförare M. Pettersson och ingenjör 

Thorsten Norinder. Den senare har även varit kontrollant. På grund av överklagning har 

byggandet blivit fördröjt. Hr Svensson påpekade till slut, att man i ålderdomshemmet 

borde låta upphänga en minnestavla över framlidne handl. Gust. Bengtsson, Vislanda, 

som genom en donation underlättade fullgörandet av byggnadsskyldigheten. 

  I samband härmed erinrade fullmäktiges ordf. om att i år jämt ett halvsekel förrunnit 

sedan hemmansägaren Olof Jonasson, Snöreshult, skänkt den jord, på vilken både det 

gamla och nya ålderdomshemmet ligga. Byggnadskommitténs ordf. överlämnade därpå 

huset åt kommunalfullmäktige, som genom sin ordf. mottog det och tackade alla dem, 

som haft med arbetet att göra. 

  Ingenjör Th. Norinder tackade därefter entreprenören och hans medhjälpare för ett gott 

och samvetsgrannt arbete. 

  Invigningstalet hölls av kyrkoherde K. Holm, Vislanda, som med utgång från Jesu ord: 

”I dag vill jag gästa ditt hus” bl.a. framhöll, att man skulle låta Jesu anda bliva härskande 

i det nya hemmet. Då skulle de alla känna sig lyckliga och glada i sin nya omgivning. 

Kyrkoherden överlämnade som gåva till hemmet psalmböcker och delar av Nya testa-

mentet. I dessa böcker är stilen så stor och tydlig, att de flesta utan besvär kunna läsa i 

dem. 

  Efteråt samlades allesammans till ett trevligt samkväm med kaffedrickning, under vilket 

ytterligare tack framfördes av grosshandl. Carl Samuelsson, Vislanda. 
 

* 
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  Det nya ålderdomshemmet har placerats framför det gamla, vilket nu skall rivas. Om 

byggnaden kan sägas, att den har ett enkelt yttre men ett i allo gediget och modernt inre. 

  Genom en korridor kommer man in i en hall, som jämte dagligrummet bildar en stor och 

ljus sal, vars ena kortsida är utbyggd till ett burspråk. Rummet är mycket trevligt 

möblerat och verkar varmt och hemtrevligt. Mittemot ligger matsalen. På båda sidor om 

dessa rum ligga så sju patientrum, föreståndarinnans rum samt köket. Rummen äro 

försedda dels med nya möbler och dels med förut använda men nyrenoverade. Köket är 

mycket praktiskt inrett med alla bekvämligheter. I köket har också värmepannan för 

värmeledningen sin plats. Badrum och Wc finnas också, och som helhetsintryck av det 

hela kan man säga, att byggnadsfrågan lösts på ett för församlingen mycket hedrande sätt. 

  Entreprenörer för det hela har varit byggmästare Gustaf Petersson, Hönetorp Björke-

lund, Vislanda. Ritningen har gjorts av byggmästare Erik Gustavsson, Björkelund i en-

lighet med statens normalritning för ålderdomshem, av arkitekt Th. Kellgren, Stockholm. 

Värmeledningen har inmonterats av hr Gustaf Johansson, Ryd. De elektriska instal-

lationerna ha utförts av elektrikern A. Engström, Vislanda, och målningarna av målare-

mästare E. Svensson, Vislanda.  

  Hela summan för byggnadens färdigställande belöper sig på ungefär 15,000 kr. 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 205 Tisdagen den 29 December 1931. 
 

Begravning. 
 

  De jordiska kvarlevorna av f.d. hemmansägaren Petter Stark från Biabacken, Vislanda, 

vigdes i söndags till den eviga vilan å Vislanda nya kyrkogård. I sorgehuset hölls före 

avfärden bön av lantbrukaren Carl Johansson, Linnevik. Jordfästningen förrättades av 

kyrkoherde K. Holm, Vislanda. Mycket blommor hade sänts till den gamles bår. 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 20 Lördagen den 6 Februari 1932. 
 
Industri- handel- och hantverksförening bildad i Vislanda.  Den 22 Dec., i fjol 

samlades representanter för industrien, handels och hantverket i Vislanda för att diskutera 

frågan om bildandet av en förening.  

  Initiativtagare var handlanden J. A. Ståhl. Man beslöt att bilda en förening, och till 

interimstyrelse valdes handlanden Ståhl, handlanden Elof Pettersson, mejerist Hjalmar 

Pettersson, skräddarmästare Magni Svensson och byggmästare Magni Johansson. 

   Styrelsen fick i uppdrag att uppgöra förslag till stadgar och att framlägga dessa på ett 

följande sammanträde. Detta hölls den 24 Jan. i år. Därvid höll fabrikör A. Birger, Växjö, 

ett mycket intressant föredrag om fördelen av medlemskap i föreningen.  

  Till ordf. i föreningen under två år valdes skräddaremästare Magni Svensson. Efter 

sluten omröstning förklarades följande valda i styrelsen för ett år, nämligen fabrikör 

Torsten Johansson, konditor P. J. Jonsson, elektriker A. Engström, plåtslagarmästare 

Richard Loeb, bryggare Anton Nilsson och handlanden Einar Ydén. Till revisorer valdes 

mejerist Hj. Pettersson och byggmästare Magni Johansson. 

  Det av interimstyrelsen framlagda stadgeförslaget bifölls med några mindre ändringar. 

Årsavgiften bestämdes till 7 kr., varav 5 kr. till huvudorganisationen och 2 kr. till före-

ningen.  

  Telegram avsändes till hantverksorganisationen. 
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Ur Smålandsposten N:o 44 Lördagen den 19 Mars 1932. 
 
Vislanda–Blädingeortens elektriska förening, har haft årsstämma. 

  Av styrelsens berättelse framgick att räkenskaperna balanserat å kronor 49,784:39 ,med 

en nettobehållning av kr. 1,971:11, som tillfaller leverantören. Revisorerna hade tillstyrkt 

ansvarsfrihet, vilken också beviljades. Till styrelseledamöter omvaldes P. M. Johansson i 

Lindås, Otto Andersson i Sälhyltan, Karl Ring i S:a Vare, Salomon Johansson i Ås, och 

Ernst Petersson i Lönshult med C. M. Johansson i S:a Vare, Aug. Bengtsson i Skeppshult 

och Vilhelm Lüning i Lönshult som suppleanter. Revisorer blevo Johannes Andersson i 

Sjöbacken och Karl Magnusson i Färanäs. 

 

 

Vislanda sjukkassa, hade i söndags sitt ordinarie årsmöte.  

  Av styrelseberättelsen framgick, att under 1931 inbetalts i medlemsavgifter kr. 1,239:40. 

I statsbidrag har kassan erhållit 371 kr. Under det gångna året har utbetalts kr. 2,130:50 i 

sjukhjälp. Kassans tillgångar den 31 Dec. 1931 utgjorde kr. 1,808:28. Medlemsantalet vid 

årets slut var 93.  

  Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna årets räkenskaper och 

förvaltning.  

  I tur att avgå ur styrelsen voro handlanden S. O. E. Svensson, verkmästaren C. L. Ferm 

och handlanden J. A. Ståhl, vilka samtliga omvaldes. Till suppleanter för dessa återvaldes 

Gustav Pettersson, folkskollärare J. V. Gustafsson och köpman Einar Ydén. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 46 Torsdagen den 24 Mars 1932. 
 

Dödsfall. 
 

  Å Växjö lasarett avled i går bokhandlanden Axel Lindahl, Vislanda.  

  Den avlidne var född i Vislanda 1871. Han tillhörde den gamla välkända Lindahlska 

släkten, som ända till för ett par år sedan innehade hotellet i Vislanda. 

  Den avlidne var en hjärtegod människa och efterlämnar ett ljust och vackert minne.  

  Närmast sörjande äro systrar och svågrar, men i deras sorg deltager även en stor mängd 

vänner. 

 

 

Högermöte i Vislanda.  I måndags kväll var anordnat offentligt möte i biograflokalen, 

Vislanda. Arrangör voro Värends moderata kvinnoklubb och Vislanda moderata förening.  

  Lokalen var vackert dekorerad med svenska flaggor. 

  Efter ett musiknummer hälsade kvinnoklubbens ordförande kvällens talare läroverks-

adjunkt A. Thelin, Växjö, välkommen, varefter kamrer Georg Waldener, Vislanda, till 

ackompanjemang av fru Ingeborg Waldener sjöng Eklöfs ”Morgon”, vilket belönades 

med en välförtjänt applåd. 

  Hr Thelin höll så ett timslångt anförande och gav därvid, som han själv uttryckte det, 

”några antydningar i politiskt hänseende, som vi i riksdagskretsar tala om”. Talaren 

började att tala om Ådalshändelserna, som ännu ge eko i riksdagens debatter. Främ-

mande makters intrigspel var den djupaste orsaken till tragedien, framhöll han. För kon-

sekvenserna i riksdagen redogjorde talaren. Vidare framhöll han att en av högerns 

grundprinciper är ett starkt näringsliv. Detta ger oss, sade han, möjligheter att utnyttja 

vårt lands hjälpkällor och sätta oss i stånd att bereda det uppväxande släktets utkomst 

inom vårt land. 
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  Talaren berörde vidare krisen och dess verkningar särskilt för jordbruket och gjorde en 

jämförelse mellan de olika partiernas hjälpprogram. Socialdemokraternas stora kris-

motion kritiserades av talaren, som till sist manade till att slå vakt om staten, mot terror 

och klassvälde, och att arbeta för befrielse från all rysk inblandning i vår politik. Det 

gäller, sade talaren, att väcka intresse hos den stora allmänheten att gå fram till val-

urnorna och med sina röster verka för ett fritt och lugnt fosterland. 

  Föredraget belönades med en kraftig applåd, och kamrer Waldener framförde audi-

toriets tack samt utbringade ett kraftigt besvarat Leve för Sverige, varpå sjöngs ”Du 

gamla, du fria”. 

  Efter föredraget visades högerns valfilm ”Ett fritt folk”. 

 

 

  Kamratmöte i Vislanda.  Logen 693 ”Wieselgrens förhoppning”, Vislanda, hade i 

lördags kväll anordnat kamratmöte i ordenshuset. 

  Inbjudan hade utgått till kringliggande loger, och den hade hörsammats av medlemmar i 

Blädinge, Ryssby och Älmhults loger.  

  Efter musik av hr Bertil Friman, hälsades de närvarande välkomna av stationskarl G. 

Magnusson, Vislanda. Därefter följde deklamation och en liten teaterpjäs: ”Ett brev har 

förkommit”, utförd av Vislandalogens amatörer. Efter en kaffepaus spelades ännu en pjäs: 

”Fel nummer”, vilken i likhet med den förra utfördes mycket bra. Kvällens program 

utfylldes i övrigt med sång och lekar, särskilt ”Fem gastar” bidrogo med klämmig 

sjömanssång att höja aftonens goda stämning. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 48 Söndagen den 27 Mars 1932. 
 

Hyllning. 
 

  50 år fyllde i onsdags konstruktören Herman Keith, Kvarnabacken, Vislanda. Jubilaren, 

som är uppfinnare av bl.a. räknemaskinen ”Addo”, är bördig från Kosta. För ungefär 5 år 

sedan inflyttade hr Keith till Vislanda och han har under denna tid på grund av sitt 

vänsälla sätt skaffat sig många vänner. 

  Jubilaren uppvaktades redan tidigt på onsdagsmorgonen av vännerna, som överlämnade 

en silverkrycka, en kristallskål med blommor, och en stor silverpokal. Av familjen fick 

han en guldklocka samt av släktingar en del tennsaker. Dessutom anlände under dagens 

lopp en mängd blomsteruppsatser och telegram. 

  Vid den supé, som herrskapet Keith på aftonen gav i sitt hem för ett stort antal inbjudna, 

blev jubilaren föremål för hjärtliga hyllningar. Tal hölls av kyrkoherde K. Holm och 

handelsföreståndare Fridolf Carlsson m.fl. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 49 Onsdagen den 30 Mars 1932. 
 
 (annons) 

 

 

 

 

 

 
 

FÖRLOVADE. 
Anton Nilsson 

Linnéa Folin 

Vislanda.                        Blädinge. 

Malmö Påskafton, den 26/3 1932. 
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Ur Smålandsposten N:o 59 Lördagen den 16 April 1932. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller i dag postassistenten Aron E. Sjöborgh i Malmö.  

  Han är född i Blädinge och inträdde efter avslutade skolstudier i postverket, där han 

1900 blev extra ordinarie postexpeditör i södra distriktet. Två år senare blev han fast 

anställd vid södra distriktets järnvägspost och befordrades 1907 till ordinarie post-

expeditör där. Under åren 1921 – 22 innehade han placering vid postkontoret i Trelleborg, 

men kom 1923 åter till järnvägsposten i södra distriktet, varest han allt sedan dess 

tjänstgjort. År 1925 blev han postassistent vid järnvägsposten med stationsort i Malmö. 

Bland kamrater samt över- och underordnade åtnjuter han stor aktning och vänskap. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 60 Söndagen den 17 April 1932. 
 
Prästgården för kyrkoherden i Vislanda.  Sedan utsedda kommittéer i skrivelser till 

k.m. hemställt, att under förutsättning att förflyttning av kyrkoherdebostället i Vislanda 

till eller i närheten av Vislanda municipalsamhälle kommer till stånd, prästgårdens för 

kyrkoherden bostadshus måtte få överlåtas till lönebostället för att användas till 

bostadshus för arrendatorn, har nu boställsnämndsordföranden, riksdagsman Per 

Gustafsson i Benestad yttrat sig.  

  Det förefaller, som om framställning om förflyttning av prästgården först bort göras, 

anser han. Lönebostället kan emellertid enligt hans uppfattning icke inlösa prästgården 

och dess byggnader med högre belopp än 10,000 kr. Marken kan icke tänkas bli utbruten 

och försåld, då den ligger mitt inne i lönebostället, med hänsyn till boställets framtida 

värde och på grund av den pietet, som från kyrklig synpunkt borde visas platsen för 

Vislanda gamla kyrka och kyrkogård. Viss hänsyn borde också böra tagas till några av de 

nuvarande byggnaderna å prästgården vid en eventuellt ifrågasatt nedrivning. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 68 Söndagen den 1 Maj 1932. 
 

Födelsedag. 
 

  80 år fyller i dag f.d. lantbrukaren N. P. Johansson i Hullingsved, Vislanda.  

  Johansson är född i Moshult, Vislanda, och inköpte år 1879 en gård i Hullingsved, 

vilken han i nära 50 år innehaft, då han för några år sedan överlät den till en av sönerna. I 

det allmänna har Johanssons krafter flitigt tagits i anspråk. Sålunda har han varit ledamot 

i ett flertal nämnder och kommittéer. Vidare har han i en lång följd av år varit huvudman i 

pastoratets sparbank samt en tid tillhört styrelsen. Johansson har dessutom tjänstgjort som 

god man vid lantmäteriförrättningar. 

  Trots den höga åldern besitter Johansson en ovanlig vitalitet. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 69 Tisdagen den 3 Maj 1932. 
 
Från Vislanda, skrives till oss: 

  Första Maj-firandet inleddes tidigt på morgonen med musik av en för tillfället 

sammansatt orkester, som med frejdigt humör och med pukor och trumpeter hälsade 

våren välkommen. Då demonstrationståget på eftermiddagen tågade genom samhället, 

fanns gott om folk både som deltagare och publik. Demonstrationstalare var riksdagsman 

Lindley från Söderhamn. 
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Ur Smålandsposten N:o 73 Tisdagen den 10 Maj 1932. 
 

Bröllop. 
 

  I Vislanda prästgård sammanvigdes i lördags lägenhetsägaren Johan Karlsson, Spån-

hyltan, med fröken Jenny Nilsson, dotter till änkan Karolina Nilsson, Sälhyltan.  

  Vigseln förrättades av kyrkoherde Holm, Vislanda. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 74 Torsdagen den 12 Maj 1932. 
 
Eldsvådetillbud i Vislanda.  I går vid 12-tiden på middagen utbröt eld i en bostads-

lägenhet i Vislanda municipalsamhälle, tillhörig snickaren Karl Johansson. I huset finnes 

även snickareverkstad inrymd.  

  Elden uppkom troligen genom gnistor från koksspisen, vilka antände en vägg och 

trossbotten i golvet. Tack vare att ägaren, som f.ö. själv tillhör brandkåren i samhället, 

genast angrep elden med en Kustos-spruta, kunde den redan från början begränsas. Han 

fick också snart hjälp av en annan brandsoldat, Lars Nilsson, och brandchefen J. A. Ståhl, 

vilka med berömvärd energi angrepo elden med Kustos-sprutor. Dessutom fanns gott om 

vatten i en närbelägen brunn, och det samlades mycket folk, som hjälpte till med att langa 

vatten. Efter omkring en halv timmes arbete var faran över.  

  Skadorna anslås till 200–300 kr., vilka täckas av brandförsäkring. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 84 Söndagen den 29 Maj 1932. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller i dag lantbrukaren Wilhelm Andersson, Sköflemoen, Vislanda. 

  Andersson, som är innehavare av sin fädernegård, har visat sig vara en synnerligen 

skötsam och duglig jordbrukare, och hans lantbruk har ett par gånger premierats.   

 

 

Vislanda hembygdsförening, höll i tisdags kväll årsmöte.  

  I tur att avgå ur styrelsen voro folkskollärare Nils Moberg, folkskollärare Hjalmar 

Liljekvist, Lindås, och kontorist Edvin Gustavsson, Björkelund. De båda förstnämnda 

omvaldes, och i stället för den sistnämnde, som på grund av avflyttning avsagt sig valdes 

konstruktör Herman Keith, Kvarnabacken. Suppleant blev hemmansägaren Bengt Johans-

son, Mjöhult. Till revisorer valdes hemmansägaren C. J. Nilsson, Lönshult, och hand-

landen Ernst Jönsson, Vislanda. Ersättare för dessa blev handlanden Valfrid Johansson, 

Piggaboda. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 85 Tisdagen den 31 Maj 1932. 
 
Bil och cykel kolliderar. En svårartad kollision ägde i söndags rum i den mycket farliga 

kurva vid järnvägsövergången i Vislanda municipalsamhälle. 

  En lastbil och en sportbil, M 13167, kommo båda från Ljungbyhållet och passerade 

kurvan på ett avstånd av 20 meter från varandra. Då lastbilen passerat mötte den två 

cyklande. Just som lastbilen kört förbi den siste av dessa, ämnade troligen denna cykla 

upp i jämnhöjd med sin kamrat. Han observerade därvid icke sportbilen, och damen som 



 
46 

förde denna, lyckades inte bromsa bilen tillräckligt fort på grund av det korta avståndet, 

och en kollision var oundviklig. Enligt vad ögonvittne till olyckan berättat, stötte cykeln 

med kylaren och cyklisten, lantbrukaren Gunnar Johansson, Hönetorp Vislanda, flög upp 

på motorhuven. Troligen slog han därvid huvudet mot kylarknoppen, eller också har 

möjligen slaget mot motorhuven varit mycket kraftigt, ty då bilisten och några stations-

karlar skyndade till, låg Johansson medvetslös på marken och blödde ymnigt ur ett 

krossår i ansiktet. Den förolyckade fördes skyndsamt i en bil till Växjö lasarett, där man 

konstaterade brott på näsbenet. Dessutom var en tand utslagen och läpparna spräckta. Den 

skadade fick kvarstanna för vidare vård. Någon fara för livet föreligger inte. 

  Biträdande landsfiskalen i Alvesta, Artur Cronquist, gjorde på kvällen undersökningar 

på olycksplatsen och höll förhör med sportbilens förare samt med åsyna vittnen till 

händelsen. Vem som är skuld till olyckan är ännu icke utrett, men det skedda utgör en 

kraftig maning till alla vägfarande att se upp. Även bör den eller de, det vederbör taga 

under allvarligt övervägande att förbättra den mycket dåliga sikten i den trafikvådliga 

kurvan. Det är ju inte första gången, som en olycka har hänt här. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 90 Torsdagen den 9 Juni 1932. 
 
Prästgården för kyrkoherden i Vislanda.  Kontraktsprosten i Vislanda framhåller i 

yttrande, att den nya platsen för prästgården i Vislanda, som föreslagits, ligger ungefär 

mitt emellan kyrkan och Vislanda stationssamhälle, ungefär mitt i församlingen. 

  Förflyttning av prästgården är synnerligen behövlig ur församlingssynpunkt. Det gamla 

prästgårdsområdet ligger på båda sidor omgivet av löneboställets jord och torde för den 

skull icke lämpa sig till att försäljas utan torde läggas till bostället, varigenom arrendet för 

detta torde kunna höjas. Han tillstyrker därför bifall till framställningen och till för-

flyttning av prästgården. 

 

 

Från Vislanda, skrives till oss: 

  Eleverna i östra folkskolan, Vislanda, företogo i måndags en skolresa under ledning av 

kantor Ernst Rosengren, Vislanda. Färden gick pr buss först till Kronobergs ruiner. Sedan 

ställdes kosan till Växjö och dess seminarium. Efter en liten vilopaus besågs Smålands-

postens tryckeri. Efter det att domkyrkan, Östrabo, Linnéparken m.fl. byggnader och 

platser besetts, gick resan till Gransholm A.-B., där eleverna under sakkunnig ledning 

fingo bese hela anläggningen. Som avslutning på det hela bjöds här på kaffe i trädgården 

vid direktörens bostad. Hemfärden företogs sedan över Alvesta. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 96 Söndagen den 19 Juni 1932. 
 
Lösa hundar bita ihjäl får.  Då hemmansägaren Einar Stark, Skövlemon, Vislanda 

socken, på onsdagskvällen den 8 Juni, skulle släppa in sina får, fann han i stället tre lösa 

hundar i hagen. Det visade sig senare, att tre av fåren fått släppa livet till för dessa 

vilddjur. Hundarna fortsatte sedan till grannen, hemmansägaren August Karlsson, Södra 

Vare, där de förpassade fyra st. av hans får till de sälla jaktmarkerna. Det är att hoppas, att 

dessa hundars ägare, vilka haft sina hundar lösa ovannämnda dag och på detta sätt, 

anmäla sig hos vederbörande. 
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Ur Smålandsposten N:o 98 Torsdagen den 23 Juni 1932. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 106 Lördagen den 9 Juli 1932. 
 
Förflyttning av prästgården i Vislanda. Växjö domkapitel har nu avgivit utlåtande över 

en framställning från Vislanda och Blädinge församlingar om meddelande av vissa före-

skrifter i och för en eventuell förflyttning av prästgården för kyrkoherden i pastoratet från 

dess nuvarande plats till eller i närheten av Vislanda municipalsamhälle. 

  Såväl ur församlingsvårdens synpunkt som med hänsyn till de avsevärda kostnader, som 

beräknats för reparation av den nuvarande prästgården och som, om en flyttning kommer 

till stånd inom en icke alltför avlägsen framtid synas kunna komma att bliva en utgift för 

församlingen utan motsvarande nytta, finner domkapitlet det önskvärt att genomföra den 

ifrågasatta förflyttningen, vilken torde böra beslutas ju förr dess hellre även på grund av 

att de såsom nödvändiga ansedda omfattande förbättringsarbetena skulle varit utförda 

redan den 1 Oktober 1931 och sålunda prästgården för varje dag blir alltmera svårbe-

boelig. 

  Domkapitlet ifrågasätter emellertid i likhet med vederbörande boställsnämndsord-

förande, huruvida ej församlingen borde göra en framställning om sådan förflyttning, 

varefter, om framställningen vunne bifall, vederbörande synerätt väl hade att bestämma 

plats för den nya prästgården och godkänna ritningar och dylikt samt förordna om 

överförande av det nuvarande prästgårdsområdet till bostället, varjämte den utagerande 

myndigheten komme att efter vederbörandes hörande besluta om inlösen av de gamla 

prästgårdsbyggnaderna. 

 

 

 

 

Tillkännagives 

att 

Gud hemkallat 

vår kära moder 

Karolina Ståhl  
som stilla avled i dag i sitt 78:de 

levnadsår, djupt sörjd och saknad 

av oss nio barn, barnbarn och 

barnbarnsbarn, släkt och vänner. 

Vislanda den 21/6 1932. 

                                  B A R N E N. 

 
Så stilla du lade ditt huvud till ro, 

Moder så kär för vårt minne. 

Nu är det så tomt uti ditt bo, 
När du inte mer finns därinne. 

Hav tack lilla mor för kärlek så stor,  

Du gav oss i livet, den lever och gror, 
För barnen och barnbarnens minne. 

Sv. Ps. 486 och 477, 8 v. 
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Ur Smålandsposten N:o 107 Söndagen den 10 Juli 1932. 
 
Hyllning. 
 

  På sin 50-årsdag i onsdags blev stationskarl Oscar Sjöqvist i Vislanda föremål för 

hjärtliga hyllningar, vittnande om den sympati han under sin mångåriga verksamhet i 

samhället tillvunnit sig. Redan vid 5-tiden på morgonen anlände en deputation vänner 

med musikkår i teten och bragte jubilaren sin hyllning. Under dagens lopp uppvaktades 

han ytterligare med ett flertal presenter, blommor och telegram. Hr Sjöqvist har under ett 

20-tal år varit föreståndare för Statens järnvägars godsmagasin och därunder genom 

tillmötesgående och godmodig humor tillvunnit sig trafikanternas stora tillgivenhet. Att 

han även i hög grad åtnjuter förmäns och kamraters förtroende och sympati, därom gavs 

syn- och hörbara bevis vid den supé, som herrskapet Sjöqvist på aftonen gav för ett stort 

antal kamrater, släktingar och vänner, och varunder han hjärtligt hyllades med tal, sång 

och musik. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 110 Lördagen den 16 Juli 1932. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 116 Tisdagen den 26 Juli 1932. 
 
Ungdomslogernas sommarting i Vislanda.  Kretslogen Blendas ungdomsloger voro i 

söndags samlade till sommarting i Vislanda, omkring 350 ungdomar. 

  En fotbollsturnering mellan lag från olika platser om ett av kretsrådet uppsatt pris vanns 

av Älmhultslaget. 

  Själva sommartinget tog sin början kl. 3 e.m. Barnen avtågade då från Ordenshuset 

genom samhället till Kvarnaholmsskogen, där kretsintendenten för ungdomslogen, fröken 

Ella Eriksson från Lidnäs, hälsade välkommen och överlämnade ordet till hr O. F. 

Björklund, Växjö, som höll ett föredrag över ämnet ”Livsmod och ungdomsglädje”. Efter 

föredraget följde deklamation, sång och tablåer, allt mottaget med stormande applåder. 

Härmed tillkännagives 

att 
min älskade maka och vår kära, 

lilla mor 

Nanny Thulin 
i dag stilla och fridfullt avled i tron 

på sin Frälsare i sitt 87:de 

levnadsår, djupt sörjd och i 

tacksamt minne bevarad av mig, 

barn, släkt och vänner. 

       Vislanda den 14 juli 1932. 

                 P. J. THULIN. 

                                    Barnen. 

 

Solen har dalat, och dagen är slut, 
Stilla är klappande hjärtat. 

Ljuvt är att vila från lidandet ut, 

Vila från allt, som har smärtat. 

Sv. Ps. 654. 
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Ombyggnad av vägen Blädinge kyrka – Ugnabygden?  Vid extra kommunalstämma i 

Blädinge i söndags beslöts enhälligt att hos länsstyrelsen göra hemställan om 

föreläggande för Allbo härads väghållningsskyldiga att verkställa ombyggnad av vägen 

Blädinge kyrka – Ugnabygden i Blädinge och Vislanda socknar. 

 

 

Begravning. 
 

  Å Vislanda nya kyrkogård vigdes i torsdags till den sista vilan stoftet av fru Nanny 

Thulin, maka till banvakt P. Thulin, Vislanda station. Jordfästningen förrättades av 

kyrkoherde K. Holm, Vislanda, som höll ett vackert griftetal vid graven. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 126 Lördagen den 13 Augusti 1932. 
 
Ståtligt högermöte i går i Vislanda.  Mötet i Vislanda blev ett kombinerat inom- och 

utomhusmöte. Samlingsplatsen var biografen, som långt före mötestiden, kl. 8 var fylld 

till sista plats. Utanför hade gjorts anordningar på det att publiken, som icke kunde få 

plats därinne, skulle få vara med, och här lyssnade massor av människor, sittande eller 

stående. Högerns högtalarbil som förut varit i Tingsryd, stod där och fortplantade ljudet 

från talarna vida omkring. Inalles torde halvtannat tusental ha lyssnat. 

  Efter musik höll vice ordföranden i Kronobergs läns moderata valmansförbund, P. M. 

Olsson i Blädinge, ett hälsningstal, riktandes sig särskilt till förste talaren, riksdagsman 

Karl Magnusson, Skövde. 

  Denne besteg därefter talarstolen och höll samma tal som i Ryd. Livliga applåder följde 

på föredraget. Sedan förekom musik.  

  Nu var amiral Lindman anländ från Ryd, och han hälsades även här av riksdagsman 

Magnusson i Tumhult. Amiral Lindmans tal gjorde även här stor succé.  

  Mötet slöts med ett leve för fosterlandet samt ”Du gamla, du fria”. 

  Mötet i Vislanda blev något försenat på grund av de dåliga vägarna i södra Allbo, vilka 

icke tilläto talarna att komma fram på beräknad tid. Men publiken var intresserad och höll 

troget ut till sista stund; man är frestad att säga, att den andäktigt lyssnade hela kvällen till 

vad som sades. 

  Efteråt var en kollation anordnad för amiral Lindman av ortsbor. Kamrer G. Waldener, 

högerorganisationens på platsen ledare, hälsade amiral Lindman och övriga talare och 

uttalade en förvissning om, att dagens möte givit högern många nya anhängare. Amiral 

Lindman svarade och uppmanade högerfolket till kraftig insats vid höstens valrörelse. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 128 Tisdagen den 16 Augusti 1932. 
 

Begravning. 
 

  Till den sista vilan vigdes i söndags å Vislanda gamla kyrkogård stoftet av 89-årige 

smeden Sven Jönsson-Lövgren från Vislanda station. Före avfärden från sorgehuset 

talade kyrkoherde K. Holm, Vislanda, vid kistan. Jordfästningen förrättades av kom-

minister J. Gustafsson, Blädinge, som också predikade vid dagens högmässa. 
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Ur Smålandsposten N:o 132 Tisdagen den 23 Augusti 1932. 
 
Vislanda Hembygdsförenings 10-årsjubileum.  Vislanda Hembygdsförening höll i 

söndags sitt 10-årsjubileum vid fornstugorna i Lindås.  

  Högtidligheten inleddes med fiolmusik av hrr Henrik Nilsson, Kvarnadal, och Alfred 

Karlsson, Vislanda. sedan en kör utfört ”Smålandssången” ”Röd lyser stugan” hölls 

högtidstalet av kyrkoherde K. Holm, Vislanda. Som motto för sitt tal hade kyrkoherden 

valt orden ”Lyssna till den granens susning, vid vars rot ditt bo är fäst”. Talaren framhöll 

bl.a. att hembygdsrörelsen vill bevara det bästa av fädernas åskådningar, seder och bruk 

och motverka strävandena i tiden att riva ned det bestående och göra allt nytt. Hembygds-

rörelsen har sin stora betydelse därigenom, att den kraftigt betonar fädernas enkelhet och 

förnöjsamhet. 

  Folkskollärare Nils Moberg, Mörhult, föreningens ordförande under de gångna tio åren, 

gav därefter en historik över föreningens verksamhet. Av densamma framgick bl.a. att två 

gamla stugor har under årens lopp uppsatts på föreningens mark uppe vid Lindås, den 

ena, ”Fållastugan” 1923, och den andra ”Tillflykten” 1926.  Fornsakernas antal uppgår 

för närvarande till cirka 300 nummer. Medlemsantalet har i medeltal utgjort 85 st. Som 

föredragshållare har föreningen under de gångna åren anlitat följande inom hembygds-

rörelsen mycket framstående män: intendenten G. Karlin, Lund, folkskoleinspektörerna 

O. Lidén, Ljungby, och K. Kjellmark, Växjö, rektor S. Mårtensson, Växjö, lektor           

E. Elgqvist, Växjö, författaren J. A. Göth, Braås, överlärare J. Ahlin, Göteborg, teol. lic. 

A. Johansson, och fil. lic. Inge Wettergren, Grimslöv, studieledare Hjalmar Gustafsson, 

Dädesjö. 

  Sångkören sjöng därefter ”Slumrande toner”, varefter kantor P. G. Vejde, Växjö, höll ett 

synnerligen intressant föredrag över ämnet ”Ur Allbo härads hävder”. Kantor Vejde 

nämnde därvid bl.a., att få områden ha så skiftande kulturhistorskt intresse som Småland 

ur såväl arkeologisk som etnografisk synpunkt. Lövskogen, särskilt ek- och bokskogen, 

var förr av mycket stor betydelse. På 1860-talet började träet från de svenska barr-

skogarna bli en viktig artikel på världsmarknaden.  

  Djurlivet var vid forna dagar mycket rikare än nu. Så vore t.ex. hjortar mycket allmänna 

på Karl XII:s tid, björn och varg har förekommit i våra trakter ännu långt senare. 

Bebyggelsen har varit en s.k. sjöstrandsbebyggelse, och missionärerna har från Blekinge 

följt dalgångarna in i Småland och där predikat den kristna läran. Den äldsta vägen går 

från Allmundsryd utmed Åsnens östra strand till Växjö. Vägen från Växjö till Huseby 

anlades på 1400-talet. Gränssocknarna voro förr mycket större än nu. Då hörde till 

Virestads socken även Stenbrohult. 

  Efter föredraget följde så sång av kören, som sjöng ”Vårt land” samt ”Hjärtats saga”. 

Några småflickor utförde under eftermiddagens lopp en mycket vacker tablå ”Gullvivan 

och Blåsippan”. Jubileumsfesten avslutades med att man unisont sjöng ”Du gamla, du 

fria”. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 137 Torsdagen den 1 September 1932. 
 

Snälltåget dödar en man 

å Vislanda station. 
 

 En ohygglig olyckshändelse inträffade i går i Vislanda. På bangården pågår för när-

varande arbete med utbytande av räls på spår 2. Snälltåget brukar vanligen köra in på 

detta spår, men på grund av arbetet dirigerades tåget in på spår 3. Denna förändring var 

meddelad hela arbetsstyrkan och den gällde samtliga tåg, som ankomma eller avgå under 

arbetstiden. Då snälltåget befann sig c:a 30 m. söder om ställverket, gick en arbetare, 

Hugo Karlsson, av okänd anledning in på spåret. Loket var då så nära att varken föraren 

eller eldaren observerade något. Arbetskamraterna ropade till honom att se upp för tåget 
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men allt var förgäves. Stationsinspektoren gav omedelbart stoppsignal, men tåget kunde 

ju icke stanna ögonblickligen. Karlsson släpades med c:a 40 m. och blev sedan liggande 

under vagnarna.  

  Det var en fasansfull anblick, som mötte de tillskyndande. Båda benen voro avklippta, 

ena armen var bruten och bakhuvudet krossat. Inga livstecken förmärktes och döden hade 

med all sannolikhet varit ögonblicklig. Så fort sig göra lät tillkallades doktor Aaby-

Ericsson, Alvesta, men han kunde endast konstatera, att livet redan hade flytt. 

  Den så sorgligt omkomne var son till lantbrukaren Karl Andersson från Spånhyltan i 

Vislanda och ogift. Han var en mycket duglig och skötsam arbetare och omtyckt av både 

befäl och kamrater.  

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 138 Lördagen den 3 September 1932. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 140 Tisdagen den 6 September 1932. 
 
Vislandabo svårt skadad i Kimstad.  Förra tisdagen inträffade en svårartad olycka vid 

Kimstads stationsområde i Östergötland. 

  Banarbetaren Gunnar Carlsson från Vislanda, förut anställd vid Statens torvpulverfabrik 

i Hästhagen, Vislanda, var sysselsatt med monteringsarbete på en c:a 10 m. hög lednings-

stolpe, då den s.k. utläggaren kom i svängning, varvid Carlsson tappade balansen och 

störtade till marken och slog ryggen i en sliperskubb och huvudet i en skarvförbindning 

mellan rälsen. Han ådrog sig därvid ett ymnigt blödande krossår i huvudet samt så svåra 

skador på ryggkotorna, att han förlamades i båda benen. 

  Efter det sjuksystern på platsen ägnat den skadade en första vård, fördes han till 

Norrköpings lasarett, där han fortfarande vårdas. Skadorna äro av mycket allvarlig 

beskaffenhet och skada för livet föreligger. 

 

 

Härmed tillkännagives 
att Gud i sitt allvisa råd behagat 

hädankalla 

vår älskade son och broder, 

J ä r n v ä g s a r b e t a r e n 

Anders Hugo Karlsson, 
som genom olyckshändelse hastigt 

avled den 31 augusti kl. 10,30 f.m. 

i en ålder av 39 år, 8 mån., djupt 

sörjd och saknad av oss fader, 

broder och systerson samt övriga 

släktingar och många vänner. 

Spånhult pr Vislanda den 31 aug. 1932. 

KARL ANDERSSON. 

   Johan o. Jenny.              Åke. 

 

Sv. Ps. 489, v. 3. 
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Ur Smålandsposten N:o 143 Söndagen den 11 September 1932. 
 

Begravning. 
 

  En högtidlig begravning ägde i torsdags rum å Vislanda gamla kyrkogård, då stoftet å 

den å Vislanda station förolyckade banarbetaren Hugo Karlsson från Spånghyltan vigdes 

till den sista vilan. 

  Vid den öppna graven samlades den avlidnes befäl och kamrater under Järnvägsmanna-

förbundet Vislandaavdelnings florbehängda fana. Jordfästningen förrättades av kyrko-

herde K. Holm, Vislanda. En stor mängd blommor hade sänts till båren. Banmästare 

Hagman, Vislanda, tackade den döde för den duglighet och skötsamhet, som han under 

sitt arbete i järnvägens tjänst lagt i dagen samt nedlade en krans. För Järnvägsmanna-

förbundets Vislandaavdelning talade stationsförman Liedholm, Vislanda, och nedlade 

avdelningens krans. Vidare talade lantbrukaren Aron Karlsson, Espetuna, samt den 

avlidnes broder, toffelmakaren Johan Karlsson, Spånghyltan, som framförde de sörjandes 

tack för den hedersbevisning, som kommit den döde till del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 149 Torsdagen den 22 September 1932. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Min kära maka och vår lilla mor 

Mathilda 
avsomnade lugnt och stilla efter ett 

långvarigt, men med stort tålamod 

buret lidande, tisdagen den 20 

sept. kl. 2 f.m. i en ålder av 60 år, 

sörjd och saknad. 

Vilhem pr Vislanda den 20 sept. 1932. 

SAMUEL ANDERSSON. 

Barn och Barnbarn. 

 

Tack, Mor, för ljuset, 

som du lät på barndomsstigen falla! 
Tack, Mor, för dina tusen fjät 

och dina mödor alla! 

Din störda ro, din tysta strid, 
din kärlek varm, din ömhet blid, 

allt gott, som vi fått röna, 

vi kunna aldrig löna. 



 
53 

Ur Smålandsposten N:o 166 Lördagen den 22 Oktober 1932. 

 
Ångsågsbrand i Vislanda.  En ångsåg i Vislanda, tillhörig trävaruhandlanden Gunnar 

Nilsson, nedbrann på fredagsmorgonen till grunden.  

  Elden upptäcktes strax efter kl. 4 av en i närheten boende kvinna, varefter Vislanda 

brandkår alarmerades. Brandkåren kom genast till brandplatsen med sin motorspruta, men 

sågen med det inneliggande lagret var då redan övertänd, varför sågen icke kunde räddas. 

Däremot lyckades brandkåren genom sitt energiska ingripande rädda de boningshus, som 

äro belägna blott ett 30-tal meter från brandplatsen. Likaså räddades ångpannehuset samt 

ett par större brädstaplar. Som en lycklig omständighet kan omtalas, att man just nu fått i 

ordning en större brunn med tanke på att kunna fylla vattenbehovet i händelse av 

eldsvåda, och denna brunn visade sig kunna leverera oansenliga vattenmängder. 

  Om orsaken till eldens uppkomst vet man ännu ingenting. Icke heller är det möjligt att 

närmare angiva skadornas omfattning, men de torde röra sig om ett värde av omkring 

10,000 kr. Det brunna var försäkrat, men till vilket belopp är icke känt. 

  För något över en vecka sedan inträffade ett eldsvådetillbud på samma ställe. Då 

upptäcktes elden emellertid i god tid av en förbicyklande person, varför några skador icke 

anställdes. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 168 Tisdagen den 25 Oktober 1932. 

 
Dödsfall. 
 

  I lördags avled i Vislanda änkefru Anna Katarina Ståhl i en ålder av nära 80 år. 

  Den avlidna som varit änka sedan 1910, då hennes man, stationskarl Anders Lorentz 

Ståhl, avled. Hon sörjes närmast av dottern Edla, gift med f.d. polisman J. M. Ljungberg, 

Vislanda, samt sönerna Ernst, konduktör och bosatt i Nässjö, Gustav, konduktör och 

bosatt i Örebro, August, lokeldare och bosatt i Vännäs, Axel, lokeldare och bosatt i 

Stockholm, och Bror, anställd vid centralverkstäderna i Örebro. 

 

 

Vävkursen i Vislanda.  På föranstaltande av landshövdingskan fru Beskow har av 

Kronobergs läns hemslöjdsförening en vävkurs varit anordnad i Vislanda under tiden     

12 Sept.– 23 Okt. 

  Kursen har varit förlagd till snickerifabrikens lokaler och stått under ledning av 

vävlärarinnan fröken Ingeborg Pettersson, Växjö. Intresset har varit synnerligen stort hos 

de 14 damer, som deltagit i kursen, och de arbeten, som i söndags voro utställda, vittnar 

om att det arbete, som den mycket duktiga vävlärarinnan nedlagt, burit god frukt. 

Avslutningen av kursen skedde i söndags, och till den hade ett par hundra personer 

kommit tillstädes. Kursdeltagarna hade också den stora glädjen att bland besökarna få 

räkna landshövding Beskow med fru. Landshövdingen uttalade ett tack till både ledare 

och elever och till alla dem, som på ett eller annat sätt visat sitt intresse för hemslöjden. 

Han utdelade ett stipendium å 30 kr. till fröken Emma Persson, Trekanten, Vislanda. 

Folkskollärare J. V. Gustafsson, Vislanda, tackade i ett anförande vävlärarinnan. Eleverna 

överlämnade till sin omtyckta lärarinna en mycket vacker kopparspann, som förfärdigats 

av kopparslagare Fritiof Andersson, Vislanda. Högtidligheten förhöjdes med vacker sång 

av några ”kursare”, vilka bl.a. sjöngo ”Vävvisan” och ”Flickorna från Småland”. Gammal 

allmogemusik utfördes å fiol på ett förtjänstfullt sätt av smedmästare Alfred Karlsson, 

Vislanda. 
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Ur Smålandsposten N:o 170 Lördagen den 29 Oktober 1932. 

 
Från Vislanda, skrives: 

  Kretsen av n:r 3 av Kronobergs Socialdemokratiska ungdomsförbund höll årsmöte i 

Vislanda söndagen den 23 Okt. Fem klubbar voro representerade. Dessutom närvoro ett 

trettiotal ungdomsklubbister och äldre partivänner.  

  Nya ungdomsklubbar har under året bildats i Delary och i Markaryd. På kretsstyrelsens 

initiativ har arbetarkommuner bildats i Virestad och Härlunda. 

  Kretsens v.u. som under året varit förlagt till Diö, är flyttat till Vislanda. Till ledamöter i 

detsamma har valts: Karl Melin, Sture Sjökvist och Martin Nilsson, Vislanda. Övriga 

representanter i styrelsen blevo: Georg Malmberg, Ljungby och Harald Fingal, Älmhult. 

  Efter det dagordningen genomgåtts höll Oskar Bengtsson, Älmhult, en diskussions-

inledning om ”Det Stalinistiska experimentet”. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 178 Lördagen den 12 November 1932. 
 
Ytterligare utredning om platsen för prästgård i Vislanda.  Kammarkollegium har till 

regeringen yttrat sig över Vislanda och Blädinge församlingars framställning om 

meddelande om föreskrifter i samband med en eventuell förflyttning av prästgården för 

kyrkoherden i pastoratet. 

  Kollegium hemställer därvid, att framställningen icke måtte föranleda någon annan 

åtgärd än att pastoratet sättes i tillfälle att till k. m:t inkomma med fullständig utredning i 

frågan om prästgårdens förflyttning. Denna utredning bör även innehålla förslag till 

område, som pastoratet är villigt att erbjuda samt förslag om dispositionen av det 

nuvarande prästgårdsområdet med byggnader.  

  Med hänsyn till prästgårdens belägenhet, 6 km. från Vislanda kyrka och 4 km. från 

Vislanda järnvägsstation, synes kollegium en förflyttning av prästgården till plats i 

närheten av kyrkan vara önsklig. Alla synas också vara ense därom.  

  Pastoratet har emellertid icke velat taga slutlig 

ståndpunkt till denna fråga utan gjort densamma 

beroende av att pastoratet erhölle ersättning för det 

nuvarande prästgårdsområdet med byggnader. 

Pastoratet har därvid räknat med att kyrko-

herdeboställets jordbruksmedel skulle mot lösen 

övertaga den nuvarande prästgården, varvid bygg-

naderna skulle ersättas med deras av synerätten under 

viss förutsättning beräknade värdet 12,000 kr. samt 

förutsatt att pastoratet skulle få använda detta belopp 

som bidrag till anskaffande och byggande av ny 

prästgård. 

  Såvitt frågan kan bedömas av föreliggande hand-

lingar finner kollegium det ur ekonomisk synpunkt 

förkastligt att lönebostället inlöser prästgårds-

byggnaderna. Lönebostället är redan fullbyggt. Där 

finnes arrendebostad om tre rum och kök, varjämte 

det finnes möjlighet att inreda ytterligare ett rum. 

Något behov av ny arrendatorsbostad har ej ens 

påståtts föreligga. 

 



 
55 

Ur Smålandsposten N:o 179 Söndagen den 13 November 1932. 
 
Från Vislanda, skrives till oss: 

  Vislanda kyrkokör firade i fredags sitt 10-årsjubileum i kommunalsalen. Denna var 

dagen till ära vackert dekorerad. Körmedlemmarna hade talrikt infunnit sig. Under 

ledning av lärarinnan Maja Lagerlund i Gullkroken, Blädinge, utförde kören under 

aftonens lopp en del av de sånger, som under de tio åren inövats och utförts dels vid 

gudstjänsterna och dels vid av kören anordnade konserter. En av körens mest intresserade 

sångare, hr Per Engkvist, Piggaboda, höll under aftonens lopp ett tal, vari han berörde 

körens arbete allt ifrån dess begynnelse. Vidare förekom solosång av hr Folke 

Gustafsson, Vislanda. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 180 Tisdagen den 15 November 1932. 
 
Ungdomslogen ”Framtidens hopp”, i Vislanda hade i lördags anordnat afton-

underhållning i Ordenshuset. De närvarande hälsades välkomna av stationskarl Gustaf 

Magnusson. Lärarinnan fru Bengta Rosenborg, Sölvesborg, höll föredrag över ämnet 

”Ungdomen och nykterhetsarbetet”. Publikens tack för det gedigna föredraget framfördes 

av hr Magnusson. Efter föredraget följde vacker sång av några småflickor. Vidare 

förekom uppläsning av en gosse och en flicka samt av fru Rosenborg, som föredrog en 

mycket gripande skildring från världskrigets dagar. Under den traditionella kaffepausen 

utfördes musik på piano av flickan Mary Gustafsson, Vislanda. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 182 Lördagen den 19 November 1932. 
 

Dödsfall. 
 

  I onsdags avled å Växjö lasarett hemmansägaren Karl Svensson, Björneborg, Vislanda, i 

en ålder av 45 år och efter en långvarig sjukdom. 

  För två och en halv månad sedan undergick han operation, och sjukdomen, en svårartad 

leversjukdom, syntes kunna hävas. 

  Den bortgångne var född i Hjortsberga, där han innehade fädernegården i Vret, tills han 

för ett tiotal år sedan inköpte den vackra egendomen Björneborg, där han nedlagt ett 

storartat arbete för egendomens förbättring. 

  Jämsides härmed togos hans krafter i anspråk för allmänna värv. Sålunda var han 

ledamot för kommunalfullmäktige, styrelseledamot i Vislanda sockenförening av Bonde-

förbundet, suppleant i taxeringsnämnden m.m. 

  Med Svensson gick en redbar, helgjuten och vinnande person ur tiden. Stilla och försynt 

fullgjorde han sitt idoga arbete. Med sin hjälpsamhet och sitt vänfasta väsen förvärvade 

han sig många vänner. 

  Den avlidne efterlämnar maka, två barn, åldrig moder, syskon och en stor släkt- och 

vänkrets. 
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Ur Smålandsposten N:o 187 Söndagen den 27 November 1932. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 200 Tisdagen den 20 December 1932. 

 
(dödsannons) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dödsfall.  
 

  I söndags avled fru Elsa Rosengren i sitt hem i Vislanda i en ålder av 26 år, maka till 

kantorn och folkskolläraren Ernst Rosengren därstädes. 

  Hon var dotter till källaremästare Per Jönsson, Lund. Närmast sörjande äro make, dotter, 

föräldrar och syskon. 

 

 

 

 
E l s a 

död 

Vislanda den 18 dec. 1932. 

ERNST ROSENGREN 

MARIANNE 

Sv. Ps. 344: 1, 2. 

 

Jordfästningen äger rum i Norra grav-

kapellet i Lund fredagen den 23 dec. kl. 

1 e.m. 

 

 
 

Tillkännagives, 

att  

vår älskade syster, 

Katarina Bengtsson, 
i dag stilla avlidit i sitt 70:de 

levnadsår, djupt sörjd och i tacksamt 

minne bevarad av oss syskon, 

syskonbarn, släkt och vänner.  

Haramon, Vislanda den 25/11 1932. 

                                   SYSKONEN. 

 

Sv. Ps. 459, v. 1. 
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Ur Smålandsposten N:o 202 Lördagen den 24 December 1932. 
 
Begravning.  Stoftet av fru Elsa Rosengren, maka till kantorn och folkskolläraren Ernst 

Rosengren i Vislanda, fördes på torsdagen genom en gripande akt i Östra skolan i 

Vislanda till järnvägsstationen för att jordas i Lund. 

  I sorgehuset samlades ett stort antal vänner till den hänsovna strax före kl. 11, varefter hr 

Folke Gustafsson, Vislanda, stämningsfullt sjöng ”Det brister en sträng” av Anjou, varpå 

följde psalmen 63: 13–15 verserna. 

  Kyrkoherde Knut Holm, Vislanda, höll därpå en gripande dödsbetraktelse, varpå följde 

psalmen 55: 3–4. 

  Kistan fördes sedan i procession till järnvägsstationen, varvid prestaverna fördes av 

handlandena Carl Johansson och S. O. E. Svensson, Vislanda. 

  Då kistan placerats i vagnen, läste kyrkoherde Holm en bön och psalmen 118: 3 sjöngs. 

Folkskollärare J. W. Gustavsson, Vislanda, talade därefter och framförde en sista hälsning 

från Vislandaborna. 

  Många vackra blommor och kransar följde fru Elsa Rosengren på hennes sista färd. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 203 Tisdagen den 27 December 1932. 
 
Begravning.  Stoftet av fru Elsa Rosengren, f. Jönsson, från Vislanda, jordfästes i fredags 

under högtidliga former i Norra gravkapellet i Lund. 

  Kapellet var vid den stämningsfulla akten vackert smyckat med blommor grönt och 

levande ljus. Kantor Fritz Rosengren, Hammenhög, en svåger till den avlidna, spelade 

som inledning Händels Largo, och därefter sjöngs unisont ps. 226: 1, 2. Pastor Falkstedt 

förrättade jordfästningen och talade över psalmen 31 i Psaltaren. Efter Fader vår sjöng 

kantor Rosengren ”Den store hvide Flok”, och därefter följde ps. 16: 3 och begravnings-

mässan, sjungen av pastor Falkstedt. Akten slöts med psalmen 257: 10, 11. 

  Vid utgången spelades Karl XV:s sorgmarsch, och den vita kistan fördes ut till sitt 

vilorum på norra kyrkogården. Prestaverna fördes av ölutköraren Nils Jönsson och 

handlande N. P. Holmgren, båda från Lund. När kistan sänktes i graven läste pastor 

Falkstedt en bön. 

  De anhörigas tack frambars av en broder till den avlidna, källaremästare Gustav 

Jönsson, Malmö. Ett 50-tal kransar hade sänts till båren. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 4 Söndagen den 8 Januari 1933. 
 
Från Vislanda, skrives till oss: 

  Trettondedagens högmässa i Vislanda hade trots den regniga väderleken samlat en 

menighet, som till trängsel fyllde den med levande ljus rikt upplysta kyrkan. Som 

inledning till den högtidliga akten sjöngs ”Helig” som växelsång mellan liturgen, 

kyrkoherde K. Holm, Vislanda, och kyrkokören. Efter trosbekännelsen sjöng fru Anna-

Brita Casperson, Vislanda, Viktor Rydbergs ”Gläns över sjö och strand”, till orgel-

ackompanjemang av kantor Ernst Rosengren, Vislanda. 

  Kyrkoherde K. Holm höll en gripande missionspredikan, i vilken han gjorde en skarp 

vidräkning med den hänsynslöse vite affärsmannen, som för sin vinningslystnads skull 

alldeles glömt bort att även den svarte mannen är en människa. Hednamissionären har här 

att genom sin kärleksfullhet och hjälpsamhet att i någon mån sona vad de vita förut brutit. 

Efter gudstjänstens slut upptogs framme i koret ett offer till hednamissionen. Det uppgick 

till 114 kr. 
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Ur Smålandsposten N:o 11 Lördagen den 21 Januari 1933. 
 

Födelsedagar. 
 

  60 år fyller i morgon kopparslagaren F. H. Andersson, Vislanda.  

  Hr Andersson är född i Södra Unnaryd, där han av fadern, kopparslagare Sven 

Andersson, lärde sig yrket. Efter att några år ha praktiserat på skilda platser i Norrland 

kom han till Vislanda år 1894 och etablerade sig där som egen. Jubilaren har inom sitt 

hantverk gjort sig vida känd för gott och konstnärligt arbete.  

  Inom det kommunala livet har hr Andersson tagit livlig del. Sålunda har han bl.a. varit 

vice ordf. i kommunalnämnden och under 16 år ledamot av pensionsstyrelsen. 

  Även inom nykterhetsrörelsen har hr Andersson varit verksam och tillhör goodtemplar-

orden sedan år 1895. 

  Personligen är jubilaren en synnerligen försynt man, som genom sin redbarhet i handel 

och vandel förskaffat sig en mängd vänner. 

 

 

  50 år fyller i dag trafikbiträdet vid Statens järnvägar J. A. Lindqvist, Vislanda.  

  Han är född i Skatelöv. I Vislanda bekläder han ett flertal allmänna förtroendeposter. 

Sålunda är han vice ordförande i municipalnämnden, ledamot av kommunalnämnden, 

ordförande i styrelsen för Kooperativa föreningen och Vislanda folkparksförening m.m. 

Han har även varit ledamot av kommunalfullmäktige. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 12 Söndagen den 22 Januari 1933. 
 
Torrläggningsföretagen.  I torsdags höll lantbruksingenjör I. Helin sammanträde 

angående torrläggning av mark inom Röshult och Vermanshult i Vislanda socken. 

Företaget, som kostnadsberäknats till 3,110 kr., berör mark tillhörig lantbrukarna P. A. 

Andersson i Röshult och Ernst Melin i Vermanshult. 

– Samma dag hölls sammanträde angående ett torrläggningsföretag i Moen och Trästen i 

Vislanda socken. Företaget berör mark tillhörig lantbrukarna Emil Karlsson i Moen och 

Johan Aronsson i Trästen.   

– I torsdags hölls sammanträde angående uppgrävning av Kvarnabäcken i Mörhult, 

Vislanda.  

  Till styrelse för torrläggningsföretaget valdes lantbrukarna O. M. Johnsson, ordf., Sven 

Aronsson och Otto Svensson, alla i Mörhult. Arbetet beräknas kosta 2,015 kr. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 13 Tisdagen den 24 Januari 1933. 
 
Olyckshändelse under jakt.  15-årige ynglingen Erik Petersson från Trästen, Vislanda 

socken var i onsdags ute på jakt och sköt en ekorre, som fastnade i en trädgren. 

  Vid försök att bärga villebrådet bar det sig inte bättre, än att ynglingen föll till marken 

och i fallet bröt ena benet. Bössan fanns inom räckhåll och med denna avlossade han fem 

skott i följd för att påkalla uppmärksamhet. Efter omkring två timmars väntan kom 

händelsevis en lantbrukare från trakten åt det hållet, och ynglingen fördes skyndsammast 

till Växjö lasarett, där han nu vårdas. 
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Ur Smålandsposten N:o 14 Torsdagen den 26 Januari 1933. 
 

Eldsvåda i Vislanda 
i går afton. 

 
Mejeriets lagerlokal fullständigt 

nedbrunnen. 

 
”Drunknad” bil indirekt orsak till 

eldsvådan. 

 
  Eldsvåda utbröt vid 6-tiden i går eftermiddag i Vislanda stationssamhälle, varvid 

mejeriets i två våningar uppförda lagerbyggnad lades i aska. Byggnaden inrymde bl.a. c:a 

18,000 kg. ost och inemot 100 kbm. småhuggen ved, vilket allt blev lågornas rov. I 

byggnadens undre våning var inrymt garage för dels en lastbil och dels en personbil. Vid 

eldens utbrott var blott lastbilen, vilken för övrigt vållade branden, inne i garaget. Den 

blev totalt spolierad. 

  Vislanda borgarbrandkår alarmerades och ryckte genast ut med sin motorspruta och 

upptog under ledning av brandchef  J. A. Ståhl ett energiskt och framgångsrikt arbete mot 

lågorna. Den brunna byggnaden var runt omkring omgiven av andra hus, och bl.a. ligger 

den fastighet, som inrymmer Vislanda stora bilstation, endast några meter från eldhärden, 

och brandmännen förtjäna ett varmt erkännande för att de kunde hindra eldens vidare 

spridning. 

  Om den säregna orsaken till eldsvådan har Smålandsposten inhämtat, att den ovan 

nämnda lastbilen tidigare på dagen använts för ishämtning från Kojtasjön. Härvid hade 

isen brustit under vagnen, som sjönk. Sedan den bärgats, hade den förts till garaget i den 

nu nedbrunna lagerbyggnaden, där man grep sig an med att se om den. Då de härmed 

sysselsatta personerna skulle bege sig från lokalerna för att äta, slog plötsligt en sådan 

eldslåga ut från vagnen, och det var ren tur, att männen undgingo svårare brännskador. 

Emellertid fattade byggnaden ögonblickligen eld, och man hann ej ens draga ut bilen ur 

garaget, varför även den blev lågornas rov. Troligt är, att smältvatten från den nedisade 

bilen vållat elektriskt överslag, vilket i sin tur givit upphov till den explosionsartade 

bilbranden. 

  Enligt vad mejeriets ägare, mejeristen Hjalmar Petersson, uppgivit vid ett samtal, var 

lagret av ost försäkrat för 15,000 kr. Det brunna torde sammanlagt vara försäkrat för 

22,000 kr. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 15 Lördagen den 28 Januari 1933. 
 
Sjukkassorna.  Sveriges rikssjukkassas avdelning i Vislanda, n:r 1071, har hållit års-

möte. Av styrelseberättelsen framgick, att avdelningen under året utbetalat kronor 

2,621:55 i sjukhjälp.  

  Styrelsen för innevarande år fick följande sammansättning: ordf. Folke Axelsson, sekr. 

Gunhild Axelsson, kassör Erik Andersson. Suppleanter blevo skomakaren Oscar Petters-

son och B. Hansson. Revisorer blevo John Alm och Martin Nilsson med Herman Persson 

och Artur Persson som ersättare. 

  Med medlemskapet i sjukkassan har förut följt obligatoriskt medlemskap i begravnings-

avdelningen, men fr.o.m. nyåret utgör denna en särskild kassa, ”Sveriges centrala 

begravningskassa” med säte i Eskilstuna. Till styrelse för denna begravningskassas 

avdelning i Vislanda valdes styrelsen för sjukkassan. 
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Ur Smålandsposten N:o 17 Tisdagen den 31 Januari 1933. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 25 Tisdagen den 14 Februari 1933. 
 

Hyllning. 
 

  Folkskollärare Nils Moberg, Mörhult, Vislanda, blev på sin 60-årsdag i fredags föremål 

för en riklig och omfattande hyllning.  

  Redan tidigt på morgonen uppvaktade lärarkamrater av vännerna i Vislanda och 

överlämnade en fåtölj. Deputationens talan fördes av folkskolläraren J. V. Gustafsson, 

Vislanda. Eleverna i fortsättningsskolan uppvaktade sin avhållne lärare med sång och 

presenter. Av ortsborna erhöll hr Moberg ett etui skedar i gammalt silver. Dessutom 

anlände en mängd andra presenter, blommor och telegram under dagens lopp. 

  Herrskapet Moberg gav på lördagen supé i sitt hem för ett stort antal inbjudna. Härvid 

hyllades 60-åringen med tal och sång. Tal höllos av bl.a. folkskollärare J. V. Gustafsson, 

Vislanda, kandidat Gustaf Gustafsson, Vislanda, folkskollärare Nils Gräns, Ljungby, och 

kyrkovärd G. S. Olofsson, Kvarnabäck, Vislanda. Gästernas tack framfördes av 

folkskollärare Gräns. Till sist framförde hr Moberg sitt varma tack till alla, som bringat 

honom sin hyllning på hans 60-årsdag. 

 

 

Bröllop. 
 

  I söndags sammanvigdes järnvägsarbetaren Karl Bengtsson från Grimslöv med fröken 

Ingeborg Svensson från Björkemon, Vislanda. Vigseln förrättades av kyrkoherde K. 

Holm, Vislanda. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 29 Tisdagen den 21 Februari 1933. 
 
Från Vislanda, skrives till oss: 

  Logen 693 ”Wieselgrens förhoppning” av I.O.G.T. hade i fredags årsmöte i ordenshuset, 

Vislanda. Inkomster och utgifter har under året balanserat på kr. 828:52.  

  Vid val av ekonomistyrelse blevo trädgårdsarbetare Carl Mehlin, arbetare Albert 

Rydberg och fröken Gunhild Löfgren valda. Till deras suppleanter utsågos hr Martin 

Nilsson och fröken Sonja Sällberg. 

Vår käre broder 

Gustaf Magnusson 
har avlidit å Ljungby lasarett i sitt 

55:te levnadsår, djupt sörjd och 

saknad av oss. 

Nygård pr Vislanda den 28 jan. 1933. 

                                   SYSKONEN. 

        

Sv. Ps. 424, v. 6. 



 
61 

  Till revisorer valdes skrivbiträdet Lars Lindahl och snickeriarbetaren Thure Nykvist. Till 

deras suppleanter utsågos måleriarbetaren Harald Andersson och järnarbetare Thage 

Ferm. 

  I verkställande kommittén invaldes två nya medlemmar, nämligen måleriarbetaren 

Harald Andersson och fröken Syster Jonsson. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dödsfall. 
 

  I söndags morgon avled i sitt hem i Hönetorp, Vislanda, änkefru Eva Johannesson, född 

Petersson, i en ålder av 86 år. 

  Den avlidna var maka till framlidne lantbrukaren Sven Magnus Johannesson, Hönetorp, 

Vislanda. Närmast sörjande är lantbrukaren Gustaf Svensson, Kyrkedal, Vislanda, samt 

dottern Thilda, gift med lantbrukaren Gustaf Jansson, Hönetorp, Vislanda. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 31 Lördagen den 25 Februari 1933. 
 
Från Vislanda, skrives till oss: 

  Vislanda socialdemokratiska arbetarekommun höll i måndags årsmöte.  

  Inkomster och utgifter har under året balanserat på kr. 782:17 med en behållning till år 

1933 på kr. 377:43. 

  Medlemsantalet, som vid årets början uppgick till 62 st., har under året ökat med 13 st. 

och utgjorde vid årets slut 75. 

  Vid företaget val av styrelse blevo följande valda: stationskarl C. G. Lund, stationskarl 

G. Magnusson, lantbrevbärare Folke Axelsson, arbetaren Gustav Johansson och arbetaren 

John Hjertberg. 

 

 

 

 

Tillkännagives 

att 
vår kära moder 

Eva Johannesson 
född Petersson, 

född den 27 juli 1847,  

stilla och fridfullt avsomnade 

söndagen den 19 d:s kl. 5 f.m. djupt 

sörjd och i tacksamt minne bevarad av 

oss barn, barnbarn och barnbarnsbarn, 

släkt och många vänner. 

Hönetorp, Vislanda, den 19 febr. 1933. 

                                         BARNEN. 

Av nåden äro vi frälsta, och det är 

icke av oss, Guds gåva är det. 
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Ur Smålandsposten N:o 34 Torsdagen den 2 Mars 1933. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillkännagives, 

att Herren Gud i sitt allvisa råd  

behagat hädankalla 

min älskade make, vår käre, lille 

fosterfar, 

H e m m a n s ä g a r e n 

Sven Andersson, 
som i dag lugnt och stilla 

insomnade efter ett med stort 

tålamod buret lidnade, i en ålder 

av 64 år, sörjd och i tacksamt 

minne bevarad av oss, släkt och 

många vänner. 

Kalkatorp, Vislanda den 1 mars 1933. 

KAROLINA ANDERSSON. 

Signe och Carl. 

Eric. 

Es. 44: 2. Sv. ps. 221 och 661. 

Tillkännagives, 

att  

Änkan 

Johanna Svensson, 
lugnt och stilla insomnat i den 

eviga vilan, i sitt 74:de levnadsår, 

djupt sörjd och i tacksamt minne 

bevarad av oss, syskon, släktingar 

och många vänner. 

Gustavslund, Vislanda den 26 Febr. 

1933. 

Hilda o. Axel. 

Sv. ps. 661. 

Auktion 
i Vislanda. 

 

  Å offentlig auktion, som förrättas 
lördagen den 11 mars 1933 med början 

kl. 10 f.m., låta sterbhusdelägarna efter 

avlidna änkefru Anna Ståhl i Vislanda 

därstädes försälja: 

1. Fastigheten, tomt n:r 64, inom 

Vislanda municipalsamhälle, om c:a 

1,800 kvm.; bebyggd med boningshus 

av timmer, brädfordrat, oljemålat, 

under tak av papp och cementpannor, 

inrett å första våning till 4 rum och kök 

och å andra våning med 2 rum och kök. 

Nödiga uthus av stolpar och bräder 

under tak av cementpannor finnes. 

2.  Diverse möbler, silver, linne, gång- 

och sängkläder, kökssaker, glas och 

porslin m.m. 

  Fastigheten utropas kl. 12, antages 

angivet anbud å densamma skall 

köparen vara beredd att vid auktions-

tillfället å köpesumman kontant betala 

1,000 kr. lösegendomen säljes med 3 

mån. kredit samt under vanligt 

äganderättsförbehåll. Övriga villkor 

tillkännagivas före auktionens början. 
  Upplysningar angående fastigheten 

lämnas av J. M. Ljungberg, Vislanda, tel. 

Vislanda 60. 

Alvesta den 27 februari 1933. 

Alvesta Inkasso- & Fastighetsbyrå, 

Eric Jonsson. 

Till finsmakare på 

Karameller. 
Jag vill underrätta Ärade allmänheten, 

som besöker 

VÄXJÖ MARKNAD 
att göra ett besök vid mitt marknads-

stånd, och jag är övertygad om, att Ni 

finner verkliga kvalitetsvaror, tillagade 

av fackman med 80 års praktik. Mitt 

motto har alltid varit: ”Hygieniska 

principer och lägsta möjliga priser”. 

O.B.S. Sista ståndet mot postkontoret. 

              Nils Karlsson, Vislanda. 
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Ur Smålandsposten N:o 35 Lördagen den 4 Mars 1933. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elektrifieringsarbetet vid stambanan kräver ett nytt offer.  Vid halv 3-tiden på 

tisdagseftermiddagen inträffade en olycka vid Eslövs bangård vid det där pågående 

elektrifieringsarbetet. 

  Ett lag arbetare voro sysselsatta med att montera upp ledningsbryggor på de redan 

befintliga järnstativen. När en av bryggorna skulle svängas tvärs över rälerna, fick en av 

arbetarna, Gustav Lund från Vislanda, benet i kläm mellan en av bryggans balkar och 

järnvägsrälen, varvid benet slogs av. Tillkallad läkare spjälade benet, varefter den 

skadade fördes med extratåg till Lunds lasarett, där det konstaterades, att skadorna av allt 

att döma inskränkte sig till benbrottet. Lund hade nämligen efter olyckshändelsen även 

klagat över smärtor i magtrakten. 

  På onsdagsmorgonen förvärrades tillståndet. Den skadade föll i en dvalliknande sömn, 

som efterhand övergick till fullständig medvetslöshet, och vid 5-tiden på torsdags-

morgonen avled han. Enligt uppgift skall dödsorsaken vara, att flytande fettdroppar från 

det skadade benet inträngt i blodet och hindrat blodtillförseln till hjärta och lungor.En 

sådan följd av ett benbrott är mycket sällsynt. 

  Den under så sorgliga omständigheter omkomne sörjes närmast av maka, moder, bosatt i 

Kalvsvik, samt syskon. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 37 Tisdagen den 7 Mars 1933. 
 
Eldsvådetillbud.  Ett eldsvådetillbud, som lätt kunnat få allvarliga följder, inträffade i 

fredags vid 2-tiden på eftermiddagen, då eld utbrutit hos fastighetsägaren Gunnar Nilsson, 

Vislanda.  

  Eld hade utbrutit å andra våningen genom en elektrisk kokapparat. Som en räddande 

ängel kom en arbetslös, som skulle sälja skosnören. Han kände genast brandrök. Ägaren 

som befann sig vid en närbelägen smedja, tillkallades genast av honom, varefter 

brandchefen J. A. Ståhl pr telefon tillkallades, och man blev snart herre över elden. 

 

Att 
min älskade make, mitt allt 

Gustav Lund 
genom olyckshändelse hastigt avlidit i 

en ålder av 37 år, djupt sörjd och 

saknad av mig, åldrig moder, syskon,  

släkt och många vänner, tillkännagivas 

härmed.  

Kvarnabacken, Vislanda, den 2 mars 

1933. 

                                   IDA LUND. 

 

Sov i ro min käre vän. 

Vi träffas snart i himmelen. 
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Ur Smålandsposten N:o 40 Söndagen den 12 Mars 1933. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 43 Lördagen den 18 Mars 1933. 
 
Vislanda arbetslösas förening, hade i onsdags sammanträde.  

  Festkommittén rapporterade, att behållningen efter basaren som anordnats o ordenshuset 

den 25 och 26 Februari, utgjorde kr. 269:45, därav kontant insamling 88 kr. Dessutom har 

skänkta matvaror och div. hushållsartiklar utdelats till ett tiotal familjer. Efter kommitténs 

förslag beslöt föreningen, att det kontanta beloppet skulle disponeras av styrelsen, vilken 

äger rätt att utdela belopp till sjuka och behövande arbetslösa inom Vislanda kommun, då 

behov därtill föreligga. 

  Föreningen ber att genom tidningen framföra ett varmt tack till alla, som på ett eller 

annat sätt bidragit till det synnerligen goda resultatet av basaren. 

  I dag kommer föreningen att anordna dans i biograflokalen med musik av Gyléns 

orkester och uppträdande av den populära ”Sjömanstrion”. En trevlig afton utlovas, varför 

allmänheten uppmanas att gynna de arbetslösa med ett besök. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 45 Tisdagen den 21 Mars 1933. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår kära lilla 

K E R S T I N 
lämnade oss i dag i den bittraste sorg 

och saknad i en ålder av 1 år, 4 måna-

der och 25 dagar. 

Lindås, Vislanda den 10 mars 1933. 

HILDA o. JOHAN HÅKANSSON. 

Margit. 

 

En liten ängel till oss kom, 

Han hälsade och vände om. 

Tillkännagives, 

att 

Herren Gud i sitt allvisa råd 

behagat till sig hädankalla 

Anders Johan Svensson 
som stilla och tåligt avled i tron på 

sin Frälsare måndagen den 20 mars 

1933 kl. 11 f.m. i en ålder av 72 år, 

1 månad och 13 dagar, sörjd och 

saknad av svågrar och svägerskor, 

samt släkt och vänner. 

Lindås, Vislanda, den 20 mars 1933. 

                                SLÄKTINGARNA. 

Jesus, Guds Sons blod renar 

oss från alla synder. 

Sv. Ps. 221. 
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Vislanda- och Blädingeortens elektriska förening, höll i söndags bolagsstämma.  

  Utgifter och inkomster balanserade på kr. 47,258:09 med en behållning av kr. 1,688:19, 

som tillfalla energigivaren, kvarnägaren Sibbe Johansson, Långhult, Ryssby. 

  Till revisorer omvaldes lantbrukare Johannes Andersson, Sjöbacken, och lantbrukaren 

Karl Magnusson, Färanäs, med kyrkovärd Ernst Karlsson, Hjälmaryd, och lantbrukaren 

Emil Olsson, Brohult, som suppleanter. 

  På grund av till styrelsen framförda klagomål beslöt stämman att om någon medlem 

använde sig av större motor än 2 hästkrafter efter solnedgången skall han böta 25 kr. vid 

första och 50 kr. vid andra förseelsen och skall böterna erläggas endast en månad efter 

anmälan inkommit till styrelsen. Flera nya medlemmar vunno inträde. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 50 Lördagen den 1 April 1933. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 58 Fredagen den 14 April 1933. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillkännagives, 

att 

Gud hädankallat 
min käre make och vår älskade 

fader 

Anders Johan Gustavsson 
lämnade oss i dag i sitt 69:de 

levnadsår, djupt sörjd och saknad av 

oss, släkt och vänner. 

Lindås, Vislanda, den 12 april 1933. 

EMMA GUSTAVSSON. 

Karl.                     Nanny. 

Eva och Karl.          Judit. 

                  Kerstin. 

Sv. Ps. 344. 

Till ärade allmänheten. 
All slags cykelreparation utföres å vår 

verkstad med full garanti till humana 

priser. Rengöring och smörjning kr. 

1:50. Brännlackering och smörjning kr. 

8:50. Nya cyklar, däck och slangar 

samt alla cykeltillbehör ständigt i lager. 

VISLANDA BILSTATION 

Karlsson & Magnusson. 

Tel. 30. 

Vislanda! 
Billigt hem 

vid vägen Vislanda – Ljungby, 4 km. 

fr. Vislanda station, försäljes före eller 

på auktion i Nygård, Ugnabygden, 

Vislanda, tisdagen den 11 april kl. 12 

middag. 
  Samtidigt försäljes lösöret: 2 kor, 

redskap, möbler m.m. Närmare upp-

lysningar av undertecknad, tel. 7, eller 

Karl Olsson, Mörhult, Vislanda. 

Elnaryd, Vislanda, den 31 mars 1933. 

                           Per Samuelsson. 
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Ur Smålandsposten N:o 63 Söndagen den 23 April 1933. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 65 Torsdagen den 27 April 1933. 
 
Kommunalt.  Kommunalfullmäktige hade i söndags sammanträde och behandlade bygg-

nadskommitténs förslag att i det nu påbörjade skolbygget vid Lindås låta införa 

centralvärmeanläggning. Kostnaden härför skulle belöpa sig på 1,000 kr. över det för 

lokala eldstäder uppgjorda förslaget. Fullmäktige beslöto enhälligt i enlighet med bygg-

nadskommitténs förslag. För framtida behov komma centraluppvärmning av kyrkan 

beslöts att ytterligare en rökgång från källaren skulle uppmuras för en kostnad av högst 

100 kr. 

– Polisman Johanssons anhållan om att kommunen ville teckna uppbördsborgen för 

honom avslogs, då det för närvarande icke var utrett, om kommunen har någon skyldighet 

att teckna sådan borgen.  

 

VISLANDA. 
I dessa dåliga tider är det icke skäl att lägga ut för stora penningar 

i handelsvinster. Jag säljer CYKLAR av bästa svenska fabrikat till 

priser mellan 80 och 100 kr. Cykeldäck kr. 3:--, Slangar kr. 1:50. 

Cyklar och cykeldelar ständigt på lager, ävensom bildäck och 

slangar, Bensin, Fotogen, Dieseloljor, Biloljor. 
 

V I K T O R  O L S S O N,  T e l e f o n  2 2. 

Vislanda marknad! 
 

Från och med den 27/4 utsälja vi: 

Vaxduk, 150 cm.bredd, 1: 65, Cykel-

däck 1:80 pr st., Slangar 1:50 pr st. 

Damjumpers 1:60, Damlinne, vita,  

75 öre, kulörta 95 öre. Bomullsmuslin 

48 öre pr m. Damstrumpor från 1:00 

kr., moderna damvantar från 1:25. Ett 

parti Herrhattar och Mössor från 2:00. 

Många nyheter i Slipsar från 80 öre. 

GÖR ETT BESÖK! 

K O O P E R A T I V A. 
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Ur Smålandsposten N:o 70 Lördagen den 6 Maj 1933. 
 

Vislanda Idrottsförenings, vårkabaré hade i måndag premiär i ordenshuset i Vislanda. 

En fulltalig publik hade församlats, då Vislanda sångkör inledde med ett par sånger. 

Därefter följdes sång av Vislanda välkända ”Sjömanstrio”, som med sina lätta och glada 

sjömansbitar sjöngo sig direkt in i publikens hjärtan. Vidare upptog programmet vacker 

solosång, körsång och roande sketcher, vilket allt livligt senterades. Som konferencière 

debuterade Sven Samuelsson på ett i allo lyckat sätt. Kabarétens jovialiske kapellmästare, 

hr Bertil Friman, skötte sig som vanligt utmärkt.  

  Det hela blev verkligen en fullträff, och den föreställning, som gavs i tisdags kväll efter 

samma program, hade också samlat en talrik publik. 

  Som framgår av annons, kommer föreningen att på lördag giva en tredje och sista 

föreställning. Det är på mångas begäran, som föreningen vågat taga sig agerandes krafter 

i anspråk än en gång, och då nya sketcher och kupletter komma att inläggas i programmet 

och inträdet nedsatts till hälften, är det att hoppas, att publiken blir fulltalig. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 78 Lördagen den 20 Maj 1933. 
 

Dödsfall. 
 

  Utgivaren av ”Svensk-Amerikanska Nyhetsposten” i Minneapolis, redaktör Swan 

Turnblad, avled i onsdags av hjärtslag. Swan J. Turnblad eller som hans svenska namn är 

Sven Johan Törnblad var född den 7 Okt. 1860 i Vislanda, och son till lantbrukaren Olof 

Månsson-Törnblad, vilken 1868 tillsammans med sin familj utvandrade till Wasa, 

Minnesota. Unge Swan fäste tidigt uppmärksamheten på sig och 1887 var han affärs-

föreståndare för Svensk-Amerikaposten i Minneapolis, av vilken han tio år senare blev 

både ägare och utgivare. I det offentliga livet i sin stad och i sin stat har han spelat en 

dominerande roll, många äro de företag, som vetat att draga nytta av hans eminenta 

förmåga. Det är han, som genom en storartad donation på 6 miljoner kr. möjliggjort 

uppförandet av det storartade palats i Minneapolis, som skänkts till våra landsmän i 

U.S.A. för att i framtiden giva amerikanarna en idé om högre svensk odling och för att 

gagna det kulturella utbytet mellan Sverige och Amerikas folk. Denna institution vilken i 

dagligt tal går under namnet av ”Turnbladska institutet”, har det officiella namnet ”The 

American Institute of Swedish Arts, Litterature and Science”.  
 

 

Ur Smålandsposten N:o 84 Tisdagen den 30 Maj 1933. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillkännagives, 

att 

Herren Gud till sig hemkallat 
vår kära syster 

Ä n k a n 

Thilda Johannesson 
f. Andersson, 

som avled i tron på sin Frälsare 

söndagen den 28 maj 1933 i sitt 75:te 

levnadsår, sörjd av syskon, svågrar, 

syskonbarn, släkt och många vänner. 

G:a Rödjan, Vislanda, den 28 maj 

1933. 

SYSKONEN. 

Jesus Guds Sons blod renar oss från 

alla synder. 

Sv. Ps. 478. 



 
68 

Tillkännagives, 

att 

Gud den Högste 

genom en stilla död behagat 

hädankalla 

min käre make och vår fader 

Axel Vilhelm Svensson 
i en ålder av 59 år, 7 månader och 

15 dagar, djupt sörjd och saknad 

av oss, släkt och vänner. 

S. Vare Engadal, Blädinge den 2 juni 

1933. 

IDA SVENSSON. 

Barnen. 

Sv. Ps. 597. 

Ur Smålandsposten N:o 86 Lördagen den 3 Juni 1933. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 90 Lördagen den 10 Juni 1933. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 92 Tisdagen den 13 Juni 1933. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.-B. Gust. Bengtsson, 
Vislanda, 

inflyttar tisdagen den 6 juni i nya, moderna lokaler. 

OBS.!  Mitt emot Handelsbanken. 

Fastighetsauktion. 
  Nästa onsdag den 14 dennes kl. 12 på dagen  kommer att genom 

offentlig auktion försäljas Sven Anderssons i Kalkatorp fastighet ¼ mtl 

Kalkatorp i Vislanda socken. Fastigheten, som är belägen 2 km. från 

Vislanda municipalsamhälle, har en areal av c:a 45 hektar, därav c:a 10 

hektar åker, nästan stenfri, och vinter- och sommarföder 8 kor jämte 2 

hästar och 3 á 4 ungnöt. Husen äro i mycket gott skick. Boningshuset 

innehåller 6 rum och 2 kök. Ladugården rymmer 10 klavbundna djur 

jämte 2 hästar samt ungdjur, får och svin. Skog finnes till husbehov och 

eventuellt till avsalu. Gården säljes med årets gröda och tillträdet får ske 

den 1 nästa juli. Det är en av ortens vackraste och bäst belägna gårdar.  

  Vid samma tillfälle försäljes Sven Anderssons tillhöriga ¾ av 

Kalkatorps soldattorp med en areal av c:a 2 hektar skogs- och betes-

mark samt en inom Vislanda municipalsamhälle belägen byggnadstomt 

om 15,5 ar. 

  Eventuella köpare skola vara beredda att som handpenning betala 15 

% av resp. köpesummor eller och ställa härför godkänd borgen. 

Villkoren i övrigt tillkännagives före auktionens början. 

Vislanda den 9 juni 1933. 

Carl Samuelsson. 

Tel. 15. 
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Begravning. 
 

  Under söndagen vigdes till sista vilan i Vislanda kyrka stoftet efter stenarbetaren Axel 

Vilhelm Svensson från Sälhyltan, Vislanda. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde    

K. Holm. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 95 Söndagen den 18 Juni 1933. 
 
En konstnär, som vunnit berömmelse, är Alfred W. Johnston, Los Angeles, Kalifornien. 

  Han är smålänning till börden och född i Vislanda 1885. Han bosatte sig 1931 i Los 

Angeles, där han målar och giver konstlektioner samt utställer sina dukar. 

  Fadern utvandrade till Amerika och blev en av norra Minnesotas tidiga pionjärer, men 

1903, då Alfred W. kom till Amerika vistades han i Duluth, samma stat. 

  Han har på duken fäst ett flertal motiv från Colorados, Wyomings och Utahs samt södra 

Californiens bergsbygder. 

  Med avseende på Johnstons dukar ”The Sequoia of California” inköpt av stads-

biblioteket i Arkansas city, och ”Azaleas, Magnolia Gardens, S.C.” skrev på sin tid en 

kritiker: ”Allt, som kommer från Alfred W. Johnstons pensel, är inspirerat av ett naivt och 

behagligt allvar, som hänför betraktaren och kommer honom att vilja ta för sig av 

naturens fägring och skiftningar, såsom de framträda på den djupsinnige och 

välbalanserade konstnärens tavlor”. 

  Även ett par franska kritiker uttalade sig i smickrande ordalag om trenne av Johnstons i 

Chicago och New York häromåret exponerade dukar. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 96 Tisdagen den 20 Juni 1933. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stor hantverksfest 
i den natursköna 

Björneborgsparken, Vislanda 
midsommarafton m. b. kl. 7 e.m. o. midsommardagen m. b. kl. 4 e.m. 

DANS KRING MAJSTÅNG 

musik av Imperial orkester, Växjö. Kaffekonsert midsommardagen kl. 4 – 6. 

Storslagna nöjesanordningar. Konditori och servering. Varm korv. 

      Inträde: äldre 50 öre, barn 25 öre. 

                                        Vislanda Industri- och hantverksförening. 

Vislanda Folkpark. 
DANS 

midsommarafton och midsommardagen 

med början midsommarafton kl. 19 och 

midsommardagen kl. 18. Parken rikt 

illuminerad. Uppträdande båda dagarna 

av sjömanstrion som sjunger glada sjö-

mansvisor och kupletter. Fin musik av 

Perssons populära musikkapell.  

Alla som önskar sig en glad midsommar 

bör ej försumma tillfället. 
STYRELSEN. 
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Ur Smålandsposten N:o 97 Torsdagen den 22 Juni 1933. 
 
Vislanda industri- och hantverksförening, kommer att, som framgick av annons i 

tisdagsnumret av denna tidning avhålla en stor sommarfest midsommarafton och 

midsommardagen.  

  Festen är förlagd till den natursköna Björneborgsparken invid Vislanda samhälle. Här 

kommer den välkända Växjöorkestern ”Imperial Orchestra” att svara för dansmusiken. 

Midsommardagen utför orkestern konsertmusik mellan kl. 4 och 6 på eftermiddagen. Det 

blir då tillfälle för var och en att få njuta både av vacker musik och en god kopp kaffe. 

Bland de storslagna nöjesanordningarna må särskilt framhållas uppträdande av Jonas i 

Brostasjö, Silversvan och Pelle på Svängen, vars framträdande man minst kan kalla 

”århundrandets sensation”. 

 

Begravning. 
 

  I söndags jordfästes å Vislanda nya kyrkogård stoftet av änkan Sofia Jonasson från 

Brunstorp under Brohult, Vislanda. Före avfärden från sorgehuset hölls bön vid kistan av 

sågverksägaren Henrik Nilsson, Kvarnadal, Vislanda. Jordfästningen förrättades av 

kyrkoherden K. Holm, Vislanda. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 104 Torsdagen den 6 Juli 1933. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 112 Torsdagen den 20 Juli 1933. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår innerligt älskade fader 

f. d. Hemmansägaren 

Johan Jönsson 
född den 3 juli 1847 

insomnade fridfullt i dag kl. halv 5 

e. m., efter en kort sjukdom. 

Oändligt sörjd och saknad. 

 Mjöhult pr.Vislanda den 15 juli 

1933. 

BARNEN. 

Tack för ditt ljusa minne. 

Sv. Ps. 483. 

Tillkännagives, 

att 

f. Barnmorskan 

Nanny Maria Keith 
hastigt avled i sitt hem den 3 juli, i en 

ålder av 75 ½ år. Sörjd och saknad av 

oss, släktingar och vänner. 

Vislanda den 4 juli 1933. 

HERMAN och GERDA KEITH. 

Douglas.     Thomas.     Ulla. 

Osborne. 

Sv. Ps. 473. v. 4, 5. 
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Ur Smålandsposten N:o 118 Söndagen den 30 Juli 1933. 
 
Bil och cyklist i kollision.  En ganska svår olyckshändelse inträffade på fredagsaftonen å 

allmänna vägen Ljungby–Vislanda ett par kilometer väster om Mörhult. 

  En 9-årig son till hemmansägaren Emil Olsson i Mörhult, Folke Olsson, kom nämligen 

cyklande vägen fram, varvid han kolliderade med en Växjö-bil, vilken kom från Ljungby. 

Huru själva olyckan tillgått är ännu ej klarlagt, men pojken skadades ganska svårt, och 

han fördes så fort sig göra lät till Ljungby lasarett med den kolliderande bilen. Vem som 

bär skulden till det skedda är ännu ej utrett. 

  Vid närmare undersökning har det visat sig, att gossen fått en del blessyrer i ansiktet och 

å ena armen, men någon överhängande fara för livet synes icke föreligga. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 131 Tisdagen den 22 Augusti 1933. 
 
Från Vislanda, skrives till oss: 

  En högtidlig gudstjänst ägde i söndags rum i Vislanda kyrka. Efter katekespredikan av 

kyrkoherde K. Holm, Vislanda, följde högmässan, vid vilken kyrkoherde Kaleb Anders-

son, Mörarp, predikade. Som liturg tjänstgjorde kyrkoherde Holm, Vislanda. Efter hög-

mässans slut höll kyrkoherde Andersson ett nykterhetsföredrag från predikstolen. Han 

utgick härvid från att en kristen skall vara kristen icke blott i orden utan även i gärningar. 

Vår kristendom skall bära frukt här i livet. Vi har skyldighet att vända oss mot drycken-

skapslasten såsom en av vår tids största fiender. Särskilt för ungdomen utgör den en svår 

fara, och var och en måste känna sitt ansvar och verka för ett nyktert leverne. Det med 

synnerligen stor kraft framförda föredraget åhördes av en publik som nästan fyllde det 

stora templet. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 132 Torsdagen den 24 Augusti 1933. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att Gud i sitt allvisa råd till sig 

hemkallat 

vår käre son och broder 
Ladugårdsförmannen 

Ivar Bernhard Ring 
som lugnt och stilla insomnade på 

Uttrans Sanatorium i en ålder av 

30 år, 9 månader, djupt sörjd av 

mig, bröder, svägerska, släkt och 

många vänner, hava vi den smärt-

samma plikten tillkännagiva. 

Åker pr Vislanda, den 21 aug. 1933. 

GUSTAV RING. 

Gunnar o. Hilda.              Erik 

 

Sv. Ps. 468. vers 12, 13, 14. 
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Ur Smålandsposten N:o 135 Tisdagen den 29 Augusti 1933. 
 

Begravning. 
 

  Å Vislanda kyrkogård vigdes i söndags till den eviga vilan stoftet av ladugårds-

förmannen Ivar Bernhard Ring, som avlidit på Uttrans sanatorium i en ålder av 30 år. 

  Jordfästningen förrättades av kyrkoherde K. Holm, Vislanda. Mycket blommor hade 

sänts till den unge mannens bår. Närmast sörjande äro fadern, lantbrukaren Gustav Ring, 

Åker, Vislanda, och två bröder 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 144 Torsdagen den 14 September 1933. 
 

Dödens skörd. 
 

  Peter Olsson har avlidit i Red Wing, Minnesota. 

  Han är född den 20 Dec. 1851 i Vislanda och kom vid 18 års ålder med sina föräldrar till 

Amerika, direkt till Wasa, Minnesota, där han sedan kvarstannade. Den 14 Maj 1886 gifte 

han sig med Selma Ekman, som efterlever jämte tre döttrar, sex barnbarn samt en syster.  
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 146 Söndagen den 17 September 1933. 
 
Tåget dödade kon.  Då sista nedgående tåget från Vislanda i torsdags i förra veckan 

kommit c:a 1 km. söder om Ulvö station, påkörde det där en ko, som ljöt en ögonblicklig 

död. Djuret, som tillhörde bröderna Bengtsson, Ulvö, var oförsäkrat, och blev så illa 

tilltygat, att köttet blev osäljbart, varför ägarna göra en kännbar förlust. 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 147 Tisdagen den 19 September 1933. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vislanda marknad 
Välkomna till oss och efterhör våra 

priser på ett tillfällighetsparti 

domestik och lakansväv samt dam-

strumpor, herrslipsar m.m. 

Obs! Höganäskärl för årets rika 

fruktskörd erhållas billigast hos oss. 

K o o p e r a t i v a. 
 
Finsmakare av karameller 

gynna min affär. 
Allmänheten erinras om att de 

finaste och bästa varorna i 

branschen erhållas hos mig vid 

Vislanda marknad samt för 

övrigt å andra platser, där jag 

saluför mina tillverkningar. 

        Nisse Carlsson, Vislanda. 
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Ur Smålandsposten N:o 148 Torsdagen den 21 September 1933. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 152 Torsdagen den 28 September 1933. 
 
Motorcykelkonstnär utsatt för olycka.  Ett svårt olyckstillbud inträffade på tisdags-

förmiddagen å marknaden i Markaryd, där en av de s.k. dödsryttarna svensken William 

Arne råkade störta med sin motorcykel och skada sig svårt i ena handen. 

  Man hade glömt att skjuta riglarna för dörren till den kittelformiga träställningen där 

uppvisningarna ägde rum, och hr Arne slungades ut genom hålet. Härvid ramponerades 

motorcykeln ganska avsevärt och föraren själv fick ett stort krossår i högra handen. Sedan 

doktor Sandberg i Markaryd anlagt ett förband och cykeln reparerats, kunde emellertid hr 

Arne utföra sin del av uppvisningarna under hela dagen utan mankemang.  

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 153 Lördagen den 13 September 1933. 
 
S.J. får spekulant på Hästhagens mosse.  Ett Stockholmsbolag har hos järnvägs-

styrelsen förfrågat sig rörande möjligheten att få köpa eller arrendera Hästhagens mosse 

jämte till densamma hörande anläggningar ävensom huruvida eldningsprov med 

träkolspulver kunna anordnas där. 

  Styrelsen förklara sig ej f.n. beredd att taga ställning till frågan om försäljning eller 

utarrendering. Emellertid är styrelsen villig att utan särskild ersättning t.v. låta bolaget i 

Vislanda utföra eldningsförsök å ett till Vislanda för skrotning försänt lokomotiv. 

  Styrelsen tillägger, att den ej påtager sig något ansvar för olycksfall eller skador, som 

kunna uppkomma genom att disponerat lok ej befinner sig i bästa skick. 

 

 

 

Tillkännagives, 

att 

Maskinist 

Erik Gunnarsson, 
å ångaren ”Ceylon” hastigt avlidit 

å Ekmanska sjukhuset i Göteborg 

den 18 sept. 1933, sörjd och 

saknad av oss syskon, svågrar, 

syskonbarn och övriga vänner. 

Vislanda den 19 sept. 1933. 

                                     SYSKONEN. 

            Lisa. 
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Ur Smålandsposten N:o 157 Lördagen den 7 Oktober 1933. 
 
(annons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 159 Tisdagen den 10 Oktober 1933. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 160 Torsdagen den 12 Oktober 1933. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att Gud behagat hädankalla 

vår innerligt älskade lilla Mor, 

Hedda Karolina Engkvist, 
som efter ett tåligt buret lidande 

stilla och fridfullt insomnade i dag 

kl. 1,30 f.m. i en ålder av 60 år, 10 

mån. och 5 dagar, djupt sörjd och 

saknad i tacksamt minne bevarad 

av oss, syskon, släktingar och 

vänner, hava vi den smärtsamma 

plikten tillkännagiva.  

Lindås pr Vislanda, den 9 Okt. 1933. 

                                        BARNEN. 

Sv. Ps. n:r 260 samt 590. 

För dem, som önskar följa den 

avlidna till hennes sista vilorum, 

meddelas, att jordfästningen äger 

rum i Vislanda kyrka söndagen den 

15 okt. 1933 före högmässan. 

 

Ångsågen i Vislanda, 
är för sterbhus räkning till salu. 

Försäljningen omfattar firmans 

fastigheter i Vislanda med en areal 

av 15,000 kvm. med därå uppförda 

byggnader, bl.a. en villafastighet 

och kontorsbyggnad jämte såg med 

inventarier.  Fastigheten är belägen 

invid Statens Järnvägars stora last-

kaj och lämpar sig även för 

snickerifabrik e.d. 

Närmare upplysning genom  

advokaten  GUNNAR F. JOHNSON, 

                         Malmö    Tel. 12195. 

FÖRLOVADE. 
Sven Samuelsson 

Sofia Ramsay 

Vislanda.                       Helsingborg. 
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Ur Smålandsposten N:o 164 Torsdagen den 19 Oktober 1933. 
 
Stöld i Vislanda.  Under tisdagen mellan kl. 11 f.m. och 4 e.m. förövades en stöld inom 

Vislanda municipalsamhälle, varvid två stycken damarmbandsur av gul metall och 

manglade länkar, en minnesring av guld med röd sten samt två små vita pärlor, och 

dessutom ett halsband av guld med halva bandet av små länkar och halva av blom-

liknande flata länkar med en pärla i vardera i de två mittersta länkarna, bortstulos. 

  För stölden misstänkas trenne manspersoner, vilka under tisdagen bettlat och utbjudit 

käng- och skosnören inom samhället. Allmänheten ombedes sätta sig i förbindelse med 

närmaste polisman eller med landsfiskalen i Alvesta distrikt, tel. 39, därest någon av de 

misstänkta, vilka sannolikt begivit sig söderut mot Liatorp och Älmhult, försöka avyttra 

något av de tillgripna föremålen. 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 167 Tisdagen den 24 Oktober 1933. 
 
Vägförbättring i Vislanda som reservarbete?  Arbetslöshetskommittén i Vislanda 

socken anhåller hos A.K. om 73 % statsbidrag för att såsom statskommunalt reservarbete 

ombygga och förbättra enskilda vägen Mjöhult– Vermanshult.  
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 172 Torsdagen den 2 November 1933. 
 

Dödsfall. 
 

  I tisdags avled i Diö änkefru Kristina Pettersson från Vislanda.  

  Hon var över 88 år gammal. Under större delen av sitt liv var hon bosatt i Vislanda, men 

under senaste året bodde hon i Diö, där hon åtnjutit kärleksfull vård av en dotter, gift med 

förmannen Frans Svensson. 

  Hon efterlämnar minnet av en arbetssam och redbar kvinna. Hennes man dog för 50 år 

sedan, och hon fick sträva hårt för att ensam kunna fostra sina två barn och vårda sin 

åldriga moder, som hon skötte till dennas död. 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 173 Lördagen den 4 November 1933. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsauktion. 
  Tisdagen den 7 nov. kl. 11 f.m. låta 

sterbhusdelägare efter avlidne A.V. 

Svensson i Sälhyltan, Vislanda socken, 

försälja därstädes nyuppförda fastig-

heten Vilhelmshill, bestående av 3 rum 

och kök samt uthus. Fastigheten har ett 

centralt läge utmed allm. väg, 2 km. fr. 

Vislanda järnvägsstation. Passande för 

pensionär eller hantverkare. Inteckning 

underlättar köp. Närmare upplysningar 

lämnas av  

C. M. Johansson, 

S. Vare, B l ä d i n g e. 

boutredningsman. 
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Ur Smålandsposten N:o 175 Lördagen den 4 November 1933. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begravning. 
 

  Å Vislanda kyrkogård jordfästes änkan Stina Pettersson, som avlidit i Diö. 

   Jordfästningen förrättades av kyrkoherde J. Gustafsson. Vid graven talade den avlidnes 

svärsöner, fabrikör Gustaf Carlsson, Malmö, och förman Frans Svensson, Diö, som 

tackade den gamla för vad hon varit för dem och deras familjer. Direktör Harry Älmeby, 

Norrköping, tackade å barnbarnens vägnar och lyste frid över den döda. De sörjandes tack 

för den rika blomstergärden frambars av folkskollärare Assar M. Lindberg. 

 

 

Syskonen följdes åt i döden.  I torsdags avled i sitt hem i Källeberg, Fållen, Vislanda, 

f.d. hemmansägaren Petter Magni Engkvist efter en kort sjukdom, 78 år gammal. 

  Med Engkvist bortgick en man, vars hela liv varit en strävsam arbetsdag. I unga år 

inköpte han den gård i Fållen, som han för ett tiotal år sedan innehade, varefter han 

inköpte lägenheten Källeberg. Den gamle sörjes närmast av maka, en son och två döttrar. 

  Dagen efter avled en syster till honom, fru Anna Ekblad, Eneryda, efter en längre tids 

sjukdom. Hon sörjes närmast av make, sex söner och en dotter. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 179 Tisdagen den 14 November 1933. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Å offentlig auktion, 
som förrättas i Lindås, Vislanda, 

lördagen den 11 november 1933 med 

början kl. 10, försäljas gamla socken-

stuge och skolhusbyggnader samt gam-

la uthusbyggnaden. Stentrappor och 

kilad sten utropas i särskild post. 

  Byggnaderna skola vara bortförda 

från tomten inom en månad efter köpet. 

  Betalningsvillkor tillkännagivas före 

auktionens början. 

Lindås, Vislanda den  4 nov. 1933. 

Byggnadskommittén. 

Att 
vår lilla 

K E R S T I N, 
född den 19/4 1929, 

i dag stilla avled efter en kort tids 

sjukdom, hava vi härmed den 

smärtsamma plikten tillkännagiva. 

Vislanda den 12 nov. 1933. 

HELGA o. INGE JOHNSSON. 

Birgit.             Åke.  

Farmor. 

”Gud, som haver barnen kär, 

Se till mig, som liten är. 
Vart jag mig i världen vänder, 

Står min lycka i Guds händer”. 
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Ur Smålandsposten N:o 180 Torsdagen den 16 November 1933. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dödsfall. 
 

  Å Värends sjukhus, Växjö, avled i söndags kväll efter en längre tids sjukdom ban-

arbetaren Gunnar Carlsson från Vislanda.  

  Den avlidne har varit anställd vid Statens torvpulverfabrik i Vislanda, men då denna 

under fjoråret nedlades, fick han anställning vid det då pågående elektrifieringsarbetet vid 

södra stambanan. En dag i början på sept. månad i fjor träffades Carlsson, som då var 

sysselsatt med monteringsarbetet på en c:a 10 meter hög ledningsstolpe, av en s.k. 

utläggare, vilken råkat i svängning, varvid han förlorade balansen och störtade till 

marken. Han ådrog sig därvid så svåra skador i ryggen, att båda benen förlamades. 

Carlsson har alltsedan dess vistats på sjukhus, men livet har icke stått att rädda. 

  Den avlidne sörjes närmast av maka och tre små barn, föräldrar, släkt och många vänner. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 183 Tisdagen den 21 November 1933. 
 

Begravning. 
 

  I Vislanda kyrka jordfästes på söndagen banarbetaren Gunnar Carlsson från Vislanda 

stationssamhälle. Jordfästningen förrättades av kyrkoherden K. Holm, som också höll ett 

anslående griftetal. Kistan bars till graven av sex av den avlidnes vänner och kamrater, 

som han själv utsett till detta.  

  En stor mängd av samhällets innevånare hade mött upp för att följa honom till hans sista 

vilorum. 

  Bland den stora mängden av kransar och blommor märktes särskilt en från ungdoms-

kamrater, vilken med ett tal nedlades av K. Karlsson, en från rikssjukkassan av H. 

Hjertberg, en från järnvägsmannaförbundet av S. Lund, en från kamrater vid banarbetet 

av G. Nilsson, en från livförsäkringsanstalten Trygg, vars ombud den avlidne varit i 

många år, av N. G. Karlsson, Växjö. Dessutom märktes en stor mängd kransar och 

blommor från vänner och bekanta.  

  De närmast sörjandes tack framfördes genom Axel Karlsson, Växjö. 

  Sist lyste officianten frid över graven. 

Tillkännagives, 

att 
min älskade make och vår lille 

far 

Gunnar Carlsson, 
avlidit å Värends sjukhus den 

12/11 1933, djupt sörjd och saknad 

av oss, föräldrar, syster och svåger, 

övriga släktingar och vänner. 

Vislanda den 12 nov. 1933. 

STINA CARLSSON. 

Stig.            Gun-Lis. 

Doll. 

Sv. Ps. 486. 
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Ur Smålandsposten N:o 184 Torsdagen den 23 November 1933. 
 

Dödsfall. 
 

  F.d. redaktören Magnus Turnblad avled den 8 november i Seattle, Washington, U.S.A., 

av hjärnblödning.  

  Han var född den 28 januari 1848 i Vislanda och kom vid 10 års ålder med föräldrarna 

till Amerika. Efter studier i Red Wing och S:t Paul slog han sig på affärer och drev en 

specerihandel i Red Wing under en tid av tio år och senare en liknande affär i Minnea-

polis. 

  Han blev 1889 redaktör av Svensk-Amerikanska Posten, men på grund av menings-

skiljaktighet mellan honom och brodern Swan, som var tidningens utgivare, flyttade 

Magnus efter tre år till Seattle, där han inköpte Western Tribun men snart övergick till 

affärslivet. Efter 1926 var han en tid redaktör för Svenska Pacific Tribunen. Den avlidne 

var en blid och försynt personlighet. 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 188 Torsdagen den 30 November 1933. 
 
Vägportsfrågan i Vislanda.  Järnvägsstyrelsen har nu granskat att ett av distriktschefen i 

Malmö överlämnat förslag till anordnande av vägport i Vislanda. Hela företaget har 

kostnadsberäknats till 663,000 kr. 

  Enligt styrelsens mening bör endast den del av företaget, som omfattar vägport med 

tillhörande utfartsvägar, utföras såsom beredskapsarbete. Kostnaderna för denna del av 

företaget, exkl. marklösen m.m. beräknade till 475,000 kr., synas dock kunna åtskilligt 

nedbringas därigenom, att fria höjden i vägporten sänkes från 4 till 3,6 meter samt 

stigningarna i tillfartsvägarna göres brantare. Konstruktionshöjden å spannen kan sänkas 

från 1 till 0,7 meter. Kostnaderna för vägporten i sin helhet kunna då sänkas från tidigare 

beräknade 175,000 till 165,000 kr. 

  Distriktschefen har anmodats att efter samråd med vederbörande myndigheter i Vislanda 

stationssamhälle, vägingenjören å vägdistriktet inkomma med yttrande över de sålunda 

ifrågasatta ändringar i förslaget samt med ny kostnadsberäkning. 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 191 Tisdagen den 5 December 1933. 
 
Sångarmöte i Vislanda.  Vislanda kyrkokör hade till i söndags kväll inbjudit kyrko-

körerna i Blädinge och Skatelöv till samkväm å Vislanda hotell. 

  Ett femtiotal sångare hade hörsammat kallelsen. Kvällens sångarfest inleddes med att 

den stora kören utförde ”Hosianna” av Vogler. Kören tågade därefter ut och ställde upp 

vid stationshusets stora trappa. Här sjöng under ledning av kantor Gunnar Johansson, 

Blädinge, ”Stå stark, du ljusets riddarevakt”, ”Hur härligt sången klingar” och till sist den 

vackra adventshymnen ”Hosianna”. Sången klingade fulltonigt och vackert i den stilla 

vinterkvällen. 

  Efter kaffedrickning hölls så gemensamt sammanträde under ordförandeskap av kantor 

Ernst Rosengren, Vislanda. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen, som bestod av 

kantor John Witzell, Skatelöv, Gunnar Johansson och Ernst Rosengren, lantbr. Oscar 

Snygg, Blädinge, folkskollärare Yngve Jönsson, Odensjö, och kvarnägare Henrik 

Nilsson, Vislanda, omvaldes. Till revisorer valdes lantbr. Klas Svensson, Hölmö 

Grimslöv, och lantbr. Per Engkvist, Piggaboda Vislanda, samt fabrikör Rickard Loëb och 

skomakaremästare Martin Pettersson, Vislanda, som ersättare. 

  Styrelsen fick i uppdrag att utforma programmet för det kommande arbetsåret. Kvällen 

förflöt sedan helt i sångens och musikens tecken. Gästernas tack framfördes av kantor 

Johansson, Blädinge, kyrkoherde K. Holm, Vislanda, uttalade sin stora glädje över att se 

så många ungdomar samlade under sångens fana. 
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Ur Smålandsposten N:o 193 Lördagen den 9 December 1933. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 195 Tisdagen den 12 December 1933. 
 

Skolhusinvigning 
i Vislanda. 

 
Lindås nya skola invigdes på 

måndagen. 
 

(Från vår korrespondent.) 

   
  På måndagen invigdes den nybyggda folkskolan i Lindås, Vislanda socken. Invigningen 

var förlagd till folkskolans sal.  

  Vid den utsatta tiden, kl. 1 hade kommunens förtroendemän, församlingens lärare-

personal, barnen och deras föräldrar, entreprenörer och övriga intresserade talrikt mött 

upp. 

  Efter psalmsång hälsade skolstyrelsens ordförande, kyrkoherde K. Holm, Vislanda, alla 

välkomna. Kyrkovärd P. M. Johansson, byggnadskommitténs ordförande, överlämnade 

sedan byggnaderna till fullmäktige. Kyrkoherde Holm framförde därefter ett tack till 

kommittérade, entreprenörer och arbetare. Kommunalfullmäktiges ordförande, 

folkskollärare J. W. Gustafsson riktade ett tack till samtliga, som haft med arbetet att göra 

och överlämnade skolhuset till folkskolestyrelsen att av dem disponeras och vårdas. 

  Folkskollärare Hjalmar Liljekvist höll så föredrag över skolans utveckling inom 

Vislanda och då särskilt det som rörde Lindås skola. Talaren hade som urkunder haft att 

tillgå protokoll allt ifrån 1831. I ett av de första protokollen år 1831 stod bl.a. omtalat 

visitation av biskop Esaias Tegnér, vilken särskilt framhållit kunskapens stora betydelse 

för folket. 1848 anställdes den första ordinarie läraren i församlingen. Det gamla 

skolhuset i Lindås byggdes redan 1839 i en våning, varefter 1854 det skedde en påbygg-

nad. Samma år antogs den första lärarinnan. Intresset var tydligen i stigande, ty år 1858 

byggdes skolhus i Mörhult och Röshult. Utvecklingen har sedan gått framåt och i det 

tack, som kyrkoherde Holm frambar till hr Liljekvist för den intressanta historiken, 

framhöll kyrkoherden att de lärare, som varit och äro anställda i Vislanda, alltid nedlagt 

ett ytterst plikttroget och välsignelsebringande arbete. 

V I S L A N D A. 

J U L U T S T Ä L L N I N G öppnas 
i undertecknade affär måndagen den 11 dennes med en rikhaltig 

sortering av LEKSAKER, JULGRANSPRYDNADER, PRESENT- 

ARTIKLAR i Tenn, Silver, Keramik m.m. 

ETT PARTI PORSLIN utsäljes till mycket låga priser. 

Ett besök lönar sig. 

RICHARD LOEB Bosättningsaffär.          Tel. 58. 
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  Kyrkoherden höll till sist en kort andaktstund med utgång från orden i Pauli brev till 

Kollosserna 3 kap. 17 v., och förklarade den nya folkskolan invigd till sitt höga ändamål. 

Den enkla men högtidliga akten avslutades med att det unisont sjöngs ps. 500: 7. 

  Folkskollärare Liljekvist med fru bjödo därefter samtliga närvarande på kaffe. 

Kyrkoherde J. Gustafsson, Blädinge, lyckönskade därvid på egna och Blädinge kommuns 

vägnar Vislanda kommun till den moderna skolbyggnaden som nu invigts, samt 

framförde gästernas tack till herrskapet Liljekvist. Vidare talade folkskollärare Liljekvist, 

byggmästare Sandell och lantbrukaren Karl Karlsson, Lindås, vilken sistnämnde 

framförde barnens och föräldrarnas tack till församlingen. 

  Lindås nya folkskola är uppförd i två byggnader av trä under tegeltak. Med fasaden mot 

kyrkan ligger ett tvåvåningshus, vilket är placerat några meter bakom det nu nedrivna 

gamla skolhuset. I källarevåningen finnas tvättstuga, två matkällare, två vedbodar och 

pannrum med reservutrymme för eventuell centraluppvärmning av kyrkan. För skolans 

vidkommande är insatt Klavreströms vedeldningspanna. Dessutom finns här en hydrofor-

anläggning. 

  Bottenvåningen upptar två rum och kök till bostad åt lärarinnan samt sockenstuga med 

hall. 

  I övre våningen är lärarens bostad, som består av fem rum och kök. 

  Lärosalarna äro inrymda i en envånings fristående vinkelbyggnad. Folkskolans sal är     

9 x 6,6 m. och beräknad för ett barnantal av högst 40. Småskolans sal är 7 x 6 m. Av-

klädningsrummen äro ljusa och rymliga och försedda med drickasifoner och tvättställ. 

  Det hela verkar synnerligen gediget och länder såväl entreprenörer som församling till 

stor heder. 

  Kostnaden har uppgått till ungefär 34,400 kr., vartill kommer planeringskostnader. 

Huvudentreprenör har varit byggmästare Vilhelm Sandell, Konga, som också själv haft 

den direkta ledningen av träarbetet. Grundläggningen har utförts av stenarbetaren Torsten 

Johansson, Mörhult, Vislanda, mureriarbetet av hrr August Pettersson och Martin 

Nilsson, Vislanda, målningen av målaremästare Karl Johansson, Tingsryd, och plåt-

slageriarbetet av fabrikör Otto Pettersson, Tingsryd. Elektriker A. Engström, Vislanda, 

har haft hand om den elektriska installeringen, och värme-, vatten- och sanitära anlägg-

ningar har utförts av fabrikör A. Johnsson, Hökön. 

  Ritningarna äro uppgjorda av arkitekt A. Wiman, Växjö, och som kontrollant har 

fungerat byggmästare Erik Gustafsson, Björkelund, Vislanda. 

  Byggnadskommittén har bestått av följande personer: kyrkovärd P. M. Johansson, 

Lindås, folkskollärare Hjalmar Liljekvist, Lindås, lantbr. Ernst Pettersson, Lönshult, 

kontorist Edvin Gustafsson, Björkelund, lantbr. Karl Karlsson, Lindås, och lantbr. Gunnar 

Johansson, Hönetorp. 

 

 

Från Vislanda, skrives till oss: 

  Vid högmässan i Vislanda kyrka i söndags officierade pastor Kjell Hagberg från 

Alvesta. Över ämnet ”Väntetiden före Herrens återkomst” höll pastor Hagberg en 

medryckande predikan. Efter predikan talade pastorn om den svenska kyrkans 

sjömansvård i främmande hamnar. Talaren, som själv varit sjömanspräst, gav en gripande 

skildring av förhållandena i de utländska hamnarna och de faror, som lurar på sjömännen. 

Efter gudstjänstens slut upptogs ett frivilligt offer för sjömansvården. 

 

 

Kommunalt.  Kommunfullmäktige sammanträdde i söndags. 

  Första beslutet gällde förskottering av medel till det av Allbo härads vägstämma 

beslutade vägbygget Mörhult– Blädinge kyrka. Fullmäktige beslöto att förskottera 50,000 

kr. under förutsättning att kommunen får planera en del av sina arbetslösa vid företaget. 

Medlen skola upplånas i Vislanda pastorats sparbank och sedan insättas i bank på 

kommunens konto. 
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  Det av arbetslöshetskommittén förslagna vägbygget Mjöhult– Värmanshult bordlades 

tills vidare. 

  Fjärdingsman Hj. Johanssons begäran om dyrtidstillägg från den 1 april i år i likhet med 

vid statens reglerade verk anställda avslogs. 

 

–  Efter fullmäktiges sammanträde hölls municipalstämma.  

  Till ledamot i hälsovårdsnämnden omvaldes trafikbiträdet August Johansson, Vislanda.  

  Till revisorer valdes sågverksarbetaren Erik Andersson och handl. Inge Johnsson. Till 

ersättare utsågos fabrikör R. Loëb och montör A. Hansson. 

  Stämman beslöt tillstyrka S.J:s förslag om anordnandet av skenfri korsning genom s.k. 

vägport vid Vislanda järnvägsstation under förutsättning, att det utföres utan kostnad för 

Vislanda municipalsamhälle. Företaget avser endast byggande av vägport med 3,6 meters 

höjd och med anslutning till befintliga tillfartsvägar. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 200 Torsdagen den 21 December 1933. 
 
En bilkollision, inträffade i tisdags å allmänna vägen strax utanför Vislanda vid vägskälet 

mot Växjö och Älmhult, där en från Älmhult kommande större lastbil träffade en från 

Växjö kommande personbil, så att den senare gjorde en helomvändning vid vägskälet och 

blev avsevärt ramponerad. 

  Ena sidan av personbilen blev intryckt och glasrutorna krossades, varav bitarna yrde in 

bland personbilens passagerare, lyckligtvis utan att passagerarna sårades. I personbilen, 

som fördes av chaufför Nykvist, Ljungby, befunno sig som passagerare häradshövding 

Nils Munck af Rosenschöld samt häradsdomaren J. A. Nilsson i Norrtorpa. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 202 Söndagen den 24 December 1933. 

 
(annons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FÖRLOVADE. 
Anton Nilsson 

Astrid Samuelsson 

Vislanda.                         

 

Fredrik Johansson 

Gerty Sten 

Vislanda.                              

 

Yngve Ahlberg 

Anna Johansson 

Ryssby.                              Vislanda. 

 

Ivar Ahlqvist 

Dahli Pettersson 

Blädinge.                           Vislanda. 
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Ur Smålandsposten N:o 203 Torsdagen den 28 December 1933. 

 
Från Vislanda, skrives till oss: 

  Julbön hölls julafton vid den tända granen i Vislanda av kyrkoherde K. Holm. Mycket 

folk hade kommit tillstädes. En barnkör under ledning av kantor Rosengren utförde ”Nu 

så kommer julen” samt ”Stilla natt”. Kyrkokören sjöng ”O. du härliga”. 

  Vid julottan i kyrkan predikade teol. stud. G. Gustafsson, Vislanda. Efter predikan sjöng 

kantor F. Gustafsson, Vislanda, ”O. helga natt” av Ad. Adam. Till sist utförde barnkören 

F. Grubers ”Stilla natt”. 

  Vid högmässan officierade kyrkoherde K. Holm. Kyrkokören sjöng före predikan ”Det 

är en ros utsprungen” av Prætorius, och efter predikan ”O, du härliga”. Ett offer till 

orgelkassan uppgick till omkring 75 kronor. 

– – – 
  Riksdagsman P. Gustafsson, Benestad, som är ordförande i andra boställsnämnden, hade 

till i onsdag inbjudit Vislanda och Blädinge pastorats medlemmar till ett möte, vid vilket 

han redogjorde för de olika fakta, som blir av betydelse för reparation eller nybyggnad av 

prästgården i Vislanda. Tillslutningen vid mötet var stor. Hr Gustafsson klarlade en hel 

del förut mycket dunkla punkter, och vid den efteråt följande diskussionen, framställdes 

det en mängd frågor till talaren, vilken jämte stiftsjägmästaren Seth Grönkvist besvarade 

frågor. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 204 Lördagen den 30 December 1933. 

 
Vislanda får en Wieselgrensbyst.  När konstnären Arvid Källström i Påskallavik gjorde 

sitt första förslag till Wieselgrensstaty i Växjö, avbildade han Wieselgren som präst. 

Meningen var emellertid, att statyn skulle föreställa Wieselgren som ung, vadan hr 

Källström fick göra ett nytt förslag, som sedermera antogs.  

  Sedermera har hr Källström erbjudit Vislanda sitt första projekt och huggit en byst av 

Wieselgren i svart granit. Vid sitt sammanträde i onsdags beslöto kommunalfullmäktige 

att acceptera anbudet att låta uppsätta bysten på en kulle vid Lindås folkskola mitt 

framför kyrkan. Det uppdrogs åt en kommitté – bestående av kyrkoherde K. Holm, 

folkskolläraren Hjalmar Liljekvist och hemmansägaren August Pettersson – att uppgöra 

arbetsbeskrivning och kostnadsförslag till sockel samt även i övrigt ordna med frågan. 

  Bysten kommer att uppsättas inom kort. Erforderliga medel torde erhållas dels på 

enskild väg, dels genom anslag. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 205 Söndagen den 31 December 1933. 

 
(annons) 

 

 

 

 

 

 
 

FÖRLOVADE. 
Gustaf Andersson 

Signe Johansson 

Vislanda. 
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Ur Smålandsposten N:o 2 Torsdagen den 4 Januari 1934. 

 
Begravning. 
 

  Å Vislanda nya kyrkogård begravdes i söndags till den sista vilan stoftet av 

församlingens äldste medlem, hustrun Stina Magnusson från Granhult, som avlidit i en 

ålder av 95 år, 5 mån. och 29 dagar. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde K. Holm, 

Vislanda. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 10 Lördagen den 20 Januari 1934. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dödsfall. 
 

  Ett sorgebud som väckt allmän förstämning i orten var meddelandet om att innehavaren 

av Vislanda stora bilstation, Viktor Olsson avlidit å ett sjukhem i Hov. 

  Den avlidne var född den 18 januari 1889 i Röshult, Vislanda församling. För ett 20-tal 

år sedan startade Viktor Olsson åkerirörelse i Vislanda samhälle och var den förste, som i 

detta syfte för Vislanda vidkommande började använda bilar. Denna rörelse har utveck-

lats storartat och utgör ett synnerligt bevis för den avlidnes tanke att alltid stå allmänheten 

till tjänst på ett förstklassigt sätt. Närmast sörjande stå maka, åtta barn, föräldrar, syskon, 

svärmoder och svågrar. 

 

Tillkännagives att 

Herren Gud till sig hemkallat 

min ömt älskade make och vår 

käre lille pappa 

H a n d l a n d e n 

Viktor Olsson, 
vilken i tron på sin Frälsare lugnt 

och stilla avlidit på sin 45-årsdag 

torsdagen den 18 dennes kl. 11,20 

e.m., innerligt sörjd och saknad av 

maka, barn, föräldrar, syskon, 

svärmor, övriga släktingar och 

många vänner. 

Vislanda den 19 Jan. 1934. 

JUNIS OLSSON. 

Olle,   Bertil,   Majken,   Rune,   Tore, 

Maj-Britt,    Conny och Rolf. 

 

Ack, Herre Jesu, hör min röst! 

Gör dig ett tempel i mitt bröst, 

Uti mitt hjärta bliv och bo, 

Så har jag tröst och evig ro! 
 

Sv. Ps. n:r 145. 
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Vägen Värmanshult– Mjöhult till allmänt underhåll.  Länsstyrelsen i Växjö har under 

vissa förutsättningar bifallit en ansökan från Vislanda sockens arbetslöshetskommitté, att 

de väghållningsskyldige i Allbo härad måtte åläggas till allmänt underhåll övertaga 

nuvarande enskilda vägen från allmänna vägen Vislanda – Agunnaryd vid Värmanshult 

till allmänna vägen Vislanda – Ljungby vid Mjöhult beträffande vilken väg kommittén 

begärt, att dess ombyggnad måtte få utföras som statskommunalt reservarbete. Bland 

förutsättningarna för övertagandet märkes, att vägens ombyggnad dessförinnan måste 

vara slutförd och godkänd. 
 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 15 Söndagen den 28 Januari 1934. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dödsfall. 
 

  I sitt hem i Åäng, Vislanda församling, avled i går lägenhetsägaren Samuel Johansson i 

en ålder av 63 år. 

  Den avlidne träffades förra lördagen, då han var på väg till sitt hem, av ett slaganfall och 

blev liggande på vägen. Då denna trafikeras mycket sällan, fick Johansson ligga i den 

starka kylan hela natten, tills han påträffades först frampå söndagsförmiddagen. Han var 

då mycket medtagen. Lunginflammation stötte så till, och livet stod inte att rädda. Den 

avlidne sörjes närmast av syskon. 
 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 16 Tisdagen den 30 Januari 1934. 
 

Begravning. 
 

  Å Vislanda gamla kyrkogård jordfästes på söndagen handlanden Nils Viktor Olsson från 

Vislanda station. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde J. Gustafsson. En svåger till 

den avlidne, kantor E. Henriksson, Ormesberga, höll vid griften ett anförande, i vilket han 

tackade för god och trofast vänskap. Å Vislanda hantverks- och industriförenings vägnar 

talade handlande J. A. Ståhl, Vislanda, och nedlade en krans. Mycket blommor hade sänts 

till båren. 

 

 

 

Tillkännagives, 

att Gud i sitt allvisa råd behagat 

hädankalla 
vår älskade broder 

L ä g e n h e t s ä g a r e n 

Samuel Johansson, 
som avlidit i en ålder av 63 år, 

sörjd och saknad av oss, släkt och 

vänner. 

Åäng, Vislanda den 27 jan. 1934. 

                               SYSKONEN. 

Sv. Ps. 444. 
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Ur Smålandsposten N:o 17 Torsdagen den 1 Februari 1934. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 19 Söndagen den 4 Februari 1934. 
 

Begravning. 
 

  En högtidlig begravningsakt ägde i fredags rum å Vislanda gamla kyrkogård då stoftet 

efter lantbrukaren Samuel Johansson, Åäng, Vislanda, vigdes till den eviga vilan.  

  Före avfärden från sorgehuset hölls bön vid kistan av lantbrukaren C. J. Karlsson, 

Kroksnäs, Vislanda. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde K. Holm, Vislanda.  

  Till den dödes minne talade en brorson till den avlidne, kaféägaren Janne Pettersson, 

Målaskog. Banvakt G. Kling, Åäng, Vislanda, läste upp en av honom författad dikt.  

  Mycket blommor hade sänts till båren. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 20 Tisdagen den 6 Februari 1934. 
 
Donation till Vislanda.  Kyrkorådet i Vislanda fick i söndags emottaga 2,000 kr. av hr 

Gumme Johansson, Åäng, Vislanda. 

  Av denna summa skall 500 kr. utgöra betalning för gravplats och dess framtida vård. De 

övriga 1,500 kronorna skola tillfalla kyrkans orgelkassa. Denna kassa uppgår nu till c:a 

5,500 kr. och tanken på en restaurering av den gamla orgeln har blivit aktuell. 

Kyrkoorgeln i Vislanda är byggd 1813 av en orgelbyggare Petter Schiörlin. Då i det 

gamla orgelverket finns flera vackra stämmor med den verkliga kyrkotonen har man tänkt 

Att vår älskade son och broder 

Manne Emil Berg 
avlidit efter ett långt men tåligt 

buret lidande, måndagen den 29 

jan. 1934 i en ålder av 21 år, 7 

mån. och 9 dagar, djupt sörjd och 

saknad av oss, övrig släkt och 

många vänner, har vi härmed den 

smärtsamma plikten tillkännagiva. 

Vislanda den 29 jan. 1934. 

JOSEFA och ALEX BERG. 

Syskonen. 

Sv. Ps. 134. 

För allt deltagande som visats oss i 

vår stora sorg vid vår käre makes 

och faders, 

VIKTOR OLSSON, 

bortgång samt för alla blommor och 

kransar till hans bår, frambäres 

härmed vårt varma tack. 

Vislanda den 31 januari 1934. 

                                 JUNIS OLSSON. 

         Barnen. 
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sig att vid en eventuell ombyggnad bibehålla så mycket som möjligt av den gamla orgeln. 

I anledning härav beslöt kyrkorådet i söndags att tillkalla amanuensen vid Nordiska 

museet i Stockholm, fil. lic. Bertil Wester, som är en av vårt lands främste kännare inom 

området. Amanuens Wester skall göra en undersökning av orgelns stämmor och med 

ledning därav avgöra, vad som kan användas. 

 

 

Födelsedag. 
 

  75 år, fyller i dag f.d. hemmansägaren Olof Hult, Hjulsryd, Vislanda. Han är trots sin 

ålder rask och rörlig som få, en sympatisk och gladlynt personlighet, som genom sitt 

vänsälla sätt förskaffat sig idel vänskap hos alla, som han kommit i beröring med.  

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 22 Lördagen den 10 Februari 1934. 
 
Vislanda– Blädingeavdelningen av Värends Moderata kvinnoklubb, hade i torsdags 

årsmöte å hotellet, Vislanda, under fru Asta Holms, Vislanda, ordförandeskap. 

  Ordf. hälsade de närvarande välkomna och vände sig särskilt till dagens föredrags-

hållare, fru Elna Persson, Brunnsbo, Bedinge. 

  Till ordf. omvaldes med acklamation fröken Florence Stephens, Huseby, Vislanda.  

  Styrelsen i övrigt fick följande sammansättning: v. ordf. fru Asta Holm, Vislanda, sekr. 

fru Beth Husén, Vislanda, v. sekr. fru Esther Lindahl, Vislanda, kassör fru Klara 

Svensson, Vislanda, klubbmästare fru Anna Lindahl, Vislanda, och fru Jenny Bengtsson, 

Skeppshult, Vislanda. Styrelse utan särskild funktion: fru Jenny Johansson, Södra Vare, 

Blädinge, fru Betty Samuelsson, Jutagård, Blädinge, och fru Hulda Petersson, Vislanda. 

Till suppleanter i styrelsen utsågos: fru Maria Ring, Södra Vare, Blädinge, och fru Ester 

Johansson, Ekemon, Vislanda. Till revisorer utsågos: fru Jeanette Samuelsson, Vislanda, 

och fru Calla Johansson, Vislanda. Suppleanter blevo: fru Stina Johansson, Vislanda, och 

fru Inga Håkansson, Vislanda.  

  Efter styrelsemötets slut vidtog kaffedrickning, varefter fru Elna Persson, Brunnsbo, 

Bedinge, höll föredrag över ämnet ”Nazism och bolschjevism”, vari tal. bl.a. uppmanade 

de närvarande att hålla fast vid det gamla partiet, det gamla Sverige. Föredraget sente-

rades livligt av de närvarande. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 24 Tisdagen den 13 Februari 1934. 
 

Begravning. 
 

  Å Vislanda gamla kyrkogård vigdes på söndagen till den sista vilan hr Manne Edvin 

Berg, som efter ett långt men tåligt buret lidande avlidit i en ålder av 21 år. 

  Kyrkoherde K. Holm, Vislanda, som förrättade jordfästningen, höll ett varmhjärtat tal 

med utgång från Jesaja 40: 30– 31. Vidare talade hr Sture Sjökvist, Vislanda, och nedlade 

en krans från ungdomskamraterna. Till sist sjöng en sångkör under ledning av hr Bertil 

Friman, Vislanda, ”Närmare Gud till dig”. 

  En myckenhet blommor och kransar hade sänts till den mänskligt att döma, för tidigt 

redda graven. 
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Ur Smålandsposten N:o 26 Lördagen den 17 Februari 1934. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

I en ålder av 92 ½ år avled på onsdagen i sitt hem bruksägaren J.S.F. Stephens å Huseby 

efter en kort tids sjukdom, som började med lungkatarr och sedan fick vissa kompli-

kationer. 

  Bruksägare Stephens var ju annars begåvad med en järnhälsa, av vilken han fick njuta 

under hela sin ålderdom. 

  Bruksägare Stephens härstammade från en gammal engelsk släkt. Farfadern var präst i 

England, och fadern var den bekante fornforskaren George Stephens, som föddes i 

Liverpool den 13 December 1813. 1834 bosatte sig den sistnämnde i Stockholm, där han 

slog sig på studiet av den gammalsvenska litteraturen. År 1851 blev Stephens d. ä. lektor i 

engelska språket och litteraturen vid universitetet i Köpenhamn samt tilldelades år 1855 

professors titel. Han avled i Köpenhamn 1895. 

  Josef Samuel Frithiof Stephens föddes i Stockholm den 13 Juli 1841. Även modern var 

engelska. Att han det oaktat fick ett svenskt namn som Frithiof kan väl förklaras av den 

omständigheten, att fadern var livligt intresserad av sagolitteraturen och bl.a. översatte 

Frithiofs saga till engelska. År 1859 blev den unge Stephens student i Köpenhamn, idkade 

därefter tekniska studier samt var åren 1861– 69 ingenjör vid The Great Indian Railway 

Company Limited med huvudkontor i Bombay. 

  Det var genom en svåger, som hade anställning vid detta järnvägsföretag, Stephens kom 

att resa till Ostindien. För gäster på Huseby har bruksägare Stephens skildrat sina 

hågkomster från denna tidsperiod. Utom svåra terrängförhållanden i fullkomligt obanade 

 

 

 

 

 

Att 
vår outsägligt älskade 

Fader, 

Kommendören m. st. k.  

af Kungl. Vasaorden, 

B r u k s ä g a r e n 

J. S. F. Stephens 
avled lugnt och stilla å Huseby Bruk 

i en ålder af 92 år och 7 månader, i 

tacksamt och kärleksfullt minne be-

varad samt djupt sörjd och saknad av 

oss, släktingar och vänner, trotjänare 

och talrika underhafvande, är det vår 

smärtsamma plikt tillkännagifva. 

Huseby Bruk den 14/2 1934. 

Florence.       Mary. 

Maggie. 

 

Saliga äro de renhjärtade,  

ty de skola se Guds rike. 
 

 
Enligt den aflidnes önskan 

undanbedes blommor. 
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J. S. F. Stephens. 

bygder och det pressande klimatet hade man allt som oftast att vid jakter utkämpa många 

spännande strider med vilda djur. Man var också utsatt för faran att bli biten av giftiga 

ormar, vars bett voro en säker död. Ävenledes infödingarna vållade järnvägsbyggarna 

åtskilliga besvärligheter. Det hände ganska ofta, att man nödgades framdraga järnvägen 

över en av infödingarna som heliga ansedda platser samt att ett och annat tempel måste 

raseras. Detta hade till följd, att befolkningen uppträdde hotande mot ingenjörerna. Man 

lyckades bilägga striderna, men detta var understundom svårt nog. I övrigt voro 

hinduerna ett fredligt folk, såvida de icke råkade ut 

för uppviglare. Många dukade under, men Stephens 

ungdom, kraft och energi gjorde, att han lämnade 

Ostindien utan några andra sviter än nedsatta 

krafter till följd av klimatfeber. 

  Stephens fader var en intim vän till Gunnar Olof 

Hyltén-Cavallius. Under Stockholmstiden utförde 

de gemensamt litterärt arbete, och det blev en 

vänskap för livet. Den unge Stephens kom också i 

kontakt med Hyltén-Cavallius, och det var denna 

bekantskap, som ledde till att Stephens kom att 

bliva godsägare just i Hyltén-Cavallius hembygd. 

Han inköpte Huseby Bruk och gods, när detta 

utbjöds till salu. Han hade under sina indiska år 

skapat sig en icke ringa förmögenhet, och denna 

placerade han i det stora småländska godset. 

  Det var ett bruk och gods med intressant historia som därmed kom i Stephens ägo. 

Huseby nämnes redan på 1400-talet. Det bildade på 1600-talet friherrskap för riksamiral 

Gyllenhjelm, som sedan i Karl X:s och dennes broder hertig Adolf Johans ägo, den 

sistnämnde bortpantade det till grevinnan Katarina Stenbock, och år 1688 indrogs godset 

till kronan. Sedan gammalt, åtminstone sedan 1500-talet, fanns vid Huseby ett järnbruk. 

Detta kom i ödesmål men återupptogs 1689 med vidsträckta privilegier och bröderna 

Rudebäck. Flera gårdar i Huseby dels inköptes, dels upplätos av kronan, och slutligen 

omfattade detta nya Huseby ej blott järnbruket utan även Huseby by, Osby och flera 

andra hemman. Mot slutet av 1700-talet kom bruket och godset i greve Axel Hamiltons 

ägo. Det växte nu ut igen. Han sålde det 1813 till sina söner Malkolm och Hugo, som i sin 

tur lade ännu flera gårdar under godset, så att det kom att omfatta 6,000 hektar, därav 

1,000 hektar åker, liggande i Skatelövs, Blädinge, Almundsryds, V. Torsås, Kalvsviks, 

Urshults, Öja, Jät och Vederslövs socknar med Huseby, Osby (nu nedlagt), Ålshult och 

Lästad som de fyra hörnpelarna.  

  Bröderna Hamilton nybyggde år 1844 corps de logiet, som det nu ser ut. De ägde ett par 

hundra gårdar här och var i landet, och en hel del av dem voro bruksgårdar. I början av 

1860-talet kommo de emellertid på obestånd, sannolikt som en följd av det stora 

bakslaget för järnhanteringen som inträffade vid denna tid av olika orsaker, främst kanske 

frihandeln, som tillät import av utländskt järn. Alltnog, detta bröderna Hamiltons 

obestånd, som väckte uppseende över hela landet på den tiden, ledde till, att de måste 

avyttra sin egendom efter hand. Och så kom det sig, att deras administratorer år 1867, den 

31 Augusti, sålde Huseby gods med underlydande till ingenjör J. S. F. Stephens. Denna 

hade fortfarande ett par års arbete kvar i Indien och kom därför icke att tillträda godset 

förrän 1869. 

  Vid sitt tillträde till egendomen upptog Stephens masugnsdriften med all kraft. Brukets 

produktion var ända sedan dess tillkomst på 1400-talet, då det drevs av holländare, byggt 

på myrmalmsförekomsten i sjöarna, och det blev råvaran till allehanda järnvaror. En tid, 

på 1700-talet, tillverkades t.o.m. kanoner, kulor och annat krigsmateriel vid bruket. På 

1800-talet var specialiteten gjutjärnsugnar. Bruksägare Stephens fortsatte driften i minst 

lika stor skala som förut men minskade under innevarande sekel brukets produktion mer 

och mer på grund av minskad efterfrågan på malm av denna art. Han var dock mycket 

intresserad av malmupptagningen och ännu vid 86 års ålder uppfann han ett nytt 
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malmupptagningsverk, som också blev taget i bruk och kom att fungera oklanderligt. När 

sjön Salens sänkning projekterades, ansåg Stephens, att detta företag skulle i hög grad 

minska malmtillgången, försvåra malmupptagningen samt hämma bruksdriften, vadan 

han med stor energi stred för att söka förhindra sjösänkningens realiserande. Allt det stora 

arbete, han nedlade för att hävda sin åsikt i processen om sjön Salen, blev dock fruktlöst. 

Driften vid bruket hålles nu uppe i den omfattning, som kräves dels för bevarandet av 

inmutningsrätten till malmen i sjöarna, dels för fortsatt innehav av den del av skogen å 

godset, som är rekognitionsskog d.v.s. kronoskog, som en gång till uppmuntrande av 

bergshanteringen blivit upplåten till begagnande av bruk och bergverk. Tillverkningen 

gäller numera icke längre produkter till avsalu utan blott sådant, som behövs för förnyelse 

och reparationer på de olika gårdarna, kvarnarna och sågarna och i anslutning härtill är 

alltjämt en mekanisk verkstad i gång. 

  Bruksägare Stephens ägnade redan från början stort intresse även åt jordbruket på det 

egna godset. Han förenade de spridda åkertegarna till regelbundna skiften, och genom 

systematiska täckdikningar höjde han åkerjordens avkastningsmöjligheter. Därjämte 

utfördes dyrbara invallningar, som höllos torrlagda för sädesbruk genom mekaniska 

pumpinrättningar. För återskogsodling av de kalmarker, som uppstått genom kolveds-

hyggena till masugnen, inkallades en dansk jägmästare, under vars ledning skogs-

kulturerna utfördes. På dessa forna kalhyggen frodas nu slutna, växtliga skogsbestånd. 

  Bruksägare Stephens torde nog ha varit en av de första småländska jordägare, som 

insett, att skogen utgör jordägarens viktigaste kapitalkälla. Skogen å Huseby har därför 

sparats och sågverksrörelsen under senare år inskränkts, huvudsakligen omfattande 

tillgodogörandet av vindfällda träd. Om även för långt driven konservativ skogspolitik 

icke kan godtagas från vare sig skoglig eller nationalekonomisk synpunkt, har den dock 

medfört, att av skogarna i enskild mans ägo Huseby stora skogsdomän för närvarande är 

den största och värdefullaste inom hela Småland. 

  När bruksägare Stephens tillträdde Huseby, var köpeskillingen cirka en halv miljon 

kronor. Under de 66 år, han ägt och brukat Huseby, har taxeringsvärdet för Huseby med 

underlydande stigit till cirka 2 ½ miljoner kr. 

  Ehuru bruksägare Stephens ägnade bruks- och jordbruksdriften å Huseby den allra 

största omsorg, sträckande sig in i alla detaljer, hade han dock tid och krafter över till en 

hel del offentliga värv. Från år 1866 t.o.m. år 1909 representerade han sålunda 

Kronobergs län i riksdagens första kammare. Han tillhörde därvid under skilda perioder 

lagutskottet, statsutskottet, bevillingsutskottet samt särskilda och tillfälliga utskottet. 

Vidare var han under en tid landstingsman. Han var en av ledamöterna i den lego-

stadgekommitté, som arbetade vid sekelskiftet. Till ledamot av lantbruksakademien 

utsågs han 1886. 

  Han blev år 1904 kommendör med stora korset av Vasaorden och var vid sin död en av 

de nio icke furstliga innehavarna av denna utmärkelse. 

  Herren till Huseby var en gestalt av för oss ovanlig typ. Han satt där såsom en engelsk 

gentleman och godsägare, som ödet fört in i svensk miljö, men som där vidmakthöll sin 

släkts engelska traditioner. Så förde han ett tillbakadraget liv men med sina dörrar 

ständigt gästvänligt öppna. Under sina första år på Huseby var han ofta i kontakt med 

andra gårdar i orten och deltog gärna i jakter här och var. Med åren drog han sig dock mer 

och mer tillbaka, och den dövhet, som han drabbades av för ett 15-tal år sedan, bidrog 

ytterligare till att öka isoleringen gentemot yttervärlden. Den stora gästvänligheten på 

Huseby hölls dock alltjämt i helgd. Otaliga äro de celebra gäster, som sökt sig dit, 

däribland åtskilliga furstar, både svenska och utländska. Konung Oscar II sågs ofta på 

Huseby, och även vår nuvarande konung har då och då gästat slottet. Bruksägare 

Stephens hade också något att visa sina gäster. Han hem var såsom ett museum med 

många kostliga ting. När han övertog Huseby, ingick i köpet bl.a. grevarna Hamiltons 

högst värdefulla möbler och konstverk. Från fadern hade han fått ärva bl.a. dennes 

synnerligen förnämliga bibliotek, som innehåller många dyrgripar, bl.a. vissa inkunabler, 

samt värdefulla och unika samlingar om arkeologi. Själv hemförde han från Indien många 

skatter av olika slag, möbler, indisk konst och andra rariteter. Under årens lopp ökade 
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samlingarna på Huseby genom nyinköp, icke minst i fråga om konstverk. Den 

fornnordiska avdelningen i detta privata museum ordnades och katalogiserades av fadern, 

som gärna sökte sig till sonens gods, driven dit icke minst av den omständigheten, att han 

i denna trakt kunde få träffa sin gamle vän Gunnar Olof Hyltén-Cavallius som nu bodde 

på släktgården Sunnanvik. 

  Bruksägare Stephens var vänfast och minnesgod i alldeles särskild grad. I sitt tänkande 

och handlande var han strängt konservativ, i mångas tycke kanske alltför mycket, och 

denna hans läggning präglade allt hans görande och låtande. Han gav icke uttryck för 

liberalism i någon form. Men han betydde oerhört mycket för den vid bygd, över vilken 

hans domäner sträckte sig, genom den stora anpart av bygdens näringsliv, som vilade på 

honom, särskilt då skogsbruket och härtill ansluten näring. 

  Stephens ingick år 1880 äktenskap med Hedvig Elisabeth Kreüger, dotter till amiralen  

J. H. Kreüger, Stockholm. Han blev änkling år 1911. Närmast sörjande äro tre döttrar, 

Florence, som bor hemma på Huseby och under senare år varit faderns högra hand och 

allt i allo, Mary, boende på Torne gård, samt Maggie som vistas å Huseby. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 30 Lördagen den 24 Februari 1934. 
 

Bruksägare Stephens 
jordfästning. 

 
Förrättades i Skatelövs kyrka un- 

der storslagna former. 

 
– Från vår korrespondent. –   

 

  
  Bruksägare J.S.F. Stephens å Huseby jordfästningsakt försiggick på torsdagen i 

Skatelövs kyrka, och blev en sorgeakt, som fick mer än vanligt storslagna högtidliga 

former. 

  Den bortgångnes stoft hade, sedan det balsamerats, stått på lit de parade i biblioteket på 

slottet, och många voro de, som en sista gång gjorde sin honnör för den gamle, vördnads-

värde husbonden och vännen.  

  Utanför slottet vajade begravningsdagen i uppkörsallén 8 flaggor på halv stång, förenade 

med guirlander, och granar kantade båda sidor av vägen ett stycke mot Skatelövs kyrka. 

De närmaste till sorgeakten inbjudna samlades till ett antal av 40-talet till lunch å slottet 

kl. halv 1 på middagen. Huvudgårdens många underlydande, såväl som utgårdarnas 

fylkade sig strax före kl. 2 i täta skaror utanför detsamma. Innan godsherren på Huseby 

för sista gången gjorde resan över sina ägor, förrättades bön av kyrkoherden Knut Holm, 

Vislanda, därvid som betraktelse läsande Psaltarens 103 kap., varpå sjöngs ps. 47: 10 och 

11 versar. 

  Kistan placerades därefter på en öppen, i svart klädd vagn, förspänd med två i sorge-

schabrak klädda hästar, som leddes vid betslet av två män, och den stora processionen 

satte sig i rörelse mot Skatelövs kyrka. 

  Prestaverna fördes av professor E. Wrangel, Lund, och konsul W. Westrup, Rydsgård. 

  Kyrkan var ståtligt dekorerad i svarta och vita färger samt med höga granar, bladväxter 

och blommor samt levande ljus. Långt innan den för jordfästningen utsatta tiden var inne, 

samlades i kyrkan en menighet av bortåt 1,000 personer, som ville övervara den 

högtidliga akten. Från vagnen bars efter ankomsten till kyrkan kistan av åtta medaljörer 

från godset, och under tiden spelades från orgeln Anjous sorgmarsch, medan kyrkan till 

sista plats fylldes av begravningsgästerna och en andäktig menighet. På orgelläktaren 

hade Blädinge, Vislanda och Skatelövs sångkörer samlats till ett antal av 60 sångare, och 

sorgakten inleddes med att den sammansatta kören under kantor Gunnar Johanssons från 
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Blädinge ledning utförde J.S. Bachs ”När jag skall lämna världen”, vilket omedelbart 

åtföljdes av ps. 137: 3– 4 v.  

  Officierande präster voro kyrkoherde Waldemar Norlén, Skatelöv, och kyrkoherde Knut 

Holm, Vislanda, den senare som sjungande liturg. Kyrkoherde Norlén trädde nu fram till 

båren och höll liktalet, utgående från texten i Joh. 14: 1 ”Edra hjärtan vare icke oroliga, 

tron på Gud, tron ock på mig”. 

  Härefter följde jordfästningen enligt ritualen, vilken avslöts med Fader vår. 

  Doktor Y. Tegner, Växjö, sjöng omedelbart efteråt Edvard Griegs ”Den store hvide 

Flok”, och kyrkoherden Hilding Sjöfors, V. Torsås, Ahnfelts ”Jag lever, och vet, huru 

länge”, ackompanjerande av kantor Witzell, Skatelöv. Ps 193: 4– 5 följde, och präst-

männen trädde för altaret iklädda mässkrudar. Kyrkoherde Holm sjöng växelvis med 

kören begravningsmässan och antifonier, och altartjänsten avslöts med Välsignelsen. 

Därefter sjöng kören Flemmings ”Saliga de, som ifrån världens öden”, och församlingen 

avslöt med ps. 484: 5. 

  Härefter följde kransnedläggningen, som inleddes med att agronom K.F. Öberg, 

Grimslöv, talade å Skatelövs kommuns vägnar och nedlade en krans med blågula band 

försedd med inskriptionen ”Gärd av aktning”. Inspektoren Arvid Almskog, Huseby, 

nedlade krans från arbetare och förmän vid Huseby bruk och underlydande, försedd med 

inskriptionen ”Med vördnad och tacksamhet, ett sista farväl”, vita band. Hr Axel Sjöberg, 

Gränsen, nedlade krans från tjänstepersonalen å slottet, försedd med inskription ”En gärd 

av aktning och vördnad”, vita band, och sist höll Gösta Hyltén-Cavallius å Sunnanvik ett 

längre minnestal, däri han frammanade bilden av den ärevördige, hänsovne heders-

mannen och vännen. Utom ovannämnda kransar märktes Sydsvenska kraftaktiebolaget, 

blå och gula band, det gamla Gransholmska hemmet ”Gärd av vördnad och tacksamhet”, 

brunröda band, och bankirfirman Cervin, Stockholm, brukspatron Myrman, Gransholm 

m.fl. Å de sörjandes vägnar talade sjökaptenen Björn von Sydow, Stockholm, en 

systerson till den hänsovne. 

  Händels Largo intonerades från orgeln, då kistan fördes ur templet och placerades å 

vagnen, varefter processionen i sakta marschtakt satte sig i rörelse den långa vägen till 

Vislanda station, från vilken stoftet skulle föras till Stockholm för att gravsättas å Solna 

kyrkogård på måndag. Då kistan insatts i vagnen, läste kyrkoherde Knut Holm en bön, 

och gemensamt sjöngs psalmen 34: 3– 4. Sist sjöng kören ”Stilla skuggor”. 

Kommendörkapten Björn von Sydow talade här åter och framförde de sörjandes tack till 

sångarna för den vackra sången och till alla som medverkat vid sorgehögtidligheten och 

mött upp till densamma. Å Vislanda station hade samlats en stor människoskara. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 32 Tisdagen den 27 Februari 1934. 
 
Bruksägare J.S.F. Stephens gravsättning.  På måndagen gravsattes å Solna kyrkogård 

stoftet efter bruksägaren J.S.F. Stephens, Huseby.  

  Den högtidliga, stämningsfulla akten övervars – förutom av den framlidnes närmaste 

anförvanter och några av forna underlydande på Huseby – av bl.a. amiralen Schneidler, 

justitieråden Eklund och Bellinder, förste kammarherre baron de Geer, kammarrättsrådet 

N. von Sydow, bankir T. Cervin och häradshövding Riben, samt av många andra vänner 

till den hänsovne. 

  Akten inleddes med att en dubbelkvartett under ledning av kantor Bror Arrhenius 

utförde ”Stilla skuggor”, varefter kyrkoherde E. Ekman, Solna höll en anslående 

betraktelse. Därefter sjöng dubbelkvartetten ”Över skogen, över sjön” av Lindblad. 

  Talman E. O. Magnusson, Tumhult nedlade en krans från representanterna för 

Kronobergs läns i riksdagens andra kammare och riksdagsman A. Thelin, Växjö en krans 

från länets representant i första kammaren. Båda framförde en sista hälsning och ett tack 

för god insats. Släktingarnas tack framfördes av kommendörkapten Björn von Sydow. 

  En vacker blomstergärd hade ägnats den hänsovne. 



 
92 

Ur Smålandsposten N:o 28 Tisdagen den 20 Februari 1934. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dödsfall. 
 

  I fredags avled änkefru Ingrid Engkvist, Källeberg, Vislanda.  

  Hon var änka efter hemmansägaren Magni Engkvist, Källeberg. Närmast sörjande äro en 

son samt två döttrar, varav sonen är spårvägskonduktör i Stockholm och ena dottern 

bosatt i Säffle och den andra i Stockholm. 

 

  Lägenhetsägaren Johan Engkvist, Hagaborg, Vislanda, avled i onsdags, över 80 år 

gammal. 

  Han var en arbetssam och rättrådig man av den gamla goda stammen, som efterlämnar 

ett aktat minne. Närmast sörjande äro broder samt barn, barnbarn och trotjänarinna. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 29 Torsdagen den 22 Februari 1934. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära lilla mor 

Ingrid Engkvist, 
född den 20 juli 1865, 

avled i dag stilla i sitt hem, i 

tacksamt minne bevarad av oss 

barn, barnbarn, syskon, släkt och 

vänner. 

Källeberg, Vislanda den 16/2 1934. 

                                          BARNEN. 

 

Sv. Ps. 275 v. 9; 479. 
 

Kungörelse. 
  Kaféidkerskan Karolina Persson i 

Vislanda, har på grund av en denna 

dag ingiven ansökan försatts i 

konkurs vid Västra Värends dom-

sagas Häradsrätt.  Första borgenärs-

sammanträdet i konkursen  har 

utsatts att hållas inför Konkurs-

domaren i nämnda domsaga å 

tingsstället Alvesta den 18 Mars 

1934 klockan 12 på dagen. 

  Bevakningar böra vara ingivna 

eller med posten inkomna till kon-

kursdomaren senast den 20 Mars 

1934. Kungörelser om konkursen 

skola införas i Smålandsposten. 

Konkursdomaren postadress är 

Alvesta. 

Alvesta den 19 Februari 1934. 

På tjänstens vägnar: 

G. Bergström 



 
93 

 

(annons) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 32 Tisdagen den 27 Februari 1934. 
 

Dödsfall. 
 

  I sitt hem i Ugnabygden, Vislanda, avled i lördags hemmansägaren Magni Pettersson i 

en ålder av 68 år. 

  Det är den tredje, som inom en vecka avlidit i lunginflammation i Vislanda församling. 

Dessa tre dödsfall har drabbat samma släkt. Den avlidnes svärfar, lägenhetsäg. Johan 

Engkvist, Fållen, och en svägerska till Johan Engkvist, änkan Ingrid Engkvist, Fållen, har 

nämligen avlidit i samma sjukdom. 

  Hem.-äg. Magni Pettersson sörjes närmast av maka och en son. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 33 Torsdagen den 1 Mars 1934. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FÖRLOVADE. 
Tage Johansson 

Anna-Greta Karlsson 

Vislanda. 

 

Tillkännagives, 

att 

Gud i sitt allvisa råd behagat 

hädankalla 
min älskade make och min käre 

fader, 

H e m m a n s ä g a r e n 

Magni Pettersson, 
som lugnt och stilla avled i sitt 

hem lördagen den 24 febr. 1934  

kl. 7,20 e.m. i en ålder av 67 år, 10 

mån. och 18 dagar, djupt sörjd och 

i tacksamt minne bevarad av mig, 

en son, samt barnbarn, släkt och 

vänner. 

Ugnabygden, Vislanda den 24 febr. 

1934. 

                       EMMA PETTERSSON. 

         Karl 
 

Sv. Ps. 483, 344 v. 2. 
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Ur Smålandsposten N:o 34 Lördagen den 3 Mars 1934. 
 
Vislandakretsen av Svenska Röda korset, höll i tisdags kväll årsmöte. 

  Av styrelseberättelsen framgick, att kretsens allmänna kassa balanserat på kr. 850:97 

med en behållning på 589:67 samt den särskilda kassan på kr. 1,289:58 med 824:14 i 

behållning. Den aftonunderhållning, som gick av stapeln den 11 november gav ett netto å 

kr. 237:60. Värdet av kretsens materiel uppgår till 731 kr. Den socialhygieniska verk-

samheten, som under året bedrivits, har dragit en kostnad av 482:05. Till skolbarn har 

kostnadsfritt i kommunens badhus serverats 813 bad. Kretsen har vidare deltagit i 

Svenska Röda korsets nödhjälpsaktion, varvid förekommit insamling dels av kontanta 

medel och dels av kläder och spannmål. I likhet med föregående år har för spridande av 

julglädje till behövande, vilka icke erhålla understöd av fattigvården, utdelats 120 kr. i 

kontanter. Vidare har 15 barn helt eller delvis beklätts. En flicka har utrustats med kläder 

i och för inträde till Krokens barnhem i Dalarna, och en flicka har erhållit hjälp till 

sanatorievård. Under året har bortskänkts fyra fullständiga babyutstyrslar. Samtliga 

barnkläder har tillverkats vid föreningens symöten. Kretsens sjukvårdsmateriel, som är 

avsedd för utlåning, har livligt anlitats. 

  I tur att avgå ur styrelsen voro fru Klara Swensson, fru Gerda Keith och distrikts-

sköterskan syster Berta Henriksson. Fru Klara Swensson omvaldes, och i stället för fru 

Keith, som redan avflyttat, och syster Berta Henriksson, som avflyttar den 1 april, valdes 

fru Stina Johansson och källaremästare Artur Fridström. Till suppleanter omvaldes 

järnhandlande Carl Johansson och nyvaldes efter handlanden Carl Samuelsson fru Tora 

Svensson. 

  Till revisorer valdes grosshandlande Emil Swensson och handlande Otto Håkansson 

med fru Inga Håkansson och fröken Betty Persson som ersättare. 

  Kretsens ordförande, fru Elna Gustafsson, och fru Klara Swensson utsågos att 

representera föreningen vid distriktsmötet. 

  Ordföranden uttalade till sist ett hjärtligt tack till syster Berta Henriksson, som den 1 

april tillträder sin nya plats i Alvesta, för allt det nitiska och behjärtansvärda arbete, hon 

nedlagt för kretsens fromma. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 36 Tisdagen den 6 Mars 1934. 
 
Vislanda industri- och hantverksförening, hade i måndags årsmöte. 

  Föreningen bildades och stadgar antogos i januari månad 1932 och är sålunda ganska 

ung, men desto livskraftigare och arbetar rätt så intensivt, vaken och intresserad för vad 

som kan vara till fromma för hantverkets höjande. Till föreningen äro nu anslutna 34 

medlemmar. Föreningen är ansluten till Sveriges hantverksorganisation. 

  Innevarande års styrelse utgöres av: ordf. skräddaremäst. M. Svensson, v. ordf. 

plåtslagaremäst. R. Loëb, sekr. fabrikör Thorsten Johanzon, v. sekr. bryggare Anton 

Nilsson, kassör och klubbmästare slaktaremäst. Axel Karlsson, konditor P. J. Jonsson och 

elektriker A. Engström. 

 

 

Begravning. 
 

  Å Vislanda nya kyrkogård jordfästes på söndagen stoftet av smeden Axel Hoff från 

Ulvsboda. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde K. Holm. 
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Ur Smålandsposten N:o 39 Söndagen den 11 Mars 1934. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 41 Torsdagen den 15 Mars 1934. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 44 Tisdagen den 20 Mars 1934. 
 

Dödsfall. 
 

  F.d. stationsföreståndaren Carl Sandin, Gungvala, Blekinge, avled i fredags i sitt hem i 

en ålder av 67 år.  

  Sandin var född i Vislanda, där hans fader var byggmästare. Efter slutad skolgång fick 

han vid 16 års ålder anställning vid Statens järnvägar, men övergick snart till Karlshamn- 

Vislanda järnväg, där han alltsedan haft sin verksamhet. Han blev konduktör 1899, och då 

Auktion å fastighet. 
  Nästa lördag den 17 d:s kl. 2 e.m. 

låter handlande P. M. Bengtsson i 

Vislanda medelst offentlig auktion 

försälja fastigheten Stendalen i 

Vislanda municipalsamhälle. 

  Belägenheten är c:a 100 m. från 

stationshuset.  Arealen utgör 4,140 

kvm. Boningshuset innehåller på 

nedre botten 4 rum och 2 kök, och 

övre våningen 2 stora rum och kök. 

Uthusen innehålla 5 vedbodar, 

källare och brygghus. Inteckningar 

underlättar köp. 

  Övriga villkor tillkännagivas före 

auktionens början. 

Vislanda den 14 mars 1934. 

                      Carl Samuelsson. 

Gud har idag hemkallat 

vår kära lilla, lilla 

V I V I 
i hennes 8:de år, innerligt sörjd och 

saknad av oss, syskon, släkt och 

vänner. 

Vislanda den 10 mars 1934. 

ESTER o. AXEL SVENSSON. 

 

Sv. Ps. 493 v. 1. 
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Gungvala station år 1915 tillkom, blev Sandin dess föreståndare, vilken befattning han 

innehade t.o.m. 1930, då han avgick med pension. 

  Sandin gjorde sig omtyckt och uppskattad av såväl överordnade som kamrater och 

trafikanter såväl inom som utom tjänsten. Under en följd av år var han styrelseledamot av 

S.J.F:s avledning 39 i Karlshamn, och S.K.P. lokalavdelning. Han tillhörde även 

ordensförbundet M–n.  

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 45 Torsdagen den 22 Mars 1934. 
 
Vägomläggningen Värmanshult– Mjöhult ej statskommunalt reservarbete?  Arbets-

löshetskommissionen har avslagit den framställning från Vislanda sockens arbetslöshets-

kommitté att få såsom statskommunalt reservarbete utföra ombyggnad och förbättring av 

enskilda vägen från allmänna vägen Vislanda– Agunnaryd vid Värmanshult till allmänna 

vägen Vislanda– Ljungby vid Mjöhult.  

  Avslaget motiveras med att arbetet är mycket stort med hänseende till arbetslöshetens 

omfattning i orten. För den händelse kommunen är villig att anställa arbetare från andra 

kommuner vid företaget är kommissionen beredd att ånyo upptaga ärendet till be-

handling. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 46 Lördagen den 24 Mars 1934. 
 

Vislanda- och Blädingeortens elektriska förening, höll i söndags bolagsstämma. 

Medlemsantalet har under det gångna året uppgått till 139. Förteningens inkomster 

uppgingo till kr. 45,122:97 och utgifterna till kr. 42,713:26 med en behållning å kr. 

2,409:71, vilken summa tillfaller energigivaren, kvarnägaren Sibbe Johansson, Långhult, 

Ryssby. Till styrelse för de två nästkommande åren omvaldes kyrkovärd P. M. Johansson, 

Lindås, hem.-äg. Otto Andersson, Sälhyltan, hem.-äg. Ernst Pettersson, Lönshult, hem.-

äg. Salomon Johansson, Blädingsås, och hem.-äg. Karl Ring, Södra Vare med härads-

domaren C. M. Johansson, Södra Vare, hem.-äg. August Bengtsson, Skeppshult, och 

hem.-äg. Vilhelm Lüning, Lönshult, som suppleanter. Stämman beslöt att godkänna 

ansökan om anslutning för vaktstugan och anhalten i Mörhult samt för Vislanda-

avdelningen av B.F. och S.L.U. nyuppförda hus i Spjutaretorp. 

  Alfred Karlsson, Norra Vare, Blädinge, hade inlämnat en anhållan om att leverantören 

borde anskaffa reservkraft, ty under det gångna året hade inte lyset varit till allas 

belåtenhet.  

 

 

Födelsedag. 
 

  40 år fyller i morgon folkskolläraren Hjalmar Liljekvist, Lindås folkskola, Vislanda.  

  Jubilaren är född i Hallaryd och avlade folkskollärareexamen i Lund 1917. Efter att ha 

innehaft vikariat vid Estentorps folkskola, Malmbäck, blev han ordinarie lärare 1918 vid 

Sjöbackens folkskola i Vislanda och erhöll ordinarie tjänst vid Lindås 1921. 

  Jubilaren har gjort sig känd som en samvetsgrann och energisk lärare. 
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Andelsmejerifrågan i 
Vislanda. 

 
Snart torde en andelsmejeriförening 

bildas. 

 
( Från vår korrespondent). 

 

 

  Intresset för bildandet av en andelsmejeriförening i Vislanda är mycket stort. Detta 

visade sig vid sammanträdet i biograflokalen i torsdags, då ett stort antal lantbrukare från 

Blädinge och Vislanda hade kommit tillsammans för att om möjligt konstituera före-

ningen.  

  Vislandaavdelningen av R.L.F. ordförande, lantbrukare Bengt Olsson, Skörda, hälsade 

de närvarande välkomna. Han vände sig särskilt därvid till mejerikonsulenten Ch. 

Ranstad, Växjö, lantbeukaren Eric Johansson, Vret, samt representanter för Grimslövs 

och Alvesta mejeriföreningar.  

  Mejerikonsulent Ranstad höll därefter ett timlångt anförande. I detta redogjorde han för 

mejerihanteringens utveckling under de senaste 20 åren. Så har t.ex. mejeriernas antal 

ökats kollosalt och utgjorde 1932, 64 stycken inom länet. En annan sak, som kraftigt 

belyser övergången från spannmålsproduktionen till mjölkhushållningen, är att 1913 var 

mejerileverantörernas antal 363 men 1932 4,680. Detta antal utgör dock endast en 

fjärdedel av alla brukningsdelar, men detta har till stor del sin förklaring däri, att 

avstånden äro mycket stora mellan en del gårdar och mejerierna. Varenda lantbrukare, 

som har möjlighet att lämna mjölken till mejeriet, borde vara ansluten till mejeri-

föreningen, framhöll konsulenten. Den osunda konkurrensen skulle därmed upphöra, och 

priserna skulle höjas. Meningen är nämligen, att riksförbundet skall taga hand om 

försäljningen av exempelvis smör. De enskilda föreningarna eller länsförbunden skulle på 

så sätt inte komma att konkurrera med varandra. Men en sådan ordning kan ju först bli 

effektiv, då alla mejerier ingått i mejeriförbundet. 

  Konsulenten anmodade därför lantbrukarna i Vislanda att starta en mejeriförening. 

Gränsen för en sådan skulle i möjligaste mån följa sockengränsen i söder, öster och 

väster. Däremot skulle gränsen i norr gå in i Blädinge socken från Oby, norr om 

Sissleboda till vägskälet i Blädingsås. ”Frileverantörerna” skulle man också försöka få 

med från början. Det gäller för varje lantbrukare att vara solidarisk.  

  Till att leda dagens förhandlingar valdes lantbrukaren Bengt Olsson, Skörda. 

  Ordföranden redogjorde för teckningen av kor. Sålunda hade 213 st. tecknats, men ett 

föregående möte hade de beslutat, att en mejeriförening först skulle konstitueras, då 

antalet uppgick till 250. Blädinge socken var alltför litet representerad å listorna. 

  Lantbr. A. Karlsson, Espetuna, framhöll, att om gränsregleringen blir den av konsulent 

Ranstad framförda, skulle teckningen bli avsevärt större för Blädinge socken. 

  Lantbrukaren Eric Johansson, Vret, uttalade sin glädje över det stora intresse, som visats 

i saken. Han omtalade, att mejeristen i Vislanda hade tecknat kontrakt med en person att 

leverera mjölk och grädde till en person i Karlskrona stad. Detta ansåg han vara lant-

brukarnas plikt att hindra. 

  En resolution av följande lydelse antogs och den skulle tillställas mejeristen: 

  ”Leverantörer till Vislanda mejeri, talrikt församlade på sammanträdet i Vislanda har 

erhållit meddelandet, att mejeriet ämnar påbörja leverans av mjölk och grädde till 

Blekinge län. Med anledning därav vilja leverantörerna härmed uttala sin bestämda 

protest mot dylikt förfarande och kräva enhälligt, att denna affärsförbindelse icke 

kommer till förverkligande. Skulle det oaktat mejeriet ingå därpå, förklarar sig de 

närvarande att inställa alla mjölkleveranser till Vislanda mejeri”. 
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Lösöreauktion 
                   i Vislanda. 
 
Å offentlig auktion, som förrättas 

onsdagen den 28 mars 1934 med 

början kl. 14 vid fastigheten Storgatan 

n:r 14 inom Vislanda municipalsamhäl-

le, kommer därstädes att för konkurs-

bos räkning försäljas buffé, sekretär av 

ek med inläggningar, div. bord, stolar, 

soffa, radioapparat, dukar, väggur, 

kaffeserviser, prydnadssaker, affärsdisk 

med glas, våg med vikter, isskåp m.m., 

m.m. 

  Kända och vederhäftiga köpare 

erhålla kredit 1 månad, övriga betala 

kontant eller vid anfordran. Inrop under 

2 kr. betalas kontant. Äganderätten till 

inropad vara förbehålles till densamma 

blivit betald. 

    Alvesta den 22 mars 1934. 

                              ERIC JONSSON. 

  Från mjölkleverantörer från Odensjö framkom förslag, att de skulle få lämna sin mjölk 

till Vislanda. Häremot framhöll hr Johansson, Vret, och konsulent Ranstad, att det 

naturligaste var, att Odensjö lämnade sin mjölk till Grimslövs mejeri, som låg i samma 

socken som Odensjö och att vägen dit var betydligt 

kortare än till Vislanda. Några talare påvisade 

vissa skäl för att leveransen borde gå till Vislanda. 

Angående den norra gränsen framhölls, att man 

hätr kom i konflikt med Alvesta område. 

Representanter för Vislanda mejeriförening, 

nämndeman Salem Svensson, Gustavsberg, trodde 

för sin del, att denna sak nog skulle ordnas till allas 

belåtenhet. Till att anskaffa flera namn på 

teckninglistorna samt att ordna leveransen av 

mjölken till eventuella kraftåtgärder gentemot 

privatmejeriet utsågs en kommitté på fem 

personer. I denna invaldes lantbrukarna Bengt 

Olsson, Skörda, Otto Andersson, Sälhyltan, Aron 

Karlsson, Espetuna, Olof Gustafsson, Ramsåkra, 

och Johan Svensson, Odensjö. 

  Nästa sammanträde skall hållas på samma ställe 

den 7 april. 

  Till sist tackade ordföranden alla, som visat sitt 

intresse för saken och uttalade den förhoppningen, 

att alla skulle stå solidariska med varandra. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 48 Tisdagen den 27 Mars 1934. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 50 Söndagen den 1 April 1934. 
 
(annons) 

 

 

 

 

 
 

FÖRLOVADE. 
John Samuelsson 

Hildur Johansson 

Vislanda. 
Påskafton. 

 

 

 

Härmed tillkännagives 

att 

min älskade make 

Sven Andersson, 
stilla avlidit i sitt hem, 89 år 

gammal, djupt sörjd och saknad av 

mig och många vänner. 

Brånadal, Vislanda den 26 mars 1934. 

INGEGÄRD ANDERSSON. 

 

Sv. Ps. 257 v. 11.. 
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Ur Smålandsposten N:o 51 Onsdagen den 4 April 1934. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dödsfall. 
 

  I sitt hem i Hönetorp, Vislanda, avled påskafton fröken Eva Johansson, i en ålder av    

64 år. Hon sörjes närmast av tre syskon, lantbrukaren Sven Johansson, Hönetorp, 

Vislanda, fru Ingrid Jonasson, Rickardshult, Vislanda, samt Anna Johansson, bosatt i 

Malmö. 

 

 

 

 

Begravning. 
 

  Begravning ägde annandag påsk rum på Vislanda nya kyrkogård, då till den sista vilan 

fördes stoftet efter Sven Andersson, Brånadal, Vislanda. 

  Kvarnägaren Henrik Nilsson, Kvarnadal, Vislanda, talade vid kistan i sorgehuset. 

  Jordfästningen förrättades av kyrkoherde K. Holm, Vislanda. Begravningsakten av-

slutades med en psalm.  

  Den avlidne, som uppnått en ålder av nära 89 år, sörjes närmast av maka. 

 

 

 

 

Födelsedag. 
 

  75 år fyller i morgon kyrkovärden G. S. Olofsson, Kvarnabäck, Vislanda. Han är född i 

Vislanda socken, och har där under många år varit verksam inom det kommunala. 

Sålunda har han varit medlem av kommunalnämnden, fattigvårdsstyrelsen, skolrådet, 

kommunalfullmäktige och kyrkorådet, samt är fortfarande kassör i kyrkorådet. Dessutom 

har han tillhört ett flertal kommittéer. Är huvudman i Vislanda pastorats sparbank och 

ledamot av dess styrelse. Sitt kyrkliga intresse har han lagt i dagen genom flera gåvor, 

bl.a. av en likvagn. Som synes av ovanstående är han en av socknens mest bemärkta män, 

och få hava som han genom arbete och intresse verkat för hemkommunens fromma. Han 

är livligt uppskattad inom de vidaste kretsar. 

 

 

 

Tillkännagives 

att 

Herren Gud behagat hädankalla 

vår älskade syster 

Eva Johansson, 
som stilla avlidit i sitt 64:de 

levnadsår, sörjd och saknad av oss, 

övrig släkt och många vänner. 

Hönetorp, Vislanda den 31 mars 1934. 

                                          SYSKONEN. 

 

Sv. Ps. 35: v.5. 
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Ur Smålandsposten N:o 54 Söndagen den 8 April 1934. 
 
Mjölkleverantörer till Vislanda och Alvesta mejerier, voro i torsdags sammankallade 

till möte i Blädingsås att bestämma gränserna för Alvesta och Vislanda mejeriers upp-

samlingsområde i Blädinge. 

  Många intresserade hade infunnit sig. 

  Ordf. i Vislanda mejeriförenings interimsstyrelse, lantbr. Bengt Olsson, Skörda, hälsade 

samtliga välkomna, särskilt då ordf. i mejeriförbundet bruksägare I. Ekströmer, 

Klavreström, samt representanterna för Alvesta mejeriförening. 

  Till att leda förhandlingarna valdes hr Ekströmer. Ordf. uttryckte sin glädje över att 

Vislanda går med i mejeriförbundet samt redogjorde också för de olika förslagen 

angående uppdelningen av tillförselområdena för de båda mejerierna. 

  Härefter vidtog diskussion, vilken blev synnerligen livaktig och stundom tog rätt 

aggresiva former. Brännpunkten var huruvida leverantörerna i Ås skulle helt övergå till 

leverans till Vislanda, då nämnda by ansågs böra tillhöra Vislanda uppsamlingsområde. 

Det framhölls, att om turnén över Espetuna skall kunna uppehållas, måste all mjölk från 

ås gå till detta mejeri. numera finnas i Ås tre leverantörer till Alvesta, men Vislanda har 

samma antal leverantörer i Norra Vare. Det framhölls vidare som en möjlighet till lösning 

av frågan, att utbyte skedde mellan dessa leverantörer, så att Vislanda avstode från 

leverantörerna i Norra Vare men i stället fick hela Ås by. Denna framställning gjordes 

men kunde icke godtagas vare sig av leverantörerna själva eller av representanten för 

Alvesta mejeriförening. 

  Då uppgörelse efter långvarig diskussion härvid ej kunde ernås, beslöts slutligen, att 

inga nuvarande leverantörer finge övergå till annat mejeri samt att Alvesta mejeri å ena 

sidan och Vislanda å andra förbunde sig att icke t. v. värva leverantörer från varandra. 

Detta beslut fastställde mejeriförbundets ordf., och skrivelse härom skall omedelbart 

tillställas föreningen. 

  Diskussionen, som tog drygt två timmar i anspråk, avslöts av lantbr. Aron Karlsson, 

Espetuna, som tackade samtliga närvarande och särskilt hr Ekströmer, som biträtt vid 

försöket till frågans lösning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 55 Tisdagen den 10 April 1934. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter en längre tids sjukdom avled i lördags å sanatoriet Lugnet fru Ida Petersson, maka 

till lantbrukaren Johan Petersson, Hönetorp, Vislanda. 

  Den avlidna, som endast blev 34 år gammal, var dotter till f.d. hemmansägaren A. Lönn, 

Glimminge, Vislanda. Hon har gjort sig känd som en mycket duktig och god husmor, och 

tomrummet blir därför stort hos maken och de fyra små barnen, som alltför tidigt mistat 

det käraste de hade. I deras stora sorg deltaga dessutom många släktingar och vänner. 
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Ur Smålandsposten N:o 57 Lördagen den 14 April 1934. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 59 Tisdagen den 17 April 1934. 
 

Hemsk bilolycka vid 
Huseby i natt. 

 
Två dödade. 

 

  Tidigt i morse inträffade en hemsk bilolycka på vägen mellan Vislanda och Huseby. En 

bil körde av någon anledning mot en björk i våldsam fart. Bilen krossades. Av de fyra 

personer, som åkte i densamma, dödades två, en ung dam och en ung man. Två personer 

skadades svårt. De infördes till Växjö lasarett i ambulans. 

  Namnen på offren äro ännu okända. Olyckan inträffade på väg in till Växjö.  

  Den havererade bilens nummer lär vara G 2428. 

 

 

Fastighetsauktion 
i  

V i s l a n d a. 
Fredagen den 27 april 1934 kl. 12 på 

dagen, låta vederbörande ägare å 

offentlig auktion, som förrättas på 

stället, försälja fastigheten N:r 14 vid 

Storgatan inom Vislanda muni-

cipalsamhälle. Jordareal 900 kvm. 

Bostadshus av timmer, brädfodrat, 

tegeltak, oljemålat, inrett å nedre 

våning till 2 rum, kök och affärslokal;  

å andra våning 1 rum och rymlig vind. 

Uthusbyggnad av stolpar och bräder. 

Samtliga byggnader i gott skick. 

Fastigheten har ett synnerligen gott 

affärsläge och har i densamma under en 

följd av år bedrivits kafé och konditori-

rörelse. 

  Köpare skall vara beredd att vid 

auktionstillfället kontant betala 1/10 av 

köpesumman eller ställa fullgod 

borgen. Övriga villkor före auktionens 

början. Inteckningar underlättar köp. 

  Fastigheten visas efter hänvändelse 

till J. M. Ljungberg, Vislanda, tel. 

Vislanda 60. Upplysningar genom 

undertecknad. 

   Alvesta den 12 april 1934. 

                                  ERIC JONSSON. 
          Tel. 215. 
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Den omkomne föraren av bilen, Erik 

Andersson. 

Ur Smålandsposten N:o 60 Torsdagen den 19 April 1934. 
 

En nattlig nöjesfärd med bil kräver tre unga 
människors liv. 

 

Två genast döda på olycksplatsen vid Vislanda. – En skadad avliden i natt 

å Växjö lasarett. 
 

Trött och sannolikt påverkad av spirituosa körde bilföraren med våldsam 

fart mot ett träd i en kurva. 

 
 

 
 
 

 

  I soluppgången på tisdagsmorgonen kommer en 

lastbil farande på vägen mellan Vislanda och 

Huseby. Strax efter det den passerat den korsande 

vägen Alvesta–Grimslöv, alltså ¾ mil från Vis-

landa, ser föraren en bil stå med tänd lykta nere på 

fältet fyra eller fem meter från högra vägkanten. 

Bilen står vänd mot Vislandahållet men snett utåt 

fältet.  

  Lastbilsföraren – han heter J. A. Crafoord och 

kommer från Halmstad med Kalmar som mål – 

stannar sin bil. Han förstår, att en olycka inträffat. 

Utmed vägkanten ligger en stor björk, som är 

uppryckt med rötterna, och bilen, som står där nere 

med björkens grenar över bakre delen, är 

fruktansvärt ramponerad. Kylaren är intryckt. 

Framhjulen stå böjda mot varandra. Dörrarna äro 

öppna på vid gavel, alla fönsterrutor äro 

bortsprängda, och en fåtölj ligger mellan bilen och 

kanten på vägkanten. Chauffören tycker sig aldrig 

ha sett en värre tilltygad bil. Det är en Ford av V-8 

modellen. 

  Men bilden är hemskare än så. Chauffören ser 

också människor ligga runt omkring, alla till 

utseendet livlösa. Mellan vägkanten och bilen – 

intrasslade i en taggtråd, som utgjort det nu kullvräkta vägstängslet – ser han två unga 

kvinnor på marken. De ligger utmed bilen högra långsida, den ena med huvudet mot 

kylaren, och den andra i motsatt riktning. Den ena tycks vara död, den andra är kanske 

vid liv. Med huvudet lutad mot reservringen på samma sid om bilen och med benen något 

Bilden till vänster visar bilen, sådan den såg ut efter katastrofen; bakom skymtar den kullkörda björken. 

Bilden till höger visar trädstammens nedre del med kofångaren över stammen. 
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Alice Johansson, den ena av de döda 

flickorna. 

uppdragna sitter en ung man. Även han synes vara död. Hr Crafoord går runt bilen och 

upptäcker där ännu en ung man. Denne halvligger vid vänsterdörren, bilen är en 

tvådörrars kupé av 1932 års modell – med huvudet lutat mot fotsteget. 

   – Är det Ni, som kört emot oss? säger han, när han 

ser chauffören.  

  Hr Crafoord upplyser honom om rätta förhållandet. 

   – Flytta mig inte, säger mannen vidare. Hur är det 

med de andra? 

  Hr Crafoord uppger, att det tycks vara två, som äro 

döda, en man och en flicka. 

   – Men det är väl en flicka till? spörjer mannen. 

  Chauffören omtalar, att den flickan nog är vid liv. 

Mannen ber då om lite vatten. Han säger, att det 

skulle finnas en vichyvattenflaska i bilen. Han får 

den, och sedan ber han om eld till en cigarett, som 

han hållit mellan fingrarna hela tiden. Han fryser 

fruktansvärt. Hr Crafoord går efter en filt och en fäll 

i bilen och breder fällen över mannen och filten över 

de båda flickorna. Sedan flyttar han ned den döde 

mannen och lägger honom ett stycke från flickorna. 

När han böjer sig in i bilen, tycker han sig förmärka 

en svag doft av punsch. 

  Klockan är omkring en kvart över fem.  
 

 

Hjälpen. 
 

  Hr Crafoord kör sedan så fort som möjligt med sitt tunga lass fram till Huseby, som 

ligger en kvarts mil från platsen, väcker folk där och får veta, att man vid transformator-

stationen bortåt Skatelövs kyrka har nattförbindelse med Växjö. Han vek av dit och 

ringde upp poliskontoret i Växjö, som i sin tur underrättade brandstationen. Det skedde 

vid halvsextiden. 

  Brandman Karl Karlsson körde genast i väg till olycksplatsen med ambulansbilen. När 

han kom fram, var hr Crafoord ännu icke återkommen, men hr Karlsson behövde ingen 

vägledning. Dödsbilens ena lykta brann ännu och genomträngde dimman, som började 

lägga sig över nejden vid soluppgången.  

  Hr Karlsson konstaterade detsamma som hr Crafoord, när han kom fram till bilen – två 

döda, två skadade. Pulsen slog ej på den ena flickan, ehuru hon fortfarande var varm, eller 

på mannen, som låg framme vid högra framhjulet – denna var redan ganska kall. Den 

andra flickan däremot företedde liv – hon rörde något på benen. Och mannen, på andra 

sidan bilen som låg med huvudet mot fotsteget kunde tala. Han bad om vatten. Hr 

Karlsson frågade vad som hänt, men mannen sade sig inte veta någonting. Han hade inte 

sett något, sade han. Han hade hatten kvar på huvudet, men blod rann fram från hjässan. 

Håret var delvis bortslitet från huvudet. Blodiga voro även de övriga, mest kanske den 

döda flickan och minst den döde mannen, den sistnämnde hade tagit sig med handen över 

det blodiga ansiktet. Den andra flickan hade stora sår, tydligen av glas på halsen. 

  Ambulansen rymmer endast två personer. hr Karlsson släpade upp i sin bil de två, som 

voro vid liv, en besvärlig sak, då ett par, tre taggtrådar lågo utmed marken. Han körde 

fortast möjligt till lasarettet. På läkarens begäran hämtade han sedan in de två döda. 
 
 

Identifieringen. 
 

  När hr Karlsson andra gången kom ut till olycksplatsen, konstaterade han, att den döde 

unge mannen var den vid Nafta-syndikatet i Växjö anställde Erik Andersson. Flickan var 

honom obekant. Vid hans återkomst till lasarettet hade man där identifierat allesammans, 

dels genom papper i kläderna, dels genom att anhöriga till den ena flickan kommit dit, 
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anande oråd, sedan de sport om olyckan och dottern icke varit hemma sedan föregående 

dag. Den döda flickan hette Alice Johansson. Hon var anställd hos frisör Karl Fröberg vid 

Sandgärdsgatan. Den skadade mannen var servitör å Stadshotellet i Växjö, Nils Hansson, 

medan den skadade flickan hette Lisa Sjölin. Hon var anställd som biträde i Alvesta-

slakteriets affär i Växjö. 
 

 

De skadade. 
 

  Fröken Sjölin föreföll vid ankomsten till lasarettet vara ganska illa däran. Vid en 

närmare läkareundersökning konstaterades, att hon synbarligen icke hade fått andra inre 

skador än en hjärnskakning, men dock en kraftig sådan. Dessutom hade hon erhållit 

skärsår på halsen av glas samt en del andra, mera ofarliga kontusioner. Illa däran var 

också hr Hansson. Det befanns, att han först och främst fått en kraftig hjärnskakning, och 

vissa tecken kommo läkaren att även misstänka, att skallbrott förelåg. Dessutom hade han 

fått högra lårbenet illa tilltygat ett stycke ovan knät. 
 

 

Förspelet. 
 

  Rapport om olyckan hade ganska snart ingått till landsfiskalen i Alvesta, inom vars 

distrikt olycksplatsen Vislanda socken ligger.  

  Genom den undersökning, som biträdande landsfiskalen Carl Erik Sterner genast 

verkställde, konstaterades att Erik Andersson och Nils Hansson samt fröken Sjölin 

föregående dag vid 3-tiden anlänt till Vislanda hotell och där ätit middag. Någon timma 

senare på eftermiddagen hade de återvänt till Växjö och hämtat Alice Johansson. Alla 

fyra hade sedan styrt kosan till Ljungby, dit de anlänt vid halv 10-tiden. De hade genast 

begivit sig till Stora hotellet, där de intagit supé. De hade förtärt sprit till maten – den 

tillmätta ransonen. Flickorna hade druckit Ramlösavatten till maten. Vittnen bland övriga 

gäster hade omtalat, att sällskapet icke visat minsta tecken till påverkan av det förtärda. 

Klockan 11,15 eller 11,20 hade de lämnat hotellet och satt kurs mot Växjö.  
 

  

Olyckans förlopp. 
 

  När inträffade olyckan? 

  Efter ankomsten till lasarettet uppgav Hansson vid tillfrågan, att katastrofen sannolikt 

inträffat vid halv 1- eller 1-tiden på natten. Är detta riktigt, hade sålunda offren för 

olyckan varit lämnade åt sitt öde i cirka fem timmar! 

  Hur hade olyckan tillgått? 

  Först några ord om vägen och om iakttagelserna på olycksplatsen. Något hundratal 

meter åt Huseby till från den ovannämnda vägkorsningen beskriver vägen en svag kurva 

åt vänster. Kurvan är ej skarpare än att den med påpasslighet kan klaras vid ganska hög 

fart. På morgonen såg man på vägen spår, som kunde tyda på, att Andersson strax efter 

ingången till kurvan något tryckt med bromspedalen men fortsatt i precis samma riktning, 

som han förut hade. Han hade på så sätt gått över vägen diagonalt på en sträcka av cirka 

25 meter och kommit ut på höger kant av vänsterkurvan. Där hade hjulen gått något ned 

på den ungefär halvmeterdjupa slänten mot fältet. Här hade dock Andersson fått bilen att 

gå i vägens riktning igen, men den var i alla fall så långt ut eller ned, att karossens bakre 

övre del på höger sida smällde mot en björk, som stod nere i diket, och skalade av barken. 

En kraftig buckla på bilen härstammade från denna smäll. Ännu med våldsam fart hade 

bilen – alltjämt med högerhjulen gående ett stycke ned på slänten – törnat emot en annan, 

större björk, som stod cirka sex meter längre fram på slänten.  

  Vad som inträffade under sekunderna fr.o.m. kollisionen med denna björk och till dess 

bilen åter stod på sina hjul igen nere på fältet fast i nästan motsatt riktning, kunde 

omöjligen klargöras vid undersökningen på morgonen – och blir väl aldrig klarlagt. Man 

hade som åskådningsmaterial blott bilen och trädet båda illa tilltygade. Björken låg snett 

utåt fältet, helt kullvräkt med roten i luften. Dess stam, ursprungligen 3 eller 4 dm. i 
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genomskärning, hade vid roten sprängts sönder i tre delar. Längst ned fanns ett kraftigt 

inhugg, liksom gjort av en yxa, och där ovan sutto andra kraftiga märken av kollisionen, 

varjämte stammen åt fältet till, var helt avskalad på en aln eller mera. Bilen kofångare 

famnade om stammen, nummerplåten – G 2428 – låg i bitar där bredvid, liksom spillror 

av bilrutorna m.m. Halvvägs mellan trädet och bilen låg högra framsätet. På bilen 

konstaterade man, att den tagit den värsta törnen ned till höger. Där fanns det kraftigaste 

intrycket. Där sutto också bitar av trädstammen kvar. Inne i bilen såg man, att 

gummimattan framför föraresätet var starkt blodig längst till vänster. Ratten hade skjutits 

fram, så att den stack utanför vindruteöppningen, glaset var helt borta, och rattens nedre 

hälft var kraftigt böjd nedåt. Ovanför rutöppningen, vid backspegelfästet, sutto hårtestar, 

som sannolikt härstammade från hr Hansson. I taket framtill fanns märken efter ett huvud, 

som kört mot taket med kraft.  

  De, som under morgonens lopp kommo till platsen, uppställde olika teorier om, vad som 

hände efter törnen. Somliga ansågo, att bilen kommande från det förstnämnda trädet med 

stark lutning åt höger, huggit in i stammen på det andra trädet, vridit sig åt stammen 

motsols, skalande av barken, och sedan slängts ut på fältet med kylaren mot Vislanda-

hållet, alltså en helomvändning. Bucklan på biltaket skulle möjligen ha uppkommit av 

den andra törn mot trädet just i vändningen. Andra trodde, att bilen samtidigt snurrade 

runt, så att den med taket tangerat marken, innan den kom på hjulen igen. Andra åter 

hyste den meningen, att bilen efter törnen gjort ett luftsprång och beskrivet en skarp båge 

åt höger för att med väldig kraft slå ned på sina hjul. Mot sistnämnda teori talar det 

förhållandet, att inga grenar på björken voro skadade, och att grenarna lågo över bakre 

delen av bilen, vilket onekligen tydde på, att björken fallit mot marken först en stund efter 

det bilen tagit mark igen. Även offrens placering motsade en sådan teori. Tydligen hade 

högerdörren sprängts upp redan vid törnen, och sannolikt hade väl även framsätet, som 

låg på marken, och baksätet, som kastats upp, blivit lösa i samma ögonblick. Att förklara 

när och hur placeringen av passagerarna skett just på de ställen, där de anträffades, var 

emellertid svårt.  

  Vad är orsaken till olyckan? 

  Naturligtvis kan man inte eliminera spriten från orsakskedjan, men å andra sidan är det 

kanske överdrift att säga, att den i detta fall hade helt avgörande betydelse. Även en man 

visste, att Andersson icke ogärna drack sprit, kände man dock till att han var en bilförare, 

som ville njuta av ”fartens tjusning”. Hans dristighet var stundom obegränsad och detta 

även i nyktert tillstånd. Han stod ju också sedan en tid tillbaka tilltalad för att genom 

allför våldsam körning vållat en människas död – vid Kråkenäsryd i januari i år. Det 

sannolika är väl, att han – av alkohol mer eller mindre stimulerad att köra sin vana trogen 

– under den ödesdigra natten kommit in i den ifrågavarande kurvan med en hastighet, 

som antingen var alltför stor för att tillåta herravälde över bilen, eller ock en hastighet, 

som av vissa orsaker, icke minst spritens inverkan på hans hjärna, ej motsvarades av 

erforderlig vaksamhet. Så fort Andersson kom ut från höger sida av vägen, var han i varje 

fall genom den starka farten prisgiven åt sitt öde, och när bilen väl hade tangerat slänten 

med högerhjulen, fanns uppenbarligen ingen som helst möjlighet för föraren att vrida upp 

bilen i rätt läge och kurs. 
 

 

Den ene skadade berättar. 
 

  Ovanstående är skrivet, innan någon annan av de skadade hade blivit hörd om olyckan 

och dess förspel. Det första förhöret ägde rum i går middag å Växjö lasarett med den 

skadade hr Hansson, som då var i sådant tillstånd, att läkaren tillät hans hörande. Förhöret 

hölls av biträdande landsfiskalen Sterner. Efter förhöret hade Smålandsposten ett samtal 

med hr Sterner och erfor följande om detsamma: 

  Hansson berättade, att Andersson vid 12-tiden på måndagsmiddagen hade kommit hem 

till hr Hansson. De hade sedan hämtat fröken Sjölin och så gjort en biltur via Gransholm 

och Alvesta till Vislanda. De hade sedan ätit middag å Vislanda hotell. Det var vid 3-

tiden. Kl. 5,15 hade de lämnat Vislanda och återvänt till Växjö. Hansson hade senare på 



 
106 

Bilden visar olycksplatsen efter bärgningsbilens ankomst. Dödsbilen gick 

fram ytterst på kanten av den väg, som synes nedtill till vänster på bilden, 

och vräkte kull den björk, som synes i bakgrunden till vänster och har roten 

bar. Bilens tak skymtar bakom folket, som synes mitt på bilden. 

Fotot är taget från Vislandahållet. 

eftermiddagen besökt lasarettet och undergått efterbehandling för den njursjukdom varav 

han på senaste tiden lidit. Sedan hade de tre åter sammanträffat, och med dem hade 

förenat sig fröken Alice Johansson. De skulle begiva sig till Ljungby. Vid halv 8-tiden 

hade de startat från Växjö. I Vislanda hade de gjort ett kort uppehåll för att visa Alice 

Johansson hotellet. Under uppehållet där hade de förtärt en halv flaska Madeira; en femte 

person hade varit med om att dela den. Sedan hade de fortsatt till Ljungby och anlänt dit 

vid halv 10-tiden. De hade först sammanträffat med en syster till fröken Sjölin och sedan 

gått till Stora hotellet, där de superar. De båda männen hade tagit ut sin ranson, och 

Hansson hade överlätit en del av sin på Andersson, som därmed enligt Hanssons uppgift 

hade förtärt 20 centiliter. Hansson själv beräknar, att han för sin del druckit 10 centiliter. 

De hade lämnat Ljungby vid midnatt. Andersson satt vid ratten, fröken Sjölin bredvid 

honom, och i baksätet sutto Hansson till vänster och fröken Johansson till höger.  

  Under vägen mot staden hade fröken Johansson somnat med huvudet i Hanssons knä, 

och när de nalkats Vislanda, hade även Hansson slumrat till. Vid förhöret inför 

landsfiskalen sade han sig därför icke ha vetat om någonting om själva olyckan. Han 

trodde, att den inträffat bortåt 1-tiden. Han kunde blott omtala, att han vaknat vid liv 

någon gång i daggryningen och då funnit sig liggande över framsätet med blödande 

huvud och väldiga smärtor i högra låret. Han hade sett sig om i bilen och funnit sig vara 

ensam där. Han hade tagit sig ut genom vänstra dörren, men när han hade kravlat sig ut, 

var han så medtagen, att han hamnade på marken med huvudet liggande mot fotsteget. 

Det var i den ställningen han hade anträffats en eller två timmar senare av åkeriägaren 

Crafoord.  

  På landsfiskalens fråga rörande Anderssons tillstånd och uppförande under timmarna 

närmast före dödsfärden, förklarade Hansson, att Andersson icke var synbarligen 

påverkad eller upprymd av den spirituosa, han förtärt. Han hade dock förefallit trött och 

slö, innan man startade från Ljungby. 

  Här kan tillfogas, att en poliskonstapel uppgivit i Växjö för Smålandsposten, att han vid 

8-tiden på måndagskvällen, alltså strax före starten av färden till Ljungby, träffat 

Andersson, som då förefallit påverkad av alkohol. Andersson hade skämtsamt yttrat något 

om, att man skulle ”ut och härja” på kvällen. 

  Blodprov på Andersson är översänt till Lund. 
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Mellan liv och död. 
 

  Vid ett samtal, som Smålandsposten på onsdagskvällen hade med förste underläkaren på 

lasarettet, meddelade denne, att servitören Nils Hanssons tillstånd vore efter omständlig-

heterna gott. För närvarande syntes ingen fara för livet föreligga. Han hade erhållit ett 

brott på högra lårbenet. Det är, sade läkaren, ännu för tidigt att yttra sig, om framtida men 

av denna skada skall uppstå. Men det synes dock näppeligen troligt, att så skall bli fallet.  

I varje fall torde ett eventuellt framtida men icke bli av svårare art. Han har dessutom 

erhållit en del smärre mjukdelsskador å huvudet samt tydligen ett mindre brott på skallens 

ben. 

  Fröken Lisa Sjölin är däremot mycket svårt skadad, och för hennes liv föreligger 

överhängande fara, ja, hon svävar mellan liv och död, sade läkaren under vårt samtal kl. 7 

e.m. Han tillfogade: Sannolikt har hon livsfarliga krosskador på hjärnan. Dessutom har 

hon fått mjukdelssår på halsen samt en del kontusioner å kroppen i övrigt, vilka skador 

dock ej har någon betydelse. Hon har varit medvetslös ända sedan ankomsten till 

lasarettet. Blott då och då har hennes medvetande flammat upp för en kort stund.  

 

 

 
Tredje dödsoffret. 
 

  Under kvällens lopp försämrades fröken Sjölins tillstånd, och i natt – en kvart över 12 – 

inträdde döden.  

  Bilolyckan hade krävt sitt tredje dödsoffer…. 

 

 

 
Dödsorsakerna. 
 

  T.f. stadsläkaren David Palm, Växjö, företog på onsdagsmiddagen besiktning av 

Anderssons kropp för att fastställa hans skador. Han konstaterade därvid, att Andersson 

mitt i nacken, i höjd och parallellt med en linje, mellan öronens yttersta spetsar, erhållit 

ett 4,5 cm. långt sår med söndertrasade kanter och med vävnadsbryggor i bottnen. Vidare 

hade Andersson i vänstra överkäken fått en hörntand, angränsande framtand och två 

kindtänder avsprängda tillsammans med ett stycke av övre käkbenet. Vidare fattades ett 

par framtänder. Underläppen var kluven av ett fem cm långt, starkt söndertrasat sår. På 

hakspetsen hade han ett cirka en cm. långt, ytligt sår. Vidare hade vissa revben på högra 

sidan intryckts, tydligen vid kroppens kast mot ratten. På högra knäskålen sträckte sig ett 

ytsår.  

  i besiktningsprotokollet dragas inga slutsatser, men enligt vad Smålandsposten erfarit 

uttalade läkaren vid besiktningen, att såret i bakhuvudet skulle ha varit så gott som 

omedelbart dödande. Som ovan nämnts hittades Andersson död utanför bilens högra sida 

med huvudet stött mot reservhjulet. Hur hade han kommit dit? Det är knappast troligt, att 

han kunnat fara ut genom vindruteöppningen, enär öppningen var för smal genom den 

framskjutna ratten. Man vill närmast tro, att Andersson kastats fram med huvudet genom 

vindruteöppningen, men att huvudet sedan – genom att kroppen suttit fast bakom ratten 

eller att bilen studsat – slagit tillbaka med den vassa kanten ovan vindruteöppningen eller 

mot backspegeln, varvid det dödande såret i bakhuvudet uppstått. Hade Andersson sedan 

slungats ur bilen, eller hade han själv lite krafter kvar att taga sig ut?  

  Beträffande Alice Johansson har det konstaterats, att döden vållats huvudsakligen av 

inre skador. Både hon och fröken Sjölin torde ha från första början hamnat på den plats, 

där de lågo vid upptäckten – på detta tyder deras insnärjning i taggtråden. En flicknäsduk, 

som låg på golvet i bilen och hade blodfläckar, torde knappast ha använts av någon av 

dem vid katastrofen. 
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De omkomna. 
 

  Den omkomne Erik Andersson var 23 år gammal. Han var bördig från Ystad, där han 

hade sina föräldrar och två bröder. Efter slutad skolgång innehade han plats i Ystad hos 

Gödningsbolaget där, och blev sedan anställd hos Nafta-syndikatet i Ystad. Han 

transporterades i januari 1932 till Nafta-syndikatets avdelningskontor i Växjö. Han 

beskrives såsom varande mycket duktig och driftig i tjänsten och lätt att samarbeta med. 

Inom kamratkretsen var han synnerligen omtyckt för sitt hurtiga och godhjärtade väsen.  

  Alice Johansson var 22 år gammal. Hon var född i Linköping och dotter till typografen 

Knut Johansson o.h.h. Annie i Växjö. Efter skolgången erhöll hon anställning i Hildur 

Hillgrens modeaffär och blev sedan frisörbiträde i Gunnar Anderssons raksalong. För två 

år sedan övergick hon till Karl Fröbergs frisersalong. Hon var synnerligen duktig och 

kunnig i sitt arbete och var särdeles omtyckt av kunderna för sitt gladlynta och hurtiga 

väsen. Dessa egenskaper och hennes sällskaplighet skaffade henne också många vänner. 

Närmast sörjande äro föräldrar och syskon. 

  Lisa Sjölin var cirka 20 år gammal. Hon var född i Växjö och dotter till lantbrukaren    

K. M. Sjölin, Södra Lycke, Västra Förstaden. Hon tillhörde en ring av 13 syskon. Sedan 

något år tillbaka hade hon anställning i Alvesta andelsslakteris försäljningslokal i Växjö. 

Där skötte hon sin plats utmärkt; hon hade ett synnerligen gott sätt att taga kunder. Hon 

var glad och fylld av levnadslust, och hon var också omtyckt i vännernas skara. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 61 Lördagen den 21 April 1934. 
 

Dödsbilens förare var  
berusad. 

 
Enligt blodprovet saknade han  

herravälde över sina handlingar. 

 
Vid kollisionen fanns 2 – 2,5 promille 

alkohol i blodet. 

 
 

  På fredagen erhöll landsfiskalen i Alvesta distrikt professor Erik Widmarks i Lund 

utlåtande över det blodprov, som tagits hos försäljaren Erik Andersson – föraren på 

dödsbilen Vislanda – Huseby.  

  Professor Widmark säger, att det fanns 1,7 promille alkohol i Anderssons blod. Då 

alkoholhalten i det blod alltid sjunker något under första dygnet efter dödens inträde, bör 

den nämnda siffran betraktas som minimisiffra av alkoholen i blodet vid döds-

ögonblicket. Sannolikt var alkoholhalten, förklarar professor Widmark, i dödsögonblicket 

20– 30 procent högre, d.v.s. 2– 2,5 promille. Professor Widmark kommer till den 

slutsatsen, att en betydande alkoholkonsumtion förkommit före olyckan, och att 

Andersson, då olyckan skedde, var så påverkad av starka drycker, att han saknat nödigt 

herravälde över sina handlingar. 

  I anledning av detta utlåtande och övriga omständigheter i denna affär anmodade 

landsfiskalen i Alvesta distrikt sin kollega i Ljungby distrikt, August Schærström företaga 

förhör rörande sällskapets Ljungbybesök. Under loppet av gårdagen verkställde 

landsfiskal Schærström sådant förhör. Vid samtal med Smålandsposten i går afton uppgav 

han, att samtliga vittnesmål av personalen på Stora hotellet i Ljungby hade sällskapet 

anlänt vid halv 10-tiden på kvällen. Ingen hade då iakttagit berusning hos någon av 
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Tredje offret, Lisa Sjölin. 

sällskapet. Till supén hade på bordet serverats sex hela glas brännvin (30 centiliter). I 

stället för pilsner hade man druckit Ramlösavatten och vanligt vatten. Till måltiden hade 

man druckit även en hela lätt vin, mousserande. Till kaffet hade serverats 15 centiliter, 

fördelade på konjak och likör. Efteråt hade serverats fyra lättgroggar. Servitrisen vet icke 

huru spriten hade fördelats på de olika gästerna. Hr Hansson har vid förhöret på lasarettet, 

såsom meddelades i föregående nummer, uppgivit, 

att han överlät en del av sin ranson på Andersson; om 

även flickorna gjort sammalunda, vet man ej. Intet av 

de hörda vittnena hade under kvällens lopp iakttagit 

berusning hos någon av de fyra. Ej heller lands-

fiskalen själv, som intager sina måltider på hotellet, 

hade märkt något sådant, så länge han satt kvar. 

Sällskapet hade enligt hans uppfattning haft hjärtans 

roligt i detta uttrycks bästa bemärkelse och fört sig 

synnerligen juste. Icke ens när de lämnade hotellet 

vid 11-tiden hade tjänstgörande vaktmästaren märkt 

tecken till berusning. De hade genast styrt kosan 

österut mot Växjö och sannolikt icke gjort uppehåll 

någonstädes i köpingen innan de anträdde hemfärden. 

  Såsom Smålandsposten meddelade i föregående 

nummer är det av en poliskonstapel i Växjö omvitt-

nat, att Andersson tydligen druckit sprit redan före 

avfärden från Växjö till Ljungby. Det förljudes vidare, att han föregående natt kommit 

mycket sent hem och därför led av brist på sömn. Över huvud taget hade han sovit 

mycket litet under den senaste tiden. Även om han lagt sig tidigt, hade han lidit av 

sömnlöshet. Allt detta skulle ha bottnat i hans samvetskval i anledning av dödsolyckan 

vid Kråkenäsryd i januari. Han hade till en god vän yttrat, att han led av tankar på denna, 

och att det nog snart komme att ”inträffa en smäll”. 

  Såsom slutsats synes man efter allt detta kunna säga, att Anderssons sedvanliga 

dristighet vid bilkörning, hans av brist på sömn framkallade trötthet och hans för dagen 

starka alkoholdos samverkat till katastrofen. Den höga hastighet, som han givit bilen, 

hade han icke kunnat behärska, sedan den gamla tröttheten och det nya ruset ”tagit ut sin 

rätt”. Han hade tydligen under den nattliga färden försjunkit i ett slöhetstillstånd, under 

vilket han mer och mer förlorat herraväldet över sig själv och sina handlingar, ett 

slöhetstillstånd som skärpts, genom den nattliga resans långvariga enformighet, sedan 

hans medpassagerare en efter en somnat. Möjligen hade han själv varit på väg att slumra 

till, när han körde in i den dödsbringande kurvan. 

  Den ende, som överlevt olyckan, servitören Nils Hansson, befinner sig alltjämt i gott 

tillstånd. Hans återhämtning sker normalt. Han har för sin omgivning berättat, att han led 

fruktansvärt under de timmar, som förflöto från hans uppvaknande i bilen och fram till 

dess hjälpen anlände. De rop han höjde för att kunna erfara de andras öde, blevo 

obesvarade, och därmed ökades givetvis hans lidande. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 62 Söndagen den 22 April 1934. 
 
Huvudmännen i Vislanda pastorats sparbank, hade ordinarie årssammanträde i 

onsdags. Av styrelseberättelsen framgick bl.a. att under året i 1,057 poster insatts kr. 

362,644:76. Uttagningen har uppgått till 416,841:74. Insättarnas behållning utgjorde vid 

årets slut kr. 2,023,725:89. Antalet insättare har under året ökats från 2,475 till 2,531. 

Utestående lånesumma uppgår till kr. 1,801,418:13. Årets ränteöverskott uppgick till kr. 

26,626:71 med en nettovinst å kr. 7,741:32. Tillgångar och skulder har balanserat på kr. 

2,229,682:50. Reservfonden har vuxit till kr. 202,783:47, varjämte till pensionsfonden 

avsatts kr. 1,078:53. 



 
110 

  Till huvudmän för tiden 1935– 1938 återvaldes lantbrukarna Emil Karlsson, Hjälmaryd, 

Karl Ring, Södra Vare, August Bengtsson, Skeppshult, J. Andersson, Sjöbacken, N. J. 

Andersson, Blädingsås, och O. Gustafsson, Ramsåkra. Disponent B. Björnsson, Vislanda, 

hade undanbett sig återval och i hans ställe invaldes handelsföreståndare Otto Håkansson, 

Vislanda. I tur att avgå ur styrelsen voro kyrkovärd G. S. Olofsson, Kvarnabäck, och 

kyrkovärd P. M. Johansson, Lindås, vilka båda omvaldes med tjänstgöringsskyldighet till 

årssammanträdet 1937. Till suppleant för samma tid valdes hem.-äg. O. Andersson, 

Sälhyltan. Till revisorer omvaldes riksdagsman P. M. Olsson, Blädinge, grosshandlande 

E. Swensson, och handelsföreståndare O. Håkansson, Vislanda. Suppleanter blevo 

handlande S. O. E. Svensson, Vislanda och kyrkovärd E. Karlsson, Blädinge. 

  Av vinstmedlen anslogo huvudmännen så stort belopp som erfordras för att alla barn 

inom pastoratet, som i år börja sin skolgång, skola erhålla varsin sparbanksbok med ett 

insatt belopp av 5 kr. Till idrottsföreningar inom pastoratet anslogs 400 kr. Däremot 

avslogs en ansökan från Blädinge föreläsningsförening om ett anslag på 150 kr. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 63 Tisdagen den 24 April 1934. 
 
Halkade och bröt benet.  En olyckshändelse inträffade på måndagen i Vislanda, i det att 

hemmadottern Lilly Johansson, Hullingsved, råkade halka och bryta ena benet vid 

vristen. Hon fördes till Växjö lasarett, där hon fick kvarstanna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

Vislanda. 
NYHEMKOMMET HERREKIPERINGSLAGER,  av Kostymer, 

Gabardinrockar, Blåkläder, Skjortor, Strumpor m.m. till 

ortens billigaste priser. 

                                                               INGE JOHNSSON. 

Axel Karlssons Charkuteriaffär, Vislanda, 
R E K O M M E N D E R A S. 

Dagligen förstklassiga KÖTT, FLÄSK- & CHARKUTERI-VAROR  till 

lägsta priser! 

                                                                        Tel. 28. 
 

A. Lindbloms skoaffär, 
V I S L A N D A. 

Rt. 43. 

Rekommenderar sitt nyinkomna lager 

Herr-, Dam-, och Barnskodon i nya och 

trevliga modeller. 

För konfirmander stor sortering. 

Prima varor och låga priser. 

Äldre skodon säljas mycket billigt. 

Reparationer utföras väl och fort. 

Linolja, 
Zinkvitt, Trä- och Taktjära samt 

övriga målarefärger ständigt på 

lager till förmånliga priser. 

EDWIN SVENSSON, 
VISLANDA. 

Tel. 24. 
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Ur Smålandsposten N:o 66 Söndagen den 29 April 1934. 
 
Vislanda vårmarknad, på fredagen hade samlat mycket folk, och affärerna gingo lätt. 

  Tillförseln av kor var rätt stor. Priserna hade gått upp betydligt sedan höstmarknaden i 

fjor, minst 70– 80 kr för kalvkor. För prima mjölkkor i kalvställning betalades upp till 

275 kr. För medelgoda 175 – 200 kr. Tillförseln av slaktdjur var ringa men efterfrågan var 

stor, och de betalades bra. Fem vagnslaster djur avsändes pr järnväg från platsen uppåt 

landet. Hästhandeln gick trögt, men priserna voro höga. Affärerna vid stånden voro 

ganska livliga, och i stort sett var marknaden god med utmärkt ordning. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 68 Torsdagen den 3 Maj 1934. 
 
Från Vislanda, skrives till oss: 

  Vårens ankomst hälsades i Vislanda välkommen av Vislanda sångkör, som valborgs-

mässoaftonen från trappan till stationshuset utförde följande sånger: ”Vintern rasat ut”, 

”Kristallen den fina”, ”Till Österland”, ”Över fjällarna grå” samt ”Sköna maj välkom-

men”. Sångerna klingade vackert i vårkvällen och mycket folk hade samlats för att på 

detta för Vislanda ovanliga sätt inviga våren. Efter sången hurrades det för våren. 

  På Vislanda hotell var sedan anordnad vårsupé med dans, och här roade sig av hjärtans 

lust både unga och gamla. 

  Den 1 maj hade arbetarekommunen anordnat politiskt föredrag i Folkparken. Hit hade 

samlats ganska mycket folk. Föredraget hölls av redaktör Malmborg, Kalmar. 

   

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 72 Torsdagen den 10 Maj 1934. 
 
Från Vislanda, skrives till oss: 

  Barnen ur klasserna 5 och 6 vid Vislanda östra folkskola hade under ledning av sin 

lärare, kantor Ernst Rosengren, anordnat aftonunderhållning i ordenshuset i Vislanda i 

fredags och lördags. 

  Programmet inleddes med piano- och fiolmusik, förtjänstfullt framförd av kantor 

Rosengren och urfabrikör Lindebäck, Växjö. Sedan följde en del sångnummer, utförda av 

barnen. Tvenne enaktare spelades, nämligen ”En riktig prinsessa” och ”Den första Maj”. 

Båda pjäserna spelades på ett sätt, som vittnade om god uppfattning av rollerna. Så följde 

uppehåll för kaffedrickning och sedan ytterligare musik och sång. 

  Innan sista sångavdelningen på lördagsprogrammet utfördes, höll kamrer Georg 

Waldener tal till kantor Rosengren, tackande honom å barnens och föräldrarnas vägnar 

för allt uppoffrande och tålamodsprövande arbete, han nedlagt för aftonunderhållningen, 

vilken var alltigenom vällyckad. Talaren utbringade ett trefaldigt leve för kantor 

Rosengren. Barnen höjde därefter ett trefaldigt leve för sin avhållne lärare. 

  Publikens ihållande handklappningar efter varje nummer vittnade om dess förtjusning 

och beundran. 

  Behållningen, som skall användas till en ferieresa till Skåne under kantor Rosengrens 

ledning, blev c:a 150 kronor. 
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Ur Smålandsposten N:o 73 Lördagen den 12 Maj 1934. 
 
Bileldsvåda.  En äldre lastbil, tillhörig Karlsson & Hoff i Vislanda, råkade på onsdags-

middagen i brand på landsvägen strax utanför Gottåsa i Skatelövs socken. 

  Bilen var på väg till Kristianstad med last av råg. Orsaken till att bilen fattade eld är ej 

fullt klarlagd, men troligen berodde det på kortslutning i kablarna. Enär fara förelåg för 

att eldsvådan skulle kunna vålla skogsbrand, rekvirerades Grimslövs brandkår, som också 

genast kom till platsen. En tur i olyckan var, att bilen fattade eld just i närheten av Gottåsa 

kvarndamm, varför det fanns riklig tillgång till vatten. Brandkåren lyckade också efter en 

kort stund släcka elden, innan den hunnit sprida sig till skogen. Bilen blev i det närmaste 

förstörd, och även lasten blev illa åtgången, i det säckarna blevo sönderbrända. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 74 Söndagen den 13 Maj 1934. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 78 Söndagen den 20 Maj 1934. 
 
(annons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRLOVADE. 
Helge Bengtsson 

Karin Hedberg 

Virestad.                              Vislanda.                         

 

John Berg 

Bertha Andersson 

Vislanda.  

Pingstafton. 

 

 

 

 
vår lilla älskade 

Märtha Evy, 
född den 12 sept. 1927,  

död den 10 maj 1934 kl.11,15 f.m., 

bittert saknad men i ljusaste minne 

bevarad av oss föräldrar och 

släktingar. 

Värmanshult, Vislanda den 12 maj 

1934. 

FRIDA och OLOF PETERSSON. 

Mormor. 

Tyst, nalkas stilla, nu har hon somnat, 

och slumrat in från kval och strid. 
De trötta armar så stilla domnat, 

och ögat slutits i gravens frid. 

Sv. Ps. 622. 
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Ur Smålandsposten N:o 79 Onsdagen den 23 Maj 1934. 
 

Bröllop. 
 

  Annandag pingst sammanvigdes i Vislanda kyrka köpmannen Thure Nyman, Stock-

holm, och lärarinnan fröken Ester Johansson, dotter till trafikbiträdet August Johansson, 

Vislanda, och hans maka. Brudparet intågade i det vackert dekorerade templet, under 

tonerna av bröllopsmarschen ur Mendelsohns ”En midsommarnattsdröm”, som spelades 

av kantor Rosengren. Bruden bar Vislanda kyrkas vackra brudkrona. Vigseln förrättades 

av kyrkoherde K. Holm, brudens konfirmationslärare, som höll ett hjärtligt lyckönsk-

ningstal till brudparet. Efter vigseln sjöng en barnkör från Vislanda östra skola under 

ledning av kantor Rosengren. Som utgångsmarsch utfördes bröllopsmarschen ur 

”Bröllopet på Ulfåsa”. Efter vigseln intogs middag i brudens hem i Vislanda, varefter de 

nygifta avreste på kvällen till sitt nya hem i Stockholm. 
 

 

 

Begravning. 
 

  Pingstdagen jordfästes å Vislanda gamla kyrkogård stoftet av flickan Evy Märta Peters-

son, enda barnet till lantbrukaren Olof Petersson och hans maka från Vermanshult, 

Vislanda. Kyrkoherde K. Holm, Vislanda, talade tröstens ord till de sörjande med utgång 

från orden: ”Hon är icke död, hon sover”. Den högtidliga akten avslutades med 

psalmsång. Mycket blommor hade sänts till den lilla flickans bår. 
 

 

 

En olyckshändelse.  Då lantbrukaren Gunnar Nilsson, Fållen, Vislanda, pingstafton var 

sysselsatt med körning, råkade han halka, varvid hans ena fot kom framför vagnshjulet 

med påföljd, att lasset gick över foten och benet bröts. Den skadade fördes omedelbart till 

Ljungby lasarett, där han fick kvarstanna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 81 Lördagen den 26 Maj 1934. 
 
Vislanda hembygdsförening, hade i onsdags årsmöte under ordförandeskap av 

folkskollärare Nils Moberg, Mörhult. 

  I tur att avgå ur styrelsen voro folkskollärare Nils Moberg, fru Elma Gustafsson, 

Vislanda, och folkskollärare Hjalmar Liljekvist, Lindås. Samtliga omvaldes. Till kassör 

efter konstruktör Herman Keith, som avflyttat till Växjö, valdes handlanden Ernst 

Jönsson, Vislanda. Suppleant i styrelsen blev nämndeman Per Samuelsson, Elnaryd. Till 

revisorer valdes lantbrukaren C. J. Nilsson, Lönshult, och järnhandlanden Carl Johansson, 

Vislanda, med handlanden Valfrid Johansson, Piggaboda, som suppleant. 

  Omedelbart efter årsmötet sammanträdde styrelsen och fördelade uppdragen inom 

styrelsen i likhet med föregående år. Vidare bestämdes bl.a., att stugorna skulle hållas 

öppna för allmänheten söndagen den 10 Juni, då biskop Sam. Stadener skall inviga 

minnesstenen över Per Wieselgren vid Vislanda kyrka. Vid samma tillfälle skall 

föreningen ordna med kaffeförsäljning vid stugorna. 
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Att 

Gud i sitt allvisa råd 

behagat hädankalla 
vår älskade fader, 

morfar och farfar 

Karl Andersson, 
som lugnt och stilla avled å 

Ljungby lasarett i sitt 75:te 

levnadsår, djupt sörjd och i 

tacksamt minne bevarad av oss, 

släkt och vänner, hava vi den 

smärtsamma plikten tillkännagiva. 

Spånhult, Vislanda den 30 maj 1934. 

JOHAN o. JENNY KARLSSON. 

Karin. 

      Åke. 

 

Sv. Ps. 654. 
 

Att 

Gud i sitt allvisa råd 

behagat hädankalla 
min ömt älskade maka 

och vår kära moder 

Eva Engkvist, 
som lugnt och stilla avled i sitt 

hem måndagen den 28 maj kl. 7 

f.m. i en ålder av 50 år, 4 månader 

och 6 dagar, djupt sörjd och i 

tacksamt minne bevarad av mig, 

barn, släkt och vänner, hava vi den 

sorgliga plikten att tillkännagiva. 

Spånghyltan, Vislanda den 28 maj 

1934. 

        SVEN ENGKVIST. 

                               Barnen. 

Sv. Ps. 477. 
 

Ur Smålandsposten N:o 85 Lördagen den 2 Juni 1934. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dödsfall. 
 

  I sitt 75:te levnadsår avled natten till torsdagen å Ljungby lasarett f.d. lantbrukaren Karl 

Andersson, Spånhult, Vislanda. 

  Den avlidne hade å lasarettet med lyckligt resultat genomgått en svårare operation, då 

plötsligt komplikationer tillstötte och ändade hans liv. 

  Han var född i Berg, Slätthög, men har under större delen av sin levnad varit bostt i 

Spånhult, där han under sin krafts dagar innehade jordbruk. 

  Gift två gånger hade han fem barn, av vilka ett lever. Änkling sedan många år (1902) 

njöt han nu en kärleksfull omvårdnad hos sin son, toffelmakare Johan Karlsson, Spånhult. 

  Med den avlidne bortgick en man av gamla goda stammen, känd och värderad för sin 

hederlighet och sitt alltid gemytliga sinnelag. 

  Närmast sörjande äro broder, bosatt i Slätthög, samt sonen. I deras sorg deltager en stor 

vänkrets. 

 

 

– Efter ett svårt men med stort tålamod buret lidande avled i måndags i Spånhult, 

Vislanda, fru Eva Engkvist, 50 år gammal. 

  Den avlidna kännetecknas som en god människa och uppoffrande moder. Född å den 

gård, där hon nu fick sluta sina dagar, ingick hon helt ung äktenskap med nu efterlämnade 

maken Sven Engkvist. Hon var moder åt tretton barn av vilka sju äro i livet. 

  Närmast sörjande stå förutom maken och barnen släktingar och många vänner. 

 

 

– I torsdags avled i sitt hem i Spånhult, Vislanda, lantbrukaren Johan Pettersson, i en 

ålder av 62 år.  

  Den avlidne var född i Blädinge och övertog vid sitt giftermål sin faders gård i Spånhult, 

vilken han ännu innehade och där han gjort sig känd som en skötsam jordbrukare, varom 

hans vackra hem noggrant vittnar. 

  Sörjande stå maka och barn samt syskon och många vänner. 
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Ur Smålandsposten N:o 90 Söndagen den 10 Juni 1934. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 91 Tisdagen den 12 Juni 1934. 
 

Wieselgrensbysten i 
Vislanda avtäckt. 

 
Avtäckningen förrättades på sön- 

dagen av biskop Stadener. 
 

– Från vår korrespondent. – 

 

  Söndagen var för Vislandaborna en stor högtidsdag. Stiftets biskop, Sam. Stadener, 

gästade då Vislanda för att avtäcka en byst av församlingens störste son, den store 

nykterhetskämpen Peter Wieselgren. 

  Bysten, som är huggen i granit av konstnären Arvid Källström, Påskallavik, är uppsatt 

på skolplanen vid Lindås folkskola mitt framför kyrkan på en sockel av granit från de 

berg, som finnas på den gård, där Wieselgren år 1800 föddes. 

  Vädrets makter skänkte sin hyllning åt dagen genom att bjuda på idealväder och 

förutsättningar för en folkvandring till kyrkan voro givna. Redan tidigt på morgonen 

började folk strömma till kyrkan, och då högmässan kl. 11 började, var varje plats i 

kyrkan upptagen, så att många fingo stå ute på kyrkogården. 

  Gudstjänsten inleddes med att Blädinge och Vislanda kyrkokörer sjöng Beethovens      

”I himlar sjungen den Eviges ära” till orgelackompanjemang under ledning av kantor 

Gunnar Johansson, Blädinge. Solopartiet utfördes av kantor Folke Gustafsson, Vislanda. 

Tillkännagives 

att 
Gud i sitt allvisa råd till sig 

hemkallat 

min ömt älskade maka  

och vår kära lilla mor 

Eva Petersson, 
född Svensson, 

vilken i tron på sin Frälsare lugnt 

och stilla avlidit i sitt hem 

torsdagen den 7 dennes i sitt 76:e 

levnadsår, djupt sörjd och i ljusaste 

minne bevarad av mig, barn, 

släktingar och många vänner. 

Lindås pr. Vislanda den 7 juni 1934. 

SALOMON PETERSSON. 

Sven och Ida. 

Anna.   Judith.   Hilda. 

Emil och Daisy.   Jenny. 

Gustav och Ida.   Ida. 

Sv. Ps. 260, 477. 

Lugn och stilla var Din levnad, 

Lugn och stilla blev Din död. 
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Som officianter vid altaret tjänstgjorde före predikan kyrkoherde K. Holm, Vislanda, och 

komminister Hallgren, Blädinge. Predikan hölls av biskopen, som utgick från orden i  

Kol. 4– 5: ”Tagen i akt vart lägligt tillfälle”.  

  Efter predikan trädde biskopen för altaret i full ornat och förrättade altartjänsten. Sedan 

slutpsalmen förklingat höll kyrkoherde Holm från predikstolen minnestalet över Peter 

Wieselgren.  

  Därefter samlades man kring bysten. Kören utförde här under ledning av kantor Ernst 

Rosengren, Vislanda, ”Modersmålets sång” och ” Vårt land”.  

  Kyrkoherde Holm besteg därefter talarstolen och höll ett kort anförande, i vilket han 

tackade kommunalfullmäktige för det enhälliga beslutet om uppsättandet av bysten. 

  Kommunalfullmäktiges ordförande, folkskollärare J. W. Gustafsson, Vislanda, uttalade 

därpå kommunens tack till kommitterade, kyrkoherde Holm, lantbrukare August 

Pettersson, Glimminge och stationskarl Gust. Magnusson, Vislanda, för det arbete som 

utförts och den omsorg, som nedlagts för att göra dagen till en församlingens högtidsdag. 

Wieselgren var, yttrade talaren, framför allt den store sociale reformatorn, och klarare än 

någon annan samtida insåg, vart den tidens sociala elände väsentligen bottnade, nämligen 

i dryckenskapen, som förde med sig fattigdom och brott. Vislandaborna känna tack-

samhet och stolthet över församlingens störste son. Man har ofta framhållit, att historiska 

minnen lätt kan komma en att glömma, att nya tider har nya uppgifter. Men de verkligt 

stora minnena kunna också utgöra kraftkällor, ur vilka kommande släkten kunna ösa. 

  Enligt hemställan från talaren bjöd biskopen täckelset falla och utbringade ett kraftigt 

besvarat leve för minnet av Peter Wieselgren. Kören sjöng omedelbart därpå ”Stå stark, 

Du ljusets riddarvakt”. 

  K. t. i kretslogen Blenda av I.O.G.T., lantbrukaren Karl Karlsson, Lindås, Vislanda, 

nedlade så en krans med blågula band och inskrift ”Till föregångsmannen och 

nykterhetskämpen P. Wieselgren”. Karlsson höll även ett anförande, i vilket han berörde 

Wieselgrens gärning. 

  Stationskarl Gust. Magnusson föredrog en dikt, som skrivits av Johan Bergman        

”Till hundraårs-minnesfesten av Peter Wieselgren i Stockholm den 1 Okt. 1900”. 

  Riksdagsman Per Gustafsson, Benestad, talade i egenskap av representant för den 

Wieselgrenska släkten.  

  Den högtidliga akten avslutades med psalmen 500: 6– 7.  

  Efter invigningens slut var biskopen av Vislanda hembygdsförening inbjuden på kaffe 

till fornstugorna, som denna dag voro öppna för allmänheten i samband med 

kaffeservering. Kören sjöng här Smålandssången ”Röd lyser stugan”. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 92 Torsdagen den 14 Juni 1934. 
 

Hyllning. 
 

  70 år fyllde i onsdags kyrkväktaren August Magnusson, Lindås, Vislanda. 

  Redan tidigt på morgonen blev jubilaren föremål för uppvaktningar. De närmaste 

grannarna överlämnade en vacker blomsteruppsats, och från kyrkoherde, kyrkoråd och 

kantor erhöll hr Magnusson en urna med inskription som ett ringa tack för det plikttrogna 

arbete, som 70-åringen nedlagt i kyrkans tjänst. Han har varit kyrkväktare ända sedan 

1901 och med den vigör, som jubilaren ännu har, är det att hoppas att han inte på länge 

lämnar denna sin sysselsättning, som för honom är mycket kär.  

  Hr Magnusson, som hade glädjen att på högtidsdagen se alla sina i Sverige hemma-

varande barn omkring sig, blev under dagens lopp föremål för ytterligare hyllningar. 
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Ur Smålandsposten N:o 96 Torsdagen den 21 Juni 1934. 
 
Skogsbrand i Vislanda.  En skogsbrand utbröt på måndagen i närheten av torpet 

Danielsboda å Vislanda prästgårds ägor strax invid Kojtasjön. 

  Elden upptäcktes vid halv 12-tiden på dagen. Tillskyndande personer lyckades dock 

någorlunda hejda den. Även Vislanda brandkår alarmerades och ryckte ut med 11 man 

och motorspruta. Sprutan placerades vid den s.k. Prästån, och man lade ut en 400 meter 

lång grenad slang samt lyckades sålunda efter två timmar fullkomligt begränsa och släcka 

elden. Den hade då gått över c:a 1 tunnland blandad björk- och granskog. 

  Hur elden uppkommit är ovisst. Lyckligtvis blev den nu mycket snart upptäckt, varjämte 

eldhärden befann sig i omedelbar närhet utav vatten. Annars kunde den i rådande blåst 

och torka ha tagit en förfärande omfattning. I vindriktningen ligga nämligen skogs-

komplex på 2,000 tunnland, tillhöriga Vislanda prästgård, Ströby och Lästad, och huvud-

sakligen bestående av storskog. Pastoratsskogen är heller icke försäkrad. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 98 Tisdagen den 26 Juni 1934. 
 
(annons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 100 Lördagen den 30 Juni 1934. 
 
Postvagnen gick varm.  Då uppgående kontinentaltåget på fredagsförmiddagen befann 

sig mellan Vislanda och Blädinge stationer, uppstod varmgång i postvagnen, varför denna 

måste frånkopplas i Blädinge.  

  Det viktigaste av den medföljande posten, som värdebrev o. dyl., inlastades i res-

godsvagnen, varefter tåget fortsatte till Alvesta, där en annan postvagn togs från det å 

denna station stående persontåget, vilket fick fortsätta till Nässjö utan postvagn. Som 

snälltåget förut var försenat 27 minuter och genom det inträffade blev ytterligare försenat, 

blevo de i Alvesta anslutna tågen försenade. Snälltåget, som skulle vara framme i 

Stockholm 15,57 ankom dit något över en timma efter angivna tiden. 

  Numera har samtliga lokförare på S.J. måst underteckna en förbindelse att icke hålla 

högre hastigheter än de föreskrivna 90 kilometerna, detta med hänsyn till trafiksäker-

heten. 

FÖRLOVADE. 
Hjalmar Magnusson 

Gretha Markusson 

Vislanda.  
Midsommarafton 1934.                        

 

Anton Åkesson 

Hulda Svensson 

Vislanda,  midsommarafton. 
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Ur Smålandsposten N:o 105 Söndagen den 8 Juli 1934. 
 
(annons) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 113 Söndagen den 22 Juli 1934. 
 
(annons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 117 Söndagen den 29 Juli 1934. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dödsfall. 
 

  Natten till lördagen avled i sitt hem i Vislanda efter endast några dagars sjukdom 

möbelsnickaren F. Johansson, endast 33 år gammal. 

  Johansson var under sin levnad anställd vid faderns möbelverkstad, där han gjort sig 

känd för skicklighet i sitt yrke och stor skötsamhet. Sorgen och saknaden vid hans 

mänskligt att döma allt för tidiga bortgång är också stor. Han sörjes närmast av föräldrar 

syskon och trolovad. 

FÖRLOVADE. 
Arthur Carlsson 

Bertha Andersson 

Vislanda.  
Göteborg den 8/7 1934.                        

 

 

FÖRLOVADE. 
David Johansson 

Brita Jonasson 

Blädinge.  
                       

Martin Nilsson 

Elin Johansson 

Vislanda. 

 

Härmed tillkännagives 
att 

Gud i dag till sig hemkallat 

vår älskade  

Fredrik 
i sitt 33:dje levnadsår, lämnande 

oss föräldrar, syskon, trolovad, 

släkt och många vänner i djup sorg 

och saknad men i tacksamt minne 

bevarad.  

Haga, Vislanda den 27/7 1934. 

AUGUSTA o. ALFRED JOHANSSON. 

Syskonen.                     Gerty. 

Sv. Ps. 593. 
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Ur Smålandsposten N:o 119 Torsdagen den 2 Augusti 1934. 
 
 

    

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 122 Tisdagen den 7 Augusti 1934. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 125 Söndagen den 12 Augusti 1934. 
 
Vislanda stationshus moderniseras.  Det åtminstone beträffande interiören mindre 

vackra stationshuset i Vislanda kommer snart att bli vackrare. Inom järnvägsstyrelsen har 

nämligen utarbetats ritningar till förändrad inredning i byggnaden, och distriktschefen i 

Malmö har anmodats att gå i författning om infordrande av anbud å arbetenas utförande 

och inkomma med därå grundad kostnadsuppgift. 

Fastighetsauktion. 
  Tisdagen den 7 augusti kl. 11 f.m., 

låter hemmansägaren Johan Karlsson 

på grund av annan verksamhet genom 

offentlig auktion försälja sin vackert 

belägna lantgård, 3/16 mantal Lindås 

Västregård i Vislanda socken, med 

tillträdesrätt 14 mars 1935.  

  Gården, som är elekrifierad, sommar- 

och vinterföder 10 nötkreatur och häst. 

Skog finnes såväl till husbehov som 

avsalu. Samtliga åbyggnader i gott 

stånd. Blivande köpare erlägger vid 

auktionstillfället 10 % av köpesumman 

eller avlämnar motsvarande godkänd 

säkerhet. Övriga villkor tillkännagivas 

före utropet. En timmes rådrum för 

antagande eller förkastande av avgivet 

anbud förbehålles. 

     Vislanda den 1 augusti 1934. 

                   EMIL LINDAHL. 

Auktion. 
  Till följd av avflyttning låter slaktare-

mästare K. F. Asp i Vislanda genom 

frivillig auktion lördagen den 11 aug. 

1934 kl. 11 f.m. försälja sitt möble-

mang, bestående av byrå, skrivbord, 

soffa, matsalsbord, stolar, ett isskåp 

samt div. kökssaker m.m. 

  Två månaders betalningsanstånd. 

  Vanligt äganderättsförbehåll. 

  S. Vare den 6 aug. 1934. 

                           C. M. Johansson. 
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Ur Smålandsposten N:o 134 Tisdagen den 28 Augusti 1934. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 138 Tisdagen den 4 September 1934. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 146 Tisdagen den 18 September 1934. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Till Sveriges Grand Prix för 

motorcyklar i Saxtorp, 

den 2 september avgår bussar från 

Vislanda om tillräckligt antal 

resande anmäler sig. 

Vislanda Stora Bilstation. 

Tel. 22. 

Min älskade make, 

vår käre fader, 

S k o g v a k t a r e n 

SVEN SVAHN 
född den 16 mars 1882, lämnade 

oss i dag, sörjd och saknad av oss, 

släkt och många vänner. 

Spånghult, Vislanda den 1 sept. 1934. 

NETTY SVAHN. 

Barnen. 

Sv. Ps. 193. 

Jordfästningen äger rum i Blädinge 

kyrka söndagen den 9 sept. kl. 10 f.m. 

 

 

 

Erik Ydén 
dog i dag i Stockholm. 

Vislanda den 14/9 1934. 

MOR och FAR. 

Syskonen. 

 

Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka torsdagen den 20 sept. kl. 3 

e.m. Samling i sorgehuset kl. 2 e.m. 

för dem, som önskar följa den 

avlidne. 
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Ur Smålandsposten N:o 148 Lördagen den 22 September 1934. 
 

En svår olyckshändelse, inträffade i tisdags å vägen Mörhult – Spånhult i Vislanda, då 

en person, anställd vid Spånhults granitbrott, med sin motorcykel råkade köra av vägen 

och därvid ådraga sig svåra skador i huvudet. 

  Den skadade omhändertogs av tillstädsekommande personer och forslades i anskaffad 

bil till lasarettet i Ljungby, varifrån det meddelas, att skadorna lyckligtvis icke äro av 

livsfarlig art. Vägen gör vid olycksplatsen en svag kurva, och dimma var vid tillfället 

rådande. Motorcykeln blev vid olyckan så gott som fullständigt ramponerad. 

 

Höstmarknaden i Vislanda,  i tisdags gynnades av ett vackert höstväder, och till-

strömningen av folk var mycket stor. 

  Kreatursmarknaden började i måndags. Tillförseln av kor var god och priserna bra, 175–

275 kr. Hästhandeln på tisdagen var trög. Som vanligt utbjödo utom traktens egna 

handlande personer från andra trakter allt vad man kunde önska sig. Nöjestillställningarna 

voro av det mera enkla slaget, med den för en marknad obligatoriska skjutbanan och 

karusellen bl.a. 

 

Dödsfall. 
 

  I söndags avled i Hönetorp, Vislanda, fru Stina Andersson, i sitt 90:de levnadsår.  

  Hon var änka efter lantbrukaren Sven Andersson, Ulvsboda, Vislanda. Under de sista 

åren har hon vistats hos sin dotter, fru Kristina Johansson, maka till lantbrukaren Sven 

Johansson, Hönetorp, Vislanda. Den avlidna sörjes närmast av nämnda dotter samt två 

söner, lantbrukarna P. A. Svensson, Ulvsboda, Vislanda, och Emil Svensson, Lindås, 

Vislanda. 

 

Begravning. 
 

  En gripande jordfästning ägde i torsdags rum i Vislanda kyrka, då stoftet efter Erik 

Ydén, Vislanda, vigdes till gravens frid. Före avfärden från sorgehuset höll kyrkoherde  

K. Holm, Vislanda, bön.  

  Kistan bars under tonerna av Chopins sorgmarsch in i kyrkan, varvid prestaverna fördes 

av grosshandl. Carl Samuelsson, Vislanda, och disponent J. Husén, Vislanda. Kantor 

Ernst Rosengren, Vislanda, utförde därefter från läktaren Prins Gustafs psalm ”Mina 

levnadstimmar stupa”. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Holm, som i anslutning 

till förra söndagens evangelietext höll en gripande dödsbetraktelse, varvid han bland 

annat framhöll, att den döde hade varit en vänsäll och stilla människa, som alltid ville 

sprida solsken omkring sig. Sedan de tre skovlarna mull fallit, höll kyrkoherde Holm 

begravningsmässan, och den högtidliga akten slöts med psalmsång. Från läktaren 

intonerades L. van Beethovens sorgmarsch ur ”Eroicasymfonien” och kistan fördes ut till 

graven. Här läste kyrkoherde Holm en psalm, varefter de sörjandes tack framfördes av en 

svåger till den avlidne. 

  En överväldigad blomsterskörd hade ägnats den dödes minne. 

 

Ur Smålandsposten N:o 156 Lördagen den 6 Oktober 1934. 
 

(annons) 

 

 

 

 

 

 

FÖRLOVADE. 
Reinhold Johansson 

Svea Nyberg 

Vislanda.                                     Lund. 
Lund den 29/9 1934.                        
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Ur Smålandsposten N:o 157 Söndagen den 7 Oktober 1934. 
 
Vislanda hotellfastighet, som tillhört Christina Lindahls sterbhus, har inköpts av 

källarmästare Artur Fridström. Den nye ägaren har innehaft rättigheterna å hotellet sedan 

den 1 Okt. 1932. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 160 Lördagen den 13 Oktober 1934. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller i dag verkställande direktören i Vislanda pastorats sparbank, kamrer Emil 

Lindahl, Vislanda.  

  Han är född i Vislanda och har varit verksam i bankens tjänst sedan 1910. Vid sidan 

härav har han tagits i anspråk för en stor mängd såväl allmänna som enskilda förtroende-

uppdrag. Sålunda är han bl.a. kommunalnämndens ordförande samt ordförande i 

pensionsnämnden. Vidare tillhör han kyrkorådet och är nyvald ledamot av municipal-

fullmäktige m.m. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 171 Torsdagen den 1 November 1934. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Min goda och uppoffrande maka 

Selma Johansson, 
född Svensson, 

har efter ett med stort tålamod 

buret lidande stilla insomnat i tron 

på sin Frälsare å Växjö lasarett 

tisdagen den 30 oktober 1934 kl. 

5,50 e.m. i en ålder av 49 år, 6 

månader och 15 dagar, djupt sörjd 

och i ljusaste minne bevarad av 

mig, släkt och många vänner. 

Peterslund, Vislanda den 30 okt. 

1934. 

AXEL JOHANSSON. 

Syskonen. 

Tung blir den väg och mörk den kväll, 

Jag nu skall ensam vandra; 

Men snart i samma fridens tjäll, 

Vi vila hos varandra. 

Föräldrar, syskon, barn går bort, 

Och maka skiljs från make. 

Att vi ett liv så tomt och kort, 

Desshellre må försaka, 

Och själens väl bevaka. 
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Ur Smålandsposten N:o 175 Torsdagen den 8 November 1934. 
 

Begravning. 
 

  En högtidlig begravning ägde i går rum i Vislanda kyrka, då till gravens frid vigdes fru 

Selma Johansson, maka till banarbetaren Axel Johansson från Peterslund, Vislanda. 

  Under tonerna av ”Sorgemarsch” av Ryman bars kistan in i kyrkan. Kyrkoherde           

K. Holm höll ett gripande tal och förrättade jordfästningen.  Efter denna sjöng 

kyrkoherden begravningsmässan. Kistan fördes till graven under det att en sorgmarsch av 

Anjou spelades å orgeln. Vid graven talade överlärare E. Vidéen, Vinslöv, en broder till 

den avlidna. Kyrkoherde Holm läste en psalm och lyste frid över graven. Många vackra 

blommor hade sänts till båren. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 184 Lördagen den 24 November 1934. 
 

Hyllning. 
 

  60 år fyllde i onsdags lokföraren vid Karlshamn-Vislanda-Bolmens järnväg Johan 

Jonsson, Vislanda, och blev då uppvaktad med presenter, blommor, och telegram. 

Födelsedagen firades hos en måg till jubilaren, handlanden Anton Härlin, Tingsryd, som 

gav middag för en sluten krets av släktingar och vänner. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 187 Torsdagen den 29 November 1934. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auktion. 
  Genom offentlig auktion, som 

förrättas å biograflokalen i Vislanda 

lördagen den 1 nästa december med 

början kl. 11 precis, kommer att för-

säljas f.d. disponenten B. Björnssons i 

Vislanda konkursbo tillhöriga lös-

egendom, bestående av bokskåp, klädd 

soffa, divanbord, stolar, bord, byråar, 

buffé, matbord, väggur, tennstop.         

2 bägare av gammalt silver, matsilver, 

glas, porslin, draperier, gardiner, 2 

kbm. granit m.m. m.m. 

  Kända och vederhäftiga köpare er-

hålla kredit 2 månader. Allt inrop under 

3 kronor skola ovillkorligen betalas 

kontant. 

               Konkursförvaltningen. 



 
124 

 

Ur Smålandsposten N:o 188 Lördagen den 1 December 1934. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 195 Torsdagen den 13 December 1934. 
 
Från Vislanda, skrives till oss: 

  Vislanda kyrkliga söndagsskola hade i söndags terminsavslutning i samband med 

julfest. I den vackert klädda kommunsalen samlades alla deltagana, och efter det psalmen 

53 sjungits, talade kyrkoherde K. Holm, Vislanda, till barnen. Sedan tändes julgranen.  

Härefter fingo några barn tända större ljus och på samma gång läsa en vers. I samband 

med denna ljuständning, en gammal vacker sed, deklamerade en flicka ”Nu tändas tusen  

juleljus”. Programmet upptog vidare omväxlande sång och deklamation samt en 

gissningstävlan. Till sist skedde den av alla barnen mycket efterlängtade utdelningen av 

gottpåsar, och julfesten slöts med bön och psalmsång. 

  Kyrkoherde Holm med fru samt söndagsskolans lärarinnor är allt tack värda för det stora 

arbete, som de nedlagt för att göra årets julfest till en högtidsstund för barnen. 

 

 

Fastighetsauktion. 
  Nästa fredag den 7 dec. kl. 11 p.d. låter lantbr. Johannes Anders-

son medelst offentlig auktion, som förrättas i Sjöbacken, försälja 

sina fastigheter, 1/4 mtl. Sjöbacken  och 5/32 mtl. Lindås Västreg. 

jämte 3 lotter i sjön Kölnen i Vislanda socken. 

  Sjöbacken har en areal av c:a 125 har, därav c:a 25 har 

rörtäckdikad, huvudsakligen stenfri odlad jord i hög kultur. 

Föder c:a 20 nötkreatur och 4 hästar. Samtliga hus för gårdens 

behov fullt tillräckliga och i mycket gott stånd. Skog utöver går-

dens behov jämte en myckenhet tillväxande. Läge invid allmän 

väg 8 km. fr. Vislanda station och 6 km. fr. kyrkan. Skola på 

ägorna. 

  Lindås Västreg. har en areal av c:a 60 har, varav 11 har odlad 

jord. Föder 10 nötkreatur och häst.  Samtliga åbyggnader i prima 

skick. Skog såväl till husbehov som för avsalu. Läge invid 

allmän väg, 2,5 km. fr. Vislanda station och 1/2  km. fr. kyrkan. 

Båda gårdarna helt elektrifierade. 

  Eventuella köpare skola vara beredda att i handpenning betala 

10 % av köpeskillingen eller ock härför ställa godkänd borgen. 

Övriga villkor tillkännagives före auktionens början. Visning av 

gårdarna sker efter hänvändelse till arrendatorerna på resp. 

ställen. 

  Omedelbart efter fastighetsauktionen försäljas c:a 150 kbft. 

bilat timmer, c:a 8,000 löpfot props och 15 kbm. björkved jämte 

2 st. stövarehundar. 

  Vanligt äganderättsförbehåll. 

                         Espetuna och Vislanda i november 1934. 

Aron Karlsson.                      Carl Samuelsson. 

Emil Lindahl. 
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Ur Smålandsposten N:o 200 Lördagen den 22 December 1934. 
 
Vislanda stationshus moderniseras?  Karlshamn-Vislanda järnvägsaktiebolag har i 

skrivelse till Järnvägsstyrelsen ifrågasatt om modernisering av stationshuset i Vislanda i 

enlighet med av S.J:s baningenjör i Nässjö uppgjort förslag under nu rådande osäkra 

konjunkturer kan från den resande allmänhetens synpunkt sett anses vara oundgänglig av 

behovet påkallad. I avlåten svarsskrivelse påpekar Järnvägsstyrelsen, att övergångs- och 

uppehållstiderna äro avsevärda i Vislanda, i vissa fall ända upp till 4 timmar. Styrelsen 

begär därför, att bolaget snarast tager frågan om stationshusets modernisering under 

övervägande. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 202 Torsdagen den 27 December 1934. 
 
(annons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 203 Lördagen den 29 December 1934. 
 
Donation till Vislanda församling.  Vid kyrkostämman i Vislanda i torsdags överläm-

nade kyrkovärden G. S. Olofsson och hans hustru, Vislanda, en donation på 4,000 kronor 

till Vislanda församling.  

  Enligt donationsbrevet skall kapitalet vara instående i Vislanda pastorats sparbank på två 

motböcker, resp. 3,000 och 1,000 kr. och skall handhavas av kyrkokassans kassör. 

Kyrkokassans revisorer skola varje år granska fonden. Den årliga räntan på 3,000 kr. skall 

varje år åtta dagar före jul genom samråd med prästen och kyrkorådet utdelas till sjuka 

och behövande, som fört en stilla vandel och icke åtnjutit understöd av kommunen. Efter 

donatorernas död skall av denna ränta genom kyrkorådets försorg även bestridas 

kostnaderna för vården av kyrkovärd Olofssons familjegrav. 

  Räntan av återstående 1,000 kr. skall användas till kyrkans inre förskönande och får 

räntan uttagas vart 3:dje eller 5:te år. Skulle det för närvarande vara någon önskvärd sak 

av mera betydelse får av kapitalet uttagas 600 kr. Om så sker skall räntan läggas till 

kapitalet tills detta uppgår till 1,000 kr., varefter räntan får användas som förut angivits. 

  Kyrkovärd Olofsson har flera gånger förut skänkt till församlingens kyrka, och 

kyrkoherde Holm, Vislanda, uttalade vid stämman församlingens tack till donatorn för det 

stora intresse han alltid visat för församlingens och kyrkans väl. 

FÖRLOVADE. 
Gustav Spång 

Sigrid Svensson 

Vislanda. 
Julafton 1934. 

                       

Julius Johansson 

Anna Ottosson 

Vislanda. 

Julafton. 

 


