Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten
1935 – 1939.

Ur Smålandsposten N:o 12 Tisdagen den 22 Januari 1935.
Dödsfall.
Efter en tids sjukdom avled på måndagen f. lantbrukaren Peter Johannisson, Fridsberg,
Piggaboda, Vislanda.
Johannisson, som uppnådde en ålder av omkring 85 år, har från tidiga år varit bosatt i
Piggaboda. Vid sidan om sitt lantbruk har han idkat omfattande trävaruaffärer. Virket,
som han inköpte av traktens bönder, har han till största delen förädlat själv med hjälp av
sina söner, vilka sistnämnda liksom fadern förvärvat sig anseende som verkliga arbetsmänniskor.
Johannisson var en varm anhängare av vår svenska kyrka, ofta såg man honom deltaga i
nattvardsgången.
Den gamle vänlige mannen sörjes närmast av åldrig maka samt fem söner och en dotter.
Av sönerna är Karl fanjunkare vid Kronobergs regemente, medan de övriga äro
lantbrukare i hemorten. De senaste åren har de båda makarna åtnjutit en öm omvårdnad
hos sonen Ernst.

Ur Smålandsposten N:o 14 Lördagen den 26 Januari 1935.
Att
Gud den Högste
efter sitt allvisa
råd till sig hemkallat
vår älskade, gode uppoffrande
fader

Karl Jonsson
vilken efter ett långvarigt med
tålamod buret lidande stilla och
lugnt avled i sitt hem den 23 jan. i
sitt 95:te levnadsår, djupt sörjd och
begråten av oss barn, barnbarn,
släkt och många vänner, ha vi den
tunga plikten tillkännagiva.
Kalkatorp, Vislanda den 23 januari
1935.
Sven o. Sofia.
Elna o. August.
Barnbarn.
Sv. Psb. n:r 260 – 478.
Jag beder till Gud om nåd för min själ
och evigt väl för de mina.
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Dödsfall.
Vislanda församlings äldste invånare, f.d. hemmansägaren Karl Jonsson från Kalkatorp,
har avlidit i en ålder av nära 95 år.
Han var född den 7 februari 1840 i Vislanda församling. Han har innehaft en gård i
Kalkatorp. Denna överlämnade han år 1909 till sin son.
Karl Jonsson var en trägen arbetare och anlitades om vintrarna som timmerkörare i
skogarna. Han sörjes närmast av en dotter, gift med maskinist A. Magnusson, Sälhyltan,
Vislanda, och sonen Sven Karlsson, som innehar fädernegården.

Ur Smålandsposten N:o 18 Lördagen den 2 Februari 1935.
Vislanda kyrkokör, höll i onsdags årsmöte under ordförandeskap av lantbrukare Per
Engkvist, Piggaboda, Vislanda.
Till ordförande valdes Per Engkvist, vice ordförande fabrikör Rickard Loëb, Vislanda,
sekreterare fröken Sigrid Nilsson, Vislanda, vice sekreterare fröken Gunhild Lövgren
samt till kassör skomakaremästare Martin Pettersson, Vislanda. Revisorer blevo skräddaremästare Hjalmar Grahn, Vislanda, och hr E. Wollert, Vislanda, med skomakaremästare Enoc Pettersson, Vislanda, som suppleant.
Kören har övning varje onsdagskväll i kommunalsalen. Ledare för kören är församlingens kantor och till biträdande ledare utsågs sågverksägare Henrik Nilsson, Kvarnadal,
Vislanda, och hr Per Engkvist. Årsavgiften bestämdes till 1 kr. Medlemsantalet var under
det gångna året 25.

Ur Smålandsposten N:o 19 Söndagen den 3 Februari 1935.
Andelsmejeri i Vislanda. Efter föredrag av bruksägare Ivar Ekströmer, Klavreström,
bildades i onsdags Vislanda andelsmejeriförening.
Stadgar antogos och till styrelse valdes sju personer, fyra från Vislanda, två från
Blädinge och en från Skatelöv, nämligen från Vislanda: lantbrukarna Ernst Petersson,
Lönshult, Bengt Olsson, Skörda, Emil Hjertkvist, Rödjan, och Otto Andersson, Sälhyltan;
från Blädinge: C.M. Johansson, Södra Vare, och Aron Karlsson, Espetuna; från Skatelöv:
Johan Svensson, Odensjö.
Åt styrelsen jämte mejeriförbundets styrelse uppdrogs att underhandla med mejerist
Pettersson, Vislanda, om inköp av hans mejeri eller att undersöka möjligheterna för
nybyggnad.
Över 300 andelar har tecknats i föreningen.

Ur Smålandsposten N:o 23 Söndagen den 10 Februari 1935.
Från Vislanda, skrives till oss:
Byggnadssnickare i Vislanda med omnejd voro i torsdags kallade till sammanträde för
att dryfta frågan om att bilda en avdelning av Svenska byggnadsträarbetareförbundet.
Man beslöt att bilda en avdelning, och 15 medlemmar anmälde sitt inträde. I styrelsen
valdes hrr Gustaf Pettersson, ordf., Gunnar Gylén, kassör, samt Emil Johansson, Anton
Åkesson och Erik Johansson.
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Ur Smålandsposten N:o 29 Torsdagen den 21 Februari 1935.

Lösöreauktion.
I anledning av hemmanets försäljning,
låter lantbr. Gunnar Ring i Åker,
Vislanda s:n, genom offentlig auktion,
som därstädes förrättas måndagen den
25 innevarande febr. kl. 12 på dagen
försälja hela sitt yttre lösbo, 6 st. kor i
olika kalvställning, 1 kviga, 1 sugga m.
sex 4-veckors grisar, en del höns, åkvagn, arbetsvagn, kälkar, plog, årder,
harvar, häckar och sätrar, hackelseverk,
en stenkross, div. stenverktyg, krakstör,
hässjevirke, spannmål, potatis och rotfrukter.
Dessutom kommer en del inre lösbo
att försäljas.
Tre mån. räntefritt betalningsanstånd
lämnas kände och betrodde köpare
under vanliga äganderättsförbehåll.
Jutagård pr Blädinge den 18 febr. 1935.
PER SAMUELSSON.

Ur Smålandsposten N:o 31 Söndagen den 24 Februari 1935.
Vislanda stationshus moderniseras. Järnvägsstyrelsen har uppdragit åt distriktschefen i
Malmö att låta utföra moderniseringsarbeten vid stationshuset i Vislanda. Kostnaderna för
dessa arbeten jämte anordnande av pumpstation samt värme-, vatten-, och avloppsledningar beräknas till sammanlagt 31,000 kr.

Ur Smålandsposten N:o 33 Torsdagen den 28 Februari 1935.
Min älskade maka, och
vår kära lilla mor

Ingrid Maria Persson
född den 30 augusti 1867, avled
lugnt och stilla i dag efter ett långt
och tåligt buret lidande, djupt sörjd
och i tacksamt minne bevarad av
oss, släktingar och vänner.
Vislanda den 27 februari 1935.
NILS PERSSON.
Betty. Nanna.
Elsa o. Edvin.
Ingemar.
Per o. Signe.
Vallentin.
Kajsa o. Gusten.

Sv. Ps. 424.
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Ur Smålandsposten N:o 40 Tisdagen den 12 Mars 1935.
Från Vislanda, skrives till oss:
Vislanda Kooperativa handelsförening firade i söndags sitt 10-årsjubileum. Festligheten
var förlagd till Folkets parks i Vislanda nybyggda dansbana.
Efter ett musiknummer av fröken Karin Gustafsson och hr Bertil Solfors hälsades
styrelsens ordförande, järnvägstjänsteman Gustav Magnusson, Vislanda, de närvarande
c:a 300 välkomna. Försäljningschefen Leon Johansson, Kalmar, höll föredrag över ämnet
”Från kryddbod till storindustri”. Han uttalade först en välgångsönskning till den
jubilerande föreningen. I sitt föredrag gav han en bild av den kooperativa rörelsens
utveckling. Hr Magnusson tackade föredragshållaren för det intressanta föredraget.
Handelsföreståndare Erik Nilsson, Vislanda, redogjorde därefter för upplysningsverksamheten inom föreningarna. Samtliga bjödos därefter på kaffe. Fröken Gustafsson och hr
Solfors underhöllo under pausen med musik. Efter kaffet redogjorde hr Magnusson för
föreningens 10-åriga verksamhet. Han angav bl.a., att första sammanträdet i frågan hölls
1921 men icke förrän den 2 mars 1925 kunde man sätta i gång. Det hade då bildats en
byggnadsförening, av vilken föreningen hyrde lokalerna. Dessa inköptes 1929 för 22,750
kr. och för närvarande har man endast 5,000 kr i skuld på fastigheten. Föreståndare har
varit hr Knut Rosander i två år, Fridolf Solfors i nära 8 år och Erik Nilsson som i fjol
förflyttades från föreningens filial i Ryssby till huvudaffären i Vislanda.
Man sjöng därefter ”Kom med och bygg upp”. Handelsföreståndare Solfors framförde
lyckönskningar till den jubilerande föreningen varefter jubileumsfesten var slut.

Ur Smålandsposten N:o 38 Lördagen den 9 Mars 1935.
Tillkännagives,
att
min älskade make och
vår käre fader

Johan Söderström
stilla avled i dag i en ålder av nära
70 år, sörjd och saknad av oss,
övriga släktingar och många
vänner.
Vislanda den 6 mars 1935.
IDA SÖDERSTRÖM.
Barn och Barnbarn.

Sv. Ps. 593.

Ur Smålandsposten N:o 44 Tisdagen den 19 Mars 1935.
Begravning.
Å Vislanda nya kyrkogård vigdes på söndagen till den sista vilan sågverksarbetaren
Johan Söderström från Vislanda station.
Jordfästningen förrättades av kyrkoherde K. Holm, Vislanda, som talade över orden i
Davids 27:e psalm, vers 1. Mycket blommor hade sänts till båren.
Söderström var vid sin död nära 70 år. Han var född i Skatelöv. Han hade under många
år haft arbete vid Vislanda ångsåg. Närmast sörjande är maka, en dotter och fyra söner.
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Ur Smålandsposten N:o 41 Torsdagen den 14 Mars 1935.
Tillkännagives,
att
min käre make

Ernst Gunnar Magnusson
stilla avlidit i sitt 38:de år, innerligt
sörjd och saknad av mig, dotter,
moder, syskon, övrig släkt och
vänner.
Skogsdal, Vislanda den 12/3 1935.
IDA MAGNUSSON.
Alice.

Sv. Ps. 477.
Far, du har kämpat, du har lidit,
Tack för allt gott i livet du har givit.

Ur Smålandsposten N:o 45 Torsdagen den 21 Mars 1935.
Begravning.
I onsdags vigdes till den sista vilan å Vislanda nya kyrkogård arbetaren Ernst Gunnar
Magnusson från Brunstorp, Brohult.
Jordfästningen förrättades av kyrkoherde K. Holm, Vislanda, som med utgång från
Davids 39: 5 o. 6 talade vid graven. Många vackra kransar från kamrater och vänner hade
sänts till graven.
Magnusson var vid sin död endast 38 år gammal. Han har under många år haft att kämpa
mot sjukdomar och han avled å sanatoriet Lugnet. Närmast sörjande är maka, dotter,
åldrig moder, syskon och många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 47 Söndagen den 24 Mars 1935.
Tillkännagives,
att
min kära maka och vår kära
moder

Emelia Sofia Andersson
lämnat oss i dag i en ålder av 56 år,
djupt sörjd och i tacksamt minne
bevarad av make, barn och barbarn
samt syster.
Duveryd, Vislanda den 23 mars 1935.
JOHAN ANDERSSON.
Barn och Barnbarn.

Sv. Ps. 444.
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Ur Smålandsposten N:o 53 Torsdagen den 4 April 1935.
Prästgårdsbeslutet i Vislanda överklagat. Hos länsstyrelsen i Växjö besvärar sig Folke
Axelsson och Gustaf Johansson i Vislanda över ett beslut av pastoratsstämman den 24
februari i år med Vislanda och Blädinge församlingar.
Klagandena anser, att beslutet angående nybyggnad och förflyttning av Vislanda
prästgård bör förkastas, då icke pastoratet förvissat sig om tomt. Det är, heter det bl.a. i
skrivelsen, ej säkert, att lämplig tomt finnes att tillgå, och i varje fall kommer oskäliga
priser att betingas, då det kommit därhän, att beslutet icke kan rubbas.
Klagandena anser beslutet helt stridande mot 1932 års boställsordning och dels ej
tillkommit i laga ordning bl.a. därför, att vid voteringarna röstlängd saknades vad beträffar Blädinge församling.
Till slut heter det bl.a.: ”Sådan som nuvarande prästgårdsbyggnaden nu kommer att
framträda genom boställsnämndens reparationsförslag, är den mycket tilltalande och fullt
värdig till kyrkoherdebostad, och för övrigt harmonierar med tomten. Man kan också med
fullt fog påstå, att naturen liksom danat omgivningen till den mest lugna och idylliska
plats, som stått att uppbringa i denna trakt till ett herdetjäll”.

Ur Smålandsposten N:o 55 Söndagen den 7 April 1935.
Kungörelse.
Uti
HANDELSREGISTRET
hava
nedannämnde dag i innevarande mars
månad intagits följande anmälning:
Den 30: Änkefru Junis Olsson från
Vislanda municipalsamhälle i Vislanda
socken ämnar där med postadress
Vislanda, driva åkerirörelse jämte
reparationer av motorfordon m.m.
Ävensom annan därmed förenlig
rörelse under firma: Stora Bilstationen,
Junis Olsson.
Vislanda i landskansliet den 30 mars
1935.
A. BESKOW.

Ur Smålandsposten N:o 55 Söndagen den 7 April 1935.

Auktion.

Auktion.

Nästa fredag den 12 dennes med
början kl. 1 e.m. låter änkefru Netty
Svahn Spånghult i Blädinge socken pr
Vislanda medelst offentlig auktion
försälja all yttre lösegendom såsom 2
kor, 12 st. höns, 2 tröskverk, därav ett
med vandring, sädesharpa, separator
och kärna samt redskap av varjehanda
slag ävensom en del inre lösegendom.
Tre månaders räntefritt betalningsanstånd lämnas, i övrigt vanligt
äganderättsförbehåll.
Vislanda den 6 april 1935.

Genom auktion, som förrättas i n:r 77
Vislanda m.s. nästa torsdag den 11,
dennes kl. 11 f.m., låter P. Kronbladh
därstädes försälja div. möbler, såsom,
matbord, byrå, soffor, bord och stolar,
en del linne och sängkläder, glas och
porslin m.m.
Två mån. betalningsanstånd.
Vanligt äganderättsförbehåll.
Vislanda den 6 april 1935.
Emil Lindahl.

Carl Samuelsson.
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Ur Smålandsposten N:o 58 Lördagen den 13 April 1935.

Tillkännagives
att
Gud behagat hädankalla

vår käre Far och Farfar

August Karlsson
som efter en tids sjukdom avlidit i
dag, nära 68 år gammal. Sörjd och
saknad av oss, syskon och
släktingar.
Rickardshult, Vislanda den 10 april
1935.
Ernst och Helga.
Ingrid, Karl-Olof.
Crister.
Ture och Olga.
Bertil, Evy, Lennart.
Verner och Signe.
Sv. Ps. 499 v. 1,6.

Till den ärade allmänheten i Vislandas omnejd
meddelas härmed att CYKEL- och SPORTAFFÄR öppnas i f. d.
Skräddaremästare M. Svenssons lokaler och finnes ett välsorterat lager
av alla slags cykel- och sportartiklar av högsta kvalitét till billigaste
priser.
Begagnade velocipeder tages i utbyte.
Förmånliga villkor.
Reparationer utföres fort, väl och billigt. Idrottsmän och föreningar
torde efterhöra våra priser. Även telefonorder expedieras tacksamt.
Vördsamt

CYKEL- OCH SPORTAFFÄREN, VISLANDA. Tel. 33 och 30.

Ur Smålandsposten N:o 68 Tisdagen den 30 April 1935.
Terränglöpning i Vislanda. Scoutföreningen ”Unga örnar” i Vislanda hade i söndags
anordnat en terränglöpning. Banans längd var för pojkklassen c:a 2 km. och flickklassen
1 km. Prislistan fick följande utseende:
Flickor: 1) Mary Gustafsson 5 min., 2) Alice Björkman 5,07, 3) Elsa Malmström 5,14,
4) Anna-Lisa Malm 5,30.
Pojkar: 1) Stig Johansson 8,36, 2) Yngve Grahn 8,55, 3) Bertil Trygg 9,09, 4) Bror
Sjökvist 9,30.
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Ur Smålandsposten N:o 69 Torsdagen den 2 Maj 1935.

Tillkännagives,
att
Gud i sitt allvisa råd hädankallat
min älskade maka och vår kära
uppoffrande moder, mormor
och farmor

Ingrid Andersson,
som efter ett långvarigt men tåligt
buret lidande stilla insomnade i
dag i tron på sin Frälsare, i en ålder
av 57 år, 1 månad och 9 dagar,
djupt sörjd och saknad samt i tacksamt minne bevarad av oss, make,
barn, barnbarn, syskon, släktingar
och en stor vänkrets.
Sälhyltan pr Vislanda den 1 maj 1935.
OTTO ANDERSSON.
Gustaf och Linnéa.
Ingegerd och Bengt.

Hilda och Thorsten.
Lennart och Sten-Ove.

Alma och Nils.
Ingrid och Birgit.

Anna, Karl, Anders, Hulda, Sven och
Karin, Julius.
Mors älsklingspsalm 127.
Jordfästning äger rum i Vislanda
söndagen den 12 maj.

Ur Smålandsposten N:o 76 Tisdagen den 14 Maj 1935.
Begravning.
En högtidlig begravningsakt ägde rum å Vislanda nya kyrkogård, då till den sista vilan
vigdes fru Ingrid Andersson, maka till lantbrukaren Otto Andersson, Sälhyltan, Vislanda.
Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Holm, som i anslutning till Petrus första brev
kap. 1: 3–4 höll griftetalet och vigde stoftet till gravens frid.
Den avlidnas äldste son, lantbrukare Gustaf Ottosson, Liatorp, framförde barnens tack
till modern för allt hon varit för dem. Vidare talade den dödas make, och en måg, fabrikör
Thorsten Johansson, Vislanda, läste verser.
Den högtidliga akten avslutades med att man unisont sjöng första och sista versen av
psalmen 127, vilken psalm varit den dödas älsklingspsalm.
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Ur Smålandsposten N:o 78 Lördagen den 18 Maj 1935.
Från Vislanda, skrives till oss:
Vislanda kvinnliga gymnastiktrupp hade i går anordnat aftonunderhållning med
gymnastikuppvisning i ordenshuset. Efter musik av ett kapell från Alvesta höll järnvägstjänsteman G. Magnusson ett anförande om gymnastiken, vari han särskilt berörde den
frivilliga gymnastikens stora betydelse och storartade utveckling i vårt land. Han slutade
sitt anförande med att utbringa ett kraftigt besvarat leve för den kvinnliga gymnastiken.
Sedan kapellet utfört ytterligare ett par musiknummer intågade en kvinnlig trupp under
ledning av fru Ruth Magnusson i salen och utförde med schwung och grace ett synnerligen väl komponerat program, som beledsagades med musik. Uppvisningen gav vid
handen, att såväl ledare som gymnasterna nedlagt ett intensivt arbete med den gångna
terminen, och de äro värda allt det stöd, som allmänheten kan ge dem. Publiken, som
kunde vara mera fulltalig, var emellertid belåten, och det är att hoppas, att då samma
program bjudes på söndag kl. 4 e.m., så många som möjligt infinna sig och på så sätt visa
sitt intresse för den kvinnliga gymnastiken.
Efter gårdagens uppvisning var en enkel kollation anordnad, vid vilken truppen överlämnade blommor till sin ledare.

Ur Smålandsposten N:o 85 Torsdagen den 30 Maj 1935.
Olyckshändelse bil kontra motorcykel. På tisdagsförmiddagen kolliderade vid Kojtet i
Blädinge en lastbil från Torne med en motorcyklist från Vislanda.
Vid olyckstillfället kom lastbilen körande från Gottåsa i riktning mot Alvesta och
motorcyklisten var på väg från Vislanda till Torne. Oaktat sikten vid olycksplatsen är god
och båda fordonen, enligt vad som utretts, vid tillfället framfördes med låg hastighet,
kolliderade fordonen med varandra på höger sida om vägbanan, sett från lastbilens
körriktning. Vid kollisionen erhöll motorcyklisten en kraftig stöt i högra axeln av bilens
kylare, varvid han föll av cykeln baklänges till vänster om vägen. Oaktat bilens ringa
hastighet blev bilen av någon oklar anledning ej stoppad av dess förare utan gick över
motorcykelns framhjul och därefter över Vislanda–Växjövägen och i ett norr om denna
väg befintligt grustag. Motorcykeln ramponerades fullständigt och även å lastbilen
uppstod en del skador. Ingen av de å lastbilen åkande skadades emellertid.

Ur Smålandsposten N:o 92 Onsdagen den 12 Juni 1935.
Bröllop.
I brudens hem Spånhult, Vislanda sammanvigdes pingstafton hemmansägaren Ivar
Ahlkvist, från Oby, Blädinge, och fröken Dahli Johansson. Vigseln förrättades av kyrkoherde K. Holm, Vislanda. Efter vigseln gavs middag för ett antal gäster.

Ur Smålandsposten N:o 96 Tisdagen den 18 Juni 1935.
Tågurspåring vid Vislanda. På söndagsförmiddagen urspårade i närheten av Vislanda,
troligen till följd av varmgång i en axel, en vagn i ett godståg, vilket medförde, att linjen
revs upp på en sträcka av flera hundra meter. På grund av det inträffade måste passagerarutväxling anordnas med tillhjälp av bilar, och mycket stora förseningar kunde icke
undvikas. Någon människa skadades icke.
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Det var 13:de vagnen i ett fjärrgodståg, som urspårade söder om Blädinge station och
gick på syllarna närmare 8 kilometer, innan tåget stoppade på grund av att bromsslangen
brast. Tåget passerade även Vislanda station och stannade först 300 meter söder om
stationen. Tågklareraren i Vislanda upptäckte, då tåget passerade, att vagnen urspårat,
men på grund av det skyfallsliknande regn, som föll vid tillfället, observerade föraren
icke hans stoppsignal. Tågklareraren ringde omedelbart till omformarstationen i Alvesta
med anhållan att göra linjen strömlös, men då hade tåget redan stoppat, sedan vagnen
urspårat med samtliga hjulpar och bromsslangen avslitits. Till följd av det inträffade blev
banan otrafikabel på en sträcka av 7 km på grund av att vagnen krossat och rivit upp
skenskarvarna och rälsjärnen och delvis även sliprarna. Persontrafiken för tre tåg,
däribland det första nedgående dagssnälltåget n:r 17, måste ombesörjas genom utväxling
av de resande genom bussar och bilar mellan Alvesta och Eneryda söder om Vislanda, då
en del växlar på Vislanda station spolierats, så att tågen icke kunde passera stationen.
Missödet inträffade vid 12-tiden på middagen och strax efter kl. 5 e.m. var linjen åter
klar för trafik, ehuru tågen framfördes med låg hastighet.
De materiella skadorna äro ganska obetydliga.

Begravning.
På Vislanda gamla kyrkogård vigdes i söndags till den sista vilan f.d. muraren Peter
Olofsson från Vislanda station, som avlidit i en ålder av 88 år.
Jordfästningen förrättades av komminister P. Hallgren, Blädinge, som med utgång från
Jobs 14 kap. vers 1–2 höll ett vackert tal vid den öppna griften.
Den avlidne sörjes närmast av barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Ur Smålandsposten N:o 101 Torsdagen den 27 Juni 1935.
Från Vislanda, skrives till oss:
Vislanda Hantverks- och industriförening sedvanliga sommarfest i den natursköna
Björneborgsparken invid Vislanda under den gångna midsommaren gynnades av ett
härligt väder. Tillströmningen av folk var därför mycket stor och de olika nöjesanordningarna voro livligt frekventerade. Midsommardagens festligheter inleddes med ett
karnevalståg genom samhället till Björneborgsparken. På kvällen uppträdde vis- och
romanssångerskan Herthy Severin från Älmhult jämte Sveriges yngste sångare Olle
Severin. Fröken Severin hade en mycket vacker röst, och hennes textuttal var oklanderligt. Lille Olle verkade mycket käck men sångurvalet var icke lyckat. Ett litet barn skall
icke sjunga kärlekssånger utan små barnvisor. För dansmusiken svarade båda kvällarna
Alvin´s berömda orkester.
–––
Ungdomsgudstjänst hölls i Vislanda kyrka midsommardagen. Kyrkoherde K. Holm,
Vislanda, predikade över dagens högmässotext, varvid han särskilt betonade hemmens
stora betydelse för barnen och ungdomen. Före predikan utförde Vislanda kyrkokör
Beethovens ”I himlar sjungen den eviges ära” och efter predikan sjöng fru Greta Vidén,
Mörhult, ”Lovsång” av Eklöf.
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Ur Smålandsposten N:o 103 Söndagen den 30 Juni 1935.
Vislanda Hembygdsförening, höll årsmöte i onsdags.
Räkenskaperna visade en behållning utöver skulderna av omkring 100 kr.
Till ledamöter i styrelsen omvaldes folkskollärare J. W. Gustafsson och lantbrukare Per
Engkvist samt nyvaldes hrr W. Lüning, Rich. Loëb och Carl Johansson. Kvarstående i
styrelsen är dessutom fru Elma Gustafsson, folkskollärare Hj. Liljekvist och handl. Ernst
Jönsson. Till suppleant i styrelsen utsågs fru Anna Liljekvist. Revisorer blevo kantor
Ernst Rosengren och lantbrukare C. J. Nilsson, Lönshult, med handl. Valfrid Johansson
som suppl.
Årsmötet beslöt att till de avgående styrelseledamöterna folkskollärare N. Moberg och
fru Elise Moberg, vilka numera avflyttat, uttala ett tack för värdefulla insatser i
hembygdsföreningens tjänst samt att kalla dem till föreningens första hedersledamöter.

Ur Smålandsposten N:o 110 Lördagen den 13 Juli 1935.

Auktion.
Genom auktion, som förrättas i Idhult,
Björkemon, Vislanda, tisdagen den 16
juli med början kl. 2 e.m., låter lägenhetsägaren Gustav Svensson därstädes
försälja div. yttre lösegendom såsom
åkvagn, harvar, årder, häckar, seldon,
frösåningsmaskin, mjölkflaskor med
mera.
Kände köpare erhålla 2 månaders
betalningsanstånd. Vanligt äganderättsförbehåll.
Vislanda den 11 juli 1935.

Emil Lindahl. Tel. 2.

Ur Smålandsposten N:o 114 Lördagen den 20 Juli 1935.

Min ömt älskade make och
vår käre lille far,
Sparbankskamreraren

Emil Lindahl
ingick i dag i den eviga vilan, djupt
sörjd och i tacksamt minne
bevarad av oss, släkt och vänner.
Vislanda den 18 juli1935.
ANNA LINDAHL.
Lars. Anna-Brita. Bengt.
Tack för din alltid uppoffrande kärlek.

Sv. Ps. 275.
Jordfästningen äger rum i Vislanda
kyrka onsdagen den 24 juli kl. 3 e.m.
Samling i sorgehuset kl. 1 e.m.
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Dödsfall.
På torsdagen avled kamreraren vid Vislanda sparbank Emil Lindahl, 61 år gammal.
Kamrer Lindahl var Vislandabo, född i Lindås den 13 oktober 1874. I ungdomen hade
han anställning vid Kronobergs regemente, där han avlade underofficersexamen. Senare
tog han emellertid avsked från militärtjänsten och övergick till affärsverksamhet och hade
sålunda anställning i broderns affär. Till kamrer i Vislanda sparbank antogs han 1909
efter brodern och har således varit knuten till denna bank under 26 år.
En pliktmänniska som få nedlade kamrer Lindahl på denna plats ett synnerligen troget
arbete och var också av denna anledning riktigt uppskattad. Livligt intresserad av
allmänna värv togs hans förmåga i anspråk för skilda sådana. Sålunda var han under en
följd av år kommunalnämndsordförande, ledamot av kommunalfullmäktige sedan 20 år
och ordförande i pensionsnämnden. Under krigsåren var han ordförande i livsmedelsnämnden, under tvenne perioder ordförande i fastighetstaxeringsnämnden, och i övrigt
under många år ledamot i taxeringsnämnden samt en del andra uppdrag.
Vid den så hastigt redda båren stå som närmast sörjande maka och tre barn. I deras djupa
sorg deltaga dessutom släkt och en stor vänkrets, som den avlidne under livstiden
förvärvat sig.

Ur Smålandsposten N:o 124 Tisdagen den 6 Augusti 1935.
Dödsfall.
I sitt hem avled i fredags hemmansägaren J. A. Magnusson, Piggaboda i Vislanda
socken i en ålder av över 70 år. Han var född i Kroksnäs, Vislanda. Efter att ha innehaft
fädernegården i Kroksnäs, köpte han år 1911 den gård i Piggaboda, som han sedan brukat
ända till sin död. Magnusson har varit en mycket arbetssam och försynt man. Han sörjes
närmast av maka, barn och barnbarn.

Ur Smålandsposten N:o 131 Söndagen den 18 Augusti 1935.

Auktion.
Genom offentlig auktion, som förrättas i Sjöbacken, Vislanda, fredagen
den 23 augusti 1935 kl. 12 p.d. försäljes för räkning Johannes Anderssons
konkursbo div. lösegendom såsom matsalsmöbel, bord, stolar, sängar, orgel,
skrivbord, soffor, byråar, mangel,
kökssaker, glas, porslin, rullgardiner,
elektrisk armatur, gevär och jaktredskap, råg och vete, 2 spiltor i Lindås
södra kyrkstallar samt tre olika delar i
sjön Kölnen.
Två månaders kredit emot vanligt
äganderättsförbehåll; dock skola alla
inrop under 3 kr. betalas kontant
Köpare av del i sjön Kölnen skall vara
beredd att kontant vid auktionstillfället
erlägga minst 1/5 av köpesumman.
Alvesta den 16 aug. 1935.
ERIC JONSSON.
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Ur Smålandsposten N:o 134 Lördagen den 24 Augusti 1935.
Dödsfall.
I den höga åldern av 91 år avled i söndags i Brumsatorp under Lönshult i Vislanda
änkan Kristina Jonasson, f. Nyberg.
Den avlidna var född i Hjortsberga. Hon var en av den gamla stammens kärnmänniskor,
en äkta Värendskvinna. Tidigt, i likhet med många dåtida, fick hon ge sig ut på förvärvsarbete. Den långa strävsamma arbetsdagen förmådde dock ej nedbryta vare sig kroppens
eller själens spänst, som hon bevarade in i ålderns höst. Vaken och pigg in i det sista var
hon intresserad av allt med ett ovanligt gott minne berättade hon gärna om minnen som
varit. Så sent som vid 90 års ålder gjorde hon milslånga promenader för att hälsa på
vänner och bekanta. Hennes växelrika levnad kännetecknas av redbarhet och gudsfruktan.
Närmast sörjande äro flera barn, av vilka en son troget vårdat modern i ålderns höst,
samt barnbarn och barnbarnsbarn.

Ur Smålandsposten N:o 137 Torsdagen den 29 Augusti 1935.

Lingon
Nya prima välrensade uppköpas.

Emil Svensson
VISLANDA.

Tel. 24.

Ur Smålandsposten N:o 140 Tisdagen den 3 September 1935.
Åska och eldsvådor i natt.
Brand i Vislandatransformator
vållar stora strömavbrott.

Under det våldsamma åskväder, som i natt drog fram över södra Sverige slog blixten
ned på åtskilliga ställen och vållade stor skadegörelse. Ej minst blevo telefonledningarna
svårt åtgångna, varför ännu sent i natt situationen ej till fullo kunde överblickas.
Bl. a. utbröt eld i den elektriska transformatorstationen i Vislanda. Föreståndaren för
denna var vid tillfället borta, men då han märkte, att det elektriska ljuset började
”konstra”, begav han sig hemåt. Härvid passerade han transformatorn och märkte, att det
brann i dess tak. Elden blev lyckligtvis snart släckt utan att ha anställt någon större skada,
men ganska stora områden blevo för natten eller delar därav utan elektrisk energi.

13

Ur Smålandsposten N:o 149 Torsdagen den 19 September 1935.
Vislanda marknad, gick av stapeln på onsdagen.
Redan under tisdagen började kreaturshandeln. Tillgången var stor och omsättningen
kan betecknas som livlig. Priserna voro höga. Högsta priset för kalvkor var 380 kr., och
medelpriset uppgick till c:a 325–330 kr. På själva marknadsdagen skedde hästhandeln.
Även här var tillgången riklig och priserna höga. Årsföl betingade c:a 300 kr. och
fullvuxna hästar omkring 900 kr.
Nöjesfälten, två till antalet hade stor tillströmning. Särskilt ”Edwards”, med sina
radiobilar ådrog sig publikens stora intresse. Det var ju en nyhet för samhället. Vilda djur
framfördes i frihet av ”Sveriges, ja världens enda kvinnliga domptös”, och verkliga grisar
med två ben var en av dagens sensationer.
Röda korsets Vislandakrets hade passat på tillfället att stärka sin kassa genom en
tombola med verkligt fina vinster, och lotterna hade en strykande åtgång.
Ordningen under dagens lopp var god.

Ur Smålandsposten N:o 150 Lördagen den 21 September 1935.

Att vår älskade son och broder

Gunnar Daun

i dag ingått i den eviga vilan efter
endast några dagars sjukdom i sitt
35:te levnadsår, hava vi den smärtsamma plikten tillkännagiva.
Lindås pr Vislanda den 20 sept. 1935.
SELMA och DANIEL DAUN.
Edvin och Amanda.
Olof och Anna.
Hjalmar och Karolina.
Helga och August.
Hanna och Mattias.
Sörjd och begråten.

Sv. Ps. 577, v. 3.

Från Vislanda, skrives till oss:
Enligt annons i dagens tidning kommer ett av de två stora nöjesfält, som marknadsdagen
gästade Vislanda, att stanna kvar i dag och i morgon. Som nyhet i programmet ingår
”Östgöta-Olle som trolleriprofessor”. Vidare bjudes på fri dans och övriga nöjesanordningar.
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Ur Smålandsposten N:o 152 Tisdagen den 24 September 1935.
Transformator i Vislanda antänd av blixten. Ett häftigt åskväder drog under söndagskvällen över Vislandatrakten.
I likhet med vid det kraftiga ovädret den 2 sept. slog blixten ned i transformatorn vid
järnvägsstationen och antände taket. Brandkåren anlände raskt till brandstället. Under
ledning av brandchef J. A. Ståhl utfördes släckningarbetet, som var mycket svårt i det
skyfallsliknande regnet. Arbete var ju förenat med livsfara, ty trots att den elektriska
strömmen var bruten fanns det ju alltid risk för åsknedslag i de många ledningar, som
leda till transformatorn. De materiella skadorna voro ringa.
Karlshamn –Vislandabanan blir normalspårig? Omläggning av såväl Blekinge kustbanor som Karlshamn–Vislanda järnväg till bredspåriga, påskyndande av Sydkrafts
tilltänkta utbyggnad av Vittsköflefallen i Mörrumsån och anläggning av flygfält i Asarum
föreslår Asarums kommun hos länsstyrelsen inför ett till i dag planerat arbetslöshetsmöte
i Ronneby.
Karlshamn–Vislanda–Bolmens järnväg utgör, heter det i skrivelsen, som uppgjorts av
härför särskilt tillsatta kommittérade, för Karlshamn stad och betydande områden i västra
länsdelen den naturliga förbindelsen norrut. De utomordentliga djupvattensförhållandena,
som hamnen erbjuder, dess skyddade läge, jämte förmånen att isfritt vatten praktiskt taget
året om gör, att staden borde anses väl skickad som utförsel, för de skogs- och övriga
produkter, vilka västra länsdelen och södra Småland söka avnämare för. En utökning av
spårvidden för detta järnvägsföretag skulle, enligt kommittérades förmenande, vara ägnat
till ytterligare öka de kommersiella förbindelserna för länet.
På grund av vad sålunda anförts och understrykande av den stora betydelse för framtiden
i atbetslöshetslindrande syfte, detta projekt skulle innebära, hemställa kommittérade, att
sammanträdet måtte besluta fästa statsmakternas uppmärksamhet på lämpligheten av att
på statligt initiativ för utredning måtte verkställas över dels kostnaderna för en statlig
inlösen av enskilda företagen Blekinge kustbanor och Karlshamn–Vislanda–Bolmens
järnväg, dels ock kostnaderna för en omändring av dessa från nuvarande smalspårig till
normalspårig vidd.
För utnyttjande av den stora nationella tillgång, som vattenkraften i Mörrumsån utgör,
samt den rika möjlighet till sysselsättning av befintligt överskott på arbetskraft, som detta
projekt innebär, förslås vidare, att sammanträdet måtte besluta fästa statsmakternas
uppmärksamhet på lämpligheten av underhandling med den större vattenkraftsägaren,
Sydsvenska kraftaktiebolaget, för att utröna huruvida och i vad mån påskyndande av
arbetet med utvinnande av berörda vattenkraft kan påräknas.
Med hänsyn till den omständigheten, att frågan om landningsfält för flygplan, såvitt nu
kan bedömas, inom en nära framtid, kommer att göra sig gällande för länets västra del
och anläggandet av detta i så fall skulle utgöra ett verksamt led i arbetslöshetens motverkande, hemställes, att sammanträdet måtte besluta inför statsmakterna framhålla
lämpligheten av statens ekonomiska medverkan till ärendets lösning.

Ur Smålandsposten N:o 162 Lördagen den 12 Oktober 1935.
Från årets älgjakt, i Kronobergs län föreligga nu ytterligare rapporter:
V i s l a n d a: en sexårig älgtjur av K. Hult, Hönetorp, å Västregårds ägor.
B l ä d i n g e: två treåriga tjurar av lantbrukare O. Andersson och hemmasonen H.
Samuelsson, Ås; en tvåårig kviga i Geramon av O. Nilsson, S. Vare.
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Ur Smålandsposten N:o 160 Tisdagen den 8 Oktober 1935.
Begravning.
Å Vislanda gamla kyrkogård jordfästes hushållerskan Anna Johannesson från Olofsgård,
Alvesta.
Jordfästningen förrättades av kyrkoherde K. Holm, Vislanda, som vid graven talade över
Paulus första brev till Tessalonikerna 5 kap. 10 vers.
Ett tack till den döda från släkt och vänner framfördes av lantbrukaren Emil Gustafsson,
Alvesta. Mycket folk hade mött upp vid graven och många vackra blommor hade sänts
till båren.
Anna Johannesson var född i Lönshult, Vislanda, år 1875 och sörjes närmast av åldrig
moder, syskon, syskonbarn och fosterdotter.

Ur Smålandsposten N:o 165 Torsdagen den 17 Oktober 1935.
Härmed tillkännagives
att
Gud i dag till sig hemkallat
vår älskade

GERTY STEN
som avled å Växjö lasarett i sitt
36:te levnadsår, lämnande oss
föräldrar, syskon, släkt och många
vänner i djup sorg och saknad men
i tacksamt minne bevarad.
Trästen, Vislanda den 15 okt. 1935.
KRISTINA o. SAMUEL STEN.
Syskonen o. Syskonbarnen.

Sv. Ps. 593, 221, 3 v.

Ur Smålandsposten N:o 171 Söndagen den 27 Oktober 1935.
Från Vislanda, skrives till oss:
I kommunalsalen i Vislanda hölls i torsdags kväll föredrag av diakonen Eskil Jonsson,
från Luleå stifts diakoniförening. Föredraget, som beledsagades med bilder, gav de
närvarande en inblick i den nöd, som råder uppe i lappmarkerna och det behjärtansvärda
arbete som diakonerna och andra nedlägga för att lindra nöden. Det gav även var och en
en kraftig påminnelse om att skänka till de stackars människor, som ha att framleva sitt
liv i nöd och elände. Kyrkoherde K. Holm, Vislanda, framförde ett hjärtligt tack till
föredragshållaren. Det bereddes även tillfälle till att få inköpa hemslöjdsalster från
kvinnor i nordligaste Sverige, som genom diakoniföreningens försorg fått en möjlighet
till arbete.
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Ur Smålandsposten N:o 184 Tisdagen den 19 November 1935.
Begravning.
Till den sista vilan å Vislanda nya kyrkogård vigdes stoftet av fröken Anna Helena
Johansson från Norrefåll under Fållen, Vislanda, som avlidit i en ålder av 55 år.
Jordfästningen förrättades av kyrkoherde K. Holm, Vislanda. Vid graven läste byggmästare Gustav Johansson, Blädinge, en broder till den avlidna, en psalm.

Ur Smålandsposten N:o 187 Söndagen den 24 November 1935.
Brobygget vid Kojtet i Vislanda. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har granskat och
godkänt civilingenjör G. Asplunds arbetsritningar till bro vid Kojtet på vägen Huseby–
Vislanda i Allbo härads vägdistrikt.

Ur Smålandsposten N:o 194 Lördagen den 7 December 1935.
Dödsfall.
Efter ett långvarigt lidande avled i tisdags å sanatoriet Lugnet fru Judith Andersson,
Spånhult, Vislanda, 36 år gammal.
Hon var född i Blädinge socken och ingick år 1926 äktenskap, varvid makarna Andersson bosatte sig i Vislanda. För en tid sedan ådrog sig fru Andersson en svår bröstsjukdom,
som nu ändat hennes liv.
Närmast sörjande äro maken och fyra barn.

Ur Smålandsposten N:o 199 Söndagen den 15 December 1935.
Födelsedag.
50 år fyller i morgon handlanden P. E. Bengtsson, Vislanda. Bengtsson är infödd
Vislandabo och övertog i unga år sin fädernegård i Hullingsved. För åtta år sedan inköpte
han sin nuvarande fastighet i Vislanda municipalsamhälle och övertog samtidigt den
affärsrörelse som en broder förut innehaft. Genom sitt sympatiska väsen har Bengtsson
tillvunnit sig många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 201 Torsdagen den 19 December 1935.
Från Vislanda, skrives till oss:
Julfest var i måndags anordnad i Vislanda västra folkskola för samtliga folkskolans
elever inom samhället. Ett 70-tal barn hade samlats i kommunalsalen, då folkskollärare
J.W. Gustafsson hälsade barnen välkomna och höll ett kort anförande angående den rätta
glädjen. Programmet upptog vidare uppläsning, två dialoger samt sång, vilket allt livligt
senterades av det ungdomliga auditoriet. Barnen fingo därefter begiva sig till folkskolans
sal, där kaffe serverades. Före kaffedrickningen intågade Luciabruden med sina tärnor,
vilka tillsammans sjöngo ”Sancta Lucia”.
Festen kunde genomföras utan någon kostnad för barnen, vilket möjliggjorts genom
gåvor av några av samhällets affärsmän, till vilka lärarna och barnen genom Smålandsposten ber att få framföra ett varmt tack.
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Ur Smålandsposten N:o 202 Lördagen den 21 December 1935.

Min älskade maka
och min kära lilla mor

Inga Håkansson
lämnade oss i dag i sitt 54:de år,
djupt sörjd och i tacksamt minne
bevarad av oss, syskon, släktingar
och många vänner.
Vislanda den 19 dec. 1935.
OTTO HÅKANSSON.
Inga-Lisa

Sv. Ps. 484 och 483.
Jordfästningen äger rum i Vislanda
kyrka fredagen den 27 december
1935 kl. 2,30 e.m.

Dödsfall.
Fru Inga Håkansson, maka till handlanden Otto Håkansson, avled i torsdags i sitt hem.
Hon drabbades för knappt två månader sedan av en svår sjukdom, som nu ändat hennes
liv. Fru Håkansson var vid sin död 53 år gammal.
Sorgen är stor inte blott hos maken och enda dottern, utan även hos den stora vänkrets,
som i fru Håkansson funnit den hjärtegoda och vänfasta människan.

Ur Smålandsposten N:o 204 Tisdagen den 24 December 1935.

FÖRLOVADE.
Carl Kling
Vivan Lundberg
Vislanda.

Blädinge.
Julafton.

En bilolycka, inträffade på söndagsmorgonen 3 km. öster om Ryssbyholm, Ryssby, på
Vislandavägen.
Frisörmästaren Axel Gustafsson från Ljungby med hustru och en dotter skulle bevista
fru Gustafssons moders begravning i V. Torsås. Bilen fördes av chaufför Erik Johansson.
Under färden exploderade vänstra framringen med påföljd att Johansson förlorade
herraväldet över vagnen, som åkte i diket, där den törnade mot en stor sten. Därvid slog
hr Gustafsson huvudet i vindrutan, som splittrades och tillfogade honom ett ymnigt
blödande skärsår i pannan och ett annat bakom högra örat ner mot kinden. Fru Gustafsson
fick en kraftig stöt i höften, medan dottern och chauffören blevo oskadade. I från Ljungby
tillkallad ambulans fördes hr Gustafsson till lasarettet, där han kvarligger. Bilen blev illa
tilltygad. Kylaren fick ett par hål och vänstra framfjädern förstördes. Olyckan torde helt
bero på ringexplosionen i förening med det synnerligen besvärliga väglaget med lös snö.
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Ur Smålandsposten N:o 205 Fredagen den 27 December 1935.

FÖRLOVADE.

Härmed tillkännagives
att
Gud behagat hemkalla
min innerligt älskade maka och vår
kära lilla mor

Johan Aronsson
Klara Blomgren

Elna Sofia Svensson

Vislanda.

vilken avsomnade lugnt och stilla
julafton kl. 4,55 e.m. i sitt 64:de
levnadsår, djupt sörjd och i
tacksamt minne bevarad av make,
barn och barnbarn, syskon, svåger
och svägerska, övriga släktingar
samt många vänner.
Vislanda den 24 december 1935.

Öja.

Clas Bengtsson
Inez Samuelsson
Virestad.

Vislanda.

John Håkansson
Alma Berglund

Peter August Svensson.
Anna o. Axel.
Augusta o. Ivar.
Åke.
Bernt. Stina. Siv.
Hulda o. Anton.

Vislanda.

Nöbbele.

Ivar Svensson
Eva Hult

Tack, Mor, för ljuset, som Du lät
på barndomsstigen falla!
Tack, Mor, för Dina tusen fjät och
Dina mödor alla!
Din största ro, Din tysta strid,
Din kärlek varm, Din ömhet blid,
Allt gott, som vi fått röna,
Dig kunna aldrig löna.
Tack lilla mor för allt vad Du
varit för oss.

Vislanda.

Sv. Ps. 477 och 469.

Dödsfall.
Efter en kort tids sjukdom avled i sitt hem julafton fru Elna Sofia Svensson, maka till
f.d. banvakten Peter August Svensson, Vislanda station. Fru Svensson var vid sin död 63
år och sörjes närmast av maken, barn, barnbarn, syskon, svåger och svägerska.

Från Vislanda, skrives till oss:
Vid julgranen å järnvägstorget hölls julbön julafton kl. 4 e.m. denna andaktsstund, som
utgör en värdig början av fridens högtid, samlar år efter år större skaror inte blott från
samhället utan även från landsbygden runt omkring. Det vackra vintervädret, med frost
och snö gjorde sitt till för att höja julstämningen. Julbönen invigdes av en flickkör som
sjöng ”Nu så kommer julen” och ”Stilla natt, heliga natt”. Kyrkoherde K. Holm, Vislanda, höll en kort betraktelse. Vislanda kyrkokör utförde därefter ”Hosianna” av Vogler.

Gossen var oskyldig men erkände likväl stölden. Den 26 sistlidne september begicks,
såsom vi tidigare omtalat, inbrott i fröken Sofia Peterssons bostad, lägenheten Hagaträdan
under Ulvsboda i Vislanda socken, varvid tillgrepos 635 kr. i sedlar samt omkring 8
kronor i silver och småmynt. Vid omedelbart efter tillgreppet verkställd utredning
erkände en minderårig gosse från socknen, att han var den skyldige. De stulna
penningarna kunde han emellertid ej återlämna, enär han enligt egen uppgift tappat de
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stulna sedlarna. Silver och växelmynten påstod han sig ha gömt i en stenmur, där de icke
kunde påträffas. Numera har det emellertid blivit klarlagt, att gossen trots sitt erkännande
icke haft något med tillgreppet att skaffa. En person vid namn K.A. Berggren från Ersta
socken i Västmanlands län, som tidigare varit straffad och för några dagar sedan häktats
av landsfiskalen i Åkers distrikt, Strängnäs, har nämligen nu bl.a. erkänt, att han gjort sig
skyldig till tillgreppet i fråga. Efter detta begående hade han omedelbart cyklat till
Vislanda och därifrån med första tåglägenhet begivit sig till Stockholm, där han förstört
penningarna.
Av landsfiskalen i Alvesta distrikt har vi fått bekräftelse på Berggrens erkännande. Av
de uppgifter, som Berggren lämnar, framgår att hans erkännande är sanningsenligt.
Oavsett att den minderårige vidgått tillgreppet är denne alltså tydligen oskyldig till
brottet.

Ur Smålandsposten N:o 207 Söndagen den 29 December 1935.
Begravning.
En gripande sorgeakt ägde i fredags rum i Vislanda kyrka, då till den sista vilan vigdes
fru Inga Håkansson, maka till handlanden Otto Håkansson, Vislanda. Företrädd av
prestaver, S.O.E. Svensson, Vislanda, och järnhandlare Carl Johansson, Vislanda, bars
kistan in i det med levande ljus upplysta templet, där en stor menighet hade mött upp. Å
orgeln spelades Chopins sorgmarsch. Kantor Folke Gustafsson, Appuna, inledde akten
med att till orgelackompanjemang sjunga ”Den store hvide Flok” av Edvard Grieg.
Kyrkoherde K. Holm, Vislanda, höll dödsbetraktelse över orden i Paulus första brev till
Timoteus 1 kap. 15 vers. Talaren framhöll bl.a., att den döda varit en mycket god
människa, som spred solsken och glädje omkring sig, och att hon först och främst ägnade
sin omsorg åt maken, dottern och hemmet. Kyrkoherden förrättade därefter själva
jordfästningen. Vid altartjänsten officierade kyrkoherde Holm och pastor Gustafsson,
vilka växelvis utförde sångpartierna i begravningsmässan. Efter välsignelsen sjöng kantor
Gustafsson Largo av Händel. Under det att sorgmarsch ur Symfonia Eroica av L. van
Beethoven spelades å orgeln, bars kistan ut till familjegraven. Här frambar maken ett tack
till den döda för allt, vad hon varit för hemmet och familjen. Å syskonens vägnar talade
äldste brodern, handlanden Gustaf Pettersson, Kånna, häradsdomare C.M. Johansson,
Södra Vare, Blädinge, framförde styrelsens för Lantbrukarnas handelsaktiebolag i
Vislanda tack, och nedlade en krans. Vidare talade nämndeman Per Samuelsson,
Jutagård, Blädinge, köpman Anders Rüdén, Alvesta; järnhandlande Carl Johansson,
Vislanda, och f.d. stationsmästare Nils Persson, Vislanda. De sörjandes tack uttalades av
folkskollärare J.W. Gustafsson, Vislanda.
En överväldigande blomstergärd hade ägnats den dödas minne.

Hyllning.
Kamreren vid Svenska Handelsbankens kontor i Vislanda, Sture Bruun, blev på sin 50årsdag juldagen föremål för en omfattande hyllning. Redan tidigt på morgonen uppvaktade familjen, bankens styrelse, Värendsgillet och representanter för övriga vänner
och överlämnade presenter och blommor. Hyllningarna fortsatte under dagens lopp. På
kvällen gav herrskapet Bruun supé. Vid denna hyllades jubilaren i ett versifierat
framförande av en syster, samt med tal av bl.a. grosshandl. Emil Swensson, grosshandl.
Carl Samuelsson, Vislanda, och direktör S.O.E. Svensson, Vislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 1 Fredagen den 3 Januari 1936.

FÖRLOVADE.
Arvid Aronsson
Ester Meijer
Vislanda.

Ryssby.

Försäljning av Hästhagens gård. Järnvägsstyrelsen har avslutat på k. m:ts godkännande
beroende avtal att för 35,400 kr. sälja Hästhagens gård i Vislanda socken till arrendatorn
Per Samuelsson.
Gården annonserades till salu och 7 anbud avgåvos. Intet av dessa fann emellertid S.J.
skäl antaga. Senare inkom emellertid hr. Samuelsson, som hörde till anbudsgivarna, med
ett till 35,400 kr. höjt anbud, och det är detta, som resulterat till köpeavtalet. Även en
annan av anbudsgivarna, sågverksägaren Ernst Hallrup, Moheda, har höjt sitt tidigare
avgivna bud till 36,000 kr., men detta inkom först sedan beslut om försäljning till hr
Samuelsson fattats.

Från Vislanda, skrives till oss:
Vislanda-avdelningen av B.F. och S.L.U. höll i lördags sin traditionella julfest i
Tingsvallens bygdegård.
Kyrkoherde K. Holm, Vislanda, höll ett intressant föredrag över ämnet ”Sveriges
framtid och hälsa”. Hr Olsson tackade föredragshållaren, och publiken instämde i detta
tack genom kraftiga applåder. S.L.U.-avdelningens sångkör sjöng några sånger, varefter
kyrkoherde Holm läste valda stycken ur ett föredrag av kyrkoherde Kloo över ämnet ”Ditt
blivande hem”. En tablå, ”De fyra årstiderna”, utfördes av några småttingar, och den
mottogs med förtjusning av publiken. De yngsta bland publiken roades därefter med
jullekar kring granen, och när jultomtarna med julklappar gjorde sin rond bland barnen,
stod glädjen högt i tak. Den materiella undfägnaden, kaffe och smörgåsar, rönte livlig
åtgång, och stämningen var den bästa, då avdelningens amatörer med verklig bravur
framförde en pjäs, ”Mor Emmas tusenlappar”. Sedan roade man sig en stund med
sånglekar och dans.

Ur Smålandsposten N:o 3 Söndagen den 5 Januari 1936.
Tidningskiosk vid Vislanda station. Järnvägsstyrelsen har medgivit, att A.-B. Svenska
Pressbyrån får uppföra en tidningskiosk vid Vislanda järnvägsstation.

Ur Smålandsposten N:o 4 Onsdagen den 8 Januari 1936.

FÖRLOVADE.
Allan Johnsson
Hildur Nilsson
Vislanda.
Torne.
Trettondagsafton.
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Ur Smålandsposten N:o 7 Söndagen den 12 Januari 1936.
Hyllning.
Då hemmansägaren Karl Johansson, Sjötorpet, Vislanda, i torsdags fyllde 50 år blev han
uppvaktad av släkt och vänner. Tidigt väcktes han med sång. Senare uppvaktades han av
grannarna, vilkas talan fördes av Hjalmar Rooth som överlämnade en blomsteruppsats
samt en plånbok med inneliggande penningsumma. Senare blev han uppvaktad av
släktingarna med presenter och blommor.
Hr Johansson, som är Växjöbo till börden, har den tid, han varit bosatt i Vislanda, vunnit
många vännmer genom sitt glada humör och är genom sitt alltid hjälpsamma sätt allmänt
avhållen.

Ur Smålandsposten N:o 19 Söndagen den 2 Februari 1936.
Vislanda kyrkokör, hade i torsdags årsmöte.
Av styrelseberättelsen framgick bl.a. att kören haft övningar varje onsdagskväll i
kommunsalen. Kören har medverkat i kyrkan vid olika tillfällen. Under det gångna året
har etablerats samarbete med Stenbrohults sångkör. De båda körerna ha bl.a. medverkat
vid adventsvesper i resp. kyrkor. Kören har varit ansluten till Allbo härads körförbund
och Sveriges körförbund. Medlemsantalet har varit 26. Räkenskaperna ha balanserat på
kr. 174:98 med ett saldo på kr. 12:32.
Till ordf. omvaldes lantbr. Per Engkvist, Piggaboda, till v. ordf. fabrikör Rickard Loëb,
Vislanda, sekr. fröken Sigrid Nilsson, Vislanda, v. sekr. fröken Gunhild Lövgren,
Vislanda, och till kassaförvaltare skomakaremästare Martin Pettersson, Vislanda.
Kantor Ernst Rosengren, Vislanda, omvaldes till körens dirigent och till v. dirigenter
utsågos sågverksägaren Henrik Nilsson, Kvarnadal och Bertil Friman, Vislanda. Revisorer blevo handelsföreståndare Erik Nilsson, Vislanda, och lantbr. Arvid Johansson,
Hönetorp, med fröken Inez Lövgren, Vislanda som suppleant.

Ur Smålandsposten N:o 28 Tisdagen den 18 Februari 1936.
Begravning.
Å Vislanda nya kyrkogård vigdes till den eviga vilan f.d. sömmerskan Ingrid Magnusson från Vislanda station. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde K. Holm, Vislanda.

Från Vislanda, skrives till oss:
Svenske mästaren i trolleri, Cassy, gästar Vislanda i morgon och ger föreställning å
biografen. Programmet kommer att omfatta modern salongsmagi, tankeläsning, viljebehärskningsexperiment och experimentalpsykologi.
Cassy tillhör dem bland de resande trollkarlarna, som hålla yrkets anseende uppe. Hans
fingerfärdighet är fenomenal och hans många briljanta nummer förbluffande. Mellanaktsoch beledsagningsmusik utföres av dragspelsartisten Bertil Johnson.
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Ur Smålandsposten N:o 45 Torsdagen den 19 Mars 1936.

Vislanda
snickerifabrik.
Inneh. John Håkansson

Tillverkning av dörrar, fönster, trappor,
köks- och butiksinredningar samt allt
vad till ett snickeri hör.
Låga priser. Snabb leverans.
Tel. 36.
VISLANDA.

Ur Smålandsposten N:o 53 Torsdagen den 2 April 1936.
Födelsedag.
70 år fyller på lördag f.d. soldaten August Vilhelm Lindell, Lindön, Vislanda.
Han är född i Vislanda och son till soldaten Salomon Lindell. År 1885 tog han anställning som soldat vid Kronobergs regemente. Efter 11 års tjänstgöring där avgick han
med pension och har sedan dess ägnat sig åt jordbruk. Han är en mångkunnig man, som
av ortens befolkning anlitats för olika slags arbeten.

Ur Smålandsposten N:o 59 Söndagen den 12 April 1936.

FÖRLOVADE.
Viktor Karlsson
Karin Hult
Billa, Åryd.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 60 Onsdagen den 15 April 1936.
Bröllop.
Påskafton sammanvigdes i Vislanda prästgård ingenjören Sven Erik Wester och fröken
Brita Stina Margareta Andersson, båda från Enskede församling. Vigseln förrättades av
brudens konfirmationslärare, kyrkoherde K. Holm, Vislanda.
I Vislanda kyrka sammanvigdes påskdagen trädgårdsmästare Erik Evert Larsson från
Nora och fröken Lisa Eva Gunhild Flink, dotter till framlidne järnvägstjänstemannen
August Flink och hans efterlevande maka, Vislanda. Under tonerna av ”Bröllopsmarsch
ur op. Lohengrin” av R. Wagner intågade brudparet i kyrkan. Brudens konfirmationslärare kyrkoherde K. Holm, Vislanda, förrättade vigseln och talade över orden i Petrus
första brev, 1 kap., 22 vers: ”Älsken varandra av hjärtat med uthållig kärlek”.
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Ur Smålandsposten N:o 64 Tisdagen den 21 April 1936.
Kommunalt. Kyrkostämma hölls i söndags.
Dagens fråga gällde installation av värmeledning med lågtrycksånga i Vislanda kyrka.
Två alternativ förelågo. Enligt det ena av dessa skulle värmepannan förläggas till pannrummet under sockenstugan. Högsta anbudet å detta uppgick till 7,685 kr. och lägsta till
5,750 kr. Enligt andra alternativet skulle värmepannan förläggas till pannrum under
kyrkans kor. Å detta alternativet var högsta anbudet 5,410 kr. och lägsta 4,875 kr. Anbud
å schaktning, murning och en del träarbeten för värmeledningens anordnande uppgick för
första alternativet till högst 2,500 kr. och lägst 1,145 kr. Och för det andra till högst 6,000
och lägst 5,600 kr. Efter en stunds diskussion beslöt stämman antaga det lägsta anbudet å
första alternativet, 5,750 kr., vilket ingivits av Växjö Vatten- och Värmeaktiebolag, samt
det lägsta för behövliga schaktnings- m.fl. arbeten, 1,145 kr., vilket anbud lämnats av E.
Rehnberg, Alvesta. Sammanlagda kostnaden uppgår sålunda till 6,895 kr. Kostnaden
skall bestridas med tillgängliga medel i kyrkokassan, skogsaccisfonden och kyrkogårdskassan. Den kommitté, som förberett ärendet, valdes till byggnadskommitté. Till kontrollant antogs ingenjör Larsson, Växjö. Kyrkoherde K. Holm, Vislanda, fick i uppdrag att
ingå i byggnadsstyrelsen i och för godkännande av förslaget. Arbetet skall påbörjas så
fort beslutet är lagståndet.

Ur Smålandsposten N:o 70 Lördagen den 2 Maj 1936.
Från Vislanda, skrives:
Socialdemokraterna i Vislanda hade den 1 maj anordnat demonstration med samling vid
västra folkskolan. Gåvetorps musikkår inledde tåget, som samlat en ganska stor deltagareskara. Tåget drog genom samhället till folkparken, där överlärare John Toller, Strömsnäsbruk, höll i demonstrationstalet.

Ur Smålandsposten N:o 72 Tisdagen den 5 Maj 1936.
Hyllning.
Kyrkovärd P. M. Johansson, Lindås Östregård, Vislanda, blev på sin 70-årsdag i lördags
föremål för en omfattande hyllning. Av sina barn erhöll jubilaren en skrivbordsstol samt
av syskonen en vilstol. Kyrkorådet uppvaktade med en textad adress jämte en penningsumma. Styrelsen för Vislanda pastorats sparbank överlämnade en silverpokal och övriga
vänner en radioapparat. Dessutom anlände blommor och telegram under dagens lopp.
På kvällen gav kyrkovärd Johansson supé för ett stort antal gäster och inbjudna.
Kyrkoherde K. Holm, Vislanda, frambar under supén vännernas välgångsönskningar till
jubilaren.

Ur Smålandsposten N:o 76 Tisdagen den 12 Maj 1936.
En uppfinning, som säkert kommer att hälsas med glädje för alla cykelåkande människor, som varit utsatta för punktering, har gjorts av G. Olsson, Vislanda, innehavare av
Vislanda nya Bil och Cykelverkstad.
Det är ju allom bekant, hur svårt det kan vara att få på ett cykeldäck och hur gärna
slangen vill komma i beröring med monteringsjärnet. Men med hr Olssons nya
monteringsjärn, som benämnes ”Age”, ordnas saken lätt och ledigt. Patent har sökts.
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Högerpolitiskt möte i Vislanda, med instruktionskurs och offentligt föredrag hålles i
morgon.
På initiativ av moderata kvinnoklubben i Vislanda anordnas under eftermiddagen, med
början kl. 3, en instruktionskurs för högerkvinnorna i Vislanda, Skatelöv och övriga
socknar i närheten. Lärorika och intressanta föredrag i politiska och sociala ämnen,
kommer kursen att hållas av frk Märtha Adler, fru Ruth Truedsson och ombudsman R.
Carlsson, varför det är önskvärt, att så många av högerns kvinnor som möjligt taga detta
tillfälle i akt. Anmälningsskyldighet föreligger ej.
Kursen hålles å Vislanda hotell liksom även det offentliga föredrag, som kl. 7,30 hålles
av d:r R. Grubb över ämnet ”Hemmet – samhällets grundval”. D:r Grubb kommer här att
på sitt kända medryckande sätt tala om för dem, familj och samhälle livsviktiga frågor,
vilka i dessa dagar äro aktuella.

Ur Smålandsposten N:o 79 Söndagen den 17 Maj 1936.
Födelsedag.
50 år fyller på tisdag järnhandlanden Carl Johansson, Vislanda.
Johansson är infödd Vislandabo. Sin merkantila bana började han emellertid i Malmö,
där han under åren 1910–1914 var anställd i Eskilstunaboden. Sistnämnda år övertog han
Vigforss järnhandel i Vislanda. Denna affär har han under årens lopp betydligt utvecklat.
Inom det kommunala livet innehar hr Johansson en del poster. Han är bl.a. ledamot av
municipalfullmäktige och ordförande i hälsovårdsnämnden för Vislanda municipalsamhälle. Under ett stort antal år har han varit kassör i Vislandakretsen av Svenska Röda
korset och Vislanda idrottsförening. Även inom ordenslivet har han tagit livlig del.
Jubilaren är i besittning av ett lugnt och vinnande sätt och är mycket omtyckt av alla,
som kommit i beröring med honom.

Ur Smålandsposten N:o 80 Tisdagen den 19 Maj 1936.
Begravning.
Å Vislanda kyrkogård jordfästes i söndags änkefru Augusta Malm från Vislanda station.
Jordfästningen förrättades av komminister P. I. Hallgren, Blädinge. Järnvägstjänsteman
C. G. Lundh, Vislanda, nedlade en krans från personalen vid Vislanda station och järnvägstjänsteman C. A. Svensson, Vislanda, från K.V.B. järnväg. Till sist framförde
järnvägstjänsteman Lundh de sörjandes tack.
Många vackra kransar och buketter prydde den gamlas bår.
Fru Malm, som vid sin död var nära 89 år gammal, hade under många år varit vagnsstäderska vid K.V.B. järnväg.
– Jordfästning ägde i lördags rum i Vislanda kyrka, då änkefru Elsa Nordin från Vislanda
station vigdes till den eviga vilan.
Medan ”Sorgmarsch” av Jos. Czapek spelades, inbars kistan i kyrkan. Jordfästningen
förrättades av kyrkoherde K. Holm, Vislanda. Efter jordfästningen sjöng kyrkoherde
Holm begravningsmässan. Kistan fördes till graven under det att L. Normans sorgmarsch
utfördes på orgeln.
Vid graven uttalade en brorson till den avlidna, hr Johan Ahlbin, Herrevadskloster, ett
tack å släktingarnas vägnar och kyrkoherde Holm läste en bön.
Mycket blommor hade sänts till båren.
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Ur Smålandsposten N:o 81 Torsdagen den 21 Maj 1936.

FÖRLOVADE.
Harald Andersson
Ingeborg Johansson
Vislanda 20/5 1936.

Ur Smålandsposten N:o 86 Lördagen den 30 Maj 1936.

Tillkännagives
att Gud behagat hemkalla
min innerligt älskade maka och
vår kära moder

Emelia Charlotta
Jönsson,
född den 15/3 1873, som hastigt
avlidit å Växjö lasarett den 28/5
1936, djupt sörjd och i tacksamt
minne bevarad av mig, barn och
barnbarn, släktingar och många
vänner.
Rosendal, Vislanda den 28 maj 1936.
P. JÖNSSON.
B a r n e n.
Sv. Ps. 483.

En ny telefonstation, öppnas i dagarna i Mörhult, Vislanda.
Stationen kommer att förestås av lantbr. Gust. Hörberg, Fållen, och får namnet
Mörhultsby. Stationen har vid starten 5 abonnenter.

Ur Smålandsposten N:o 92 Tisdagen den 9 Juni 1936.
Bröllop.
Bröllop ägde i söndags rum i Vislanda kyrka, då lantbrukare Arvid Johansson,
Hönetorp, Vislanda, sammanvigdes med fröken Elin Svensson, dotter till lantbrukaren
Sven Gustaf Johansson, Ekemon, Vislanda. Under det att festmarsch ur en Midsommarnattsdröm av F. Mendelsohn spelades, intågade brudparet i kyrkan. Den högtidliga akten
inleddes med att Vislanda kyrkokör utförde ”I himlar, sjungen den eviges ära” av L. van
Beethoven. Vigseln förrättades av brudens konfirmationslärare, kyrkoherde K. Holm,
Vislanda, som höll ett vackert tal. Efter vigseln sjöng fru Greta Vidén, Mörhult, Vislanda,
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svenska psalmen 335: 1–2 ”Gud välsigna dessa hjärtan”. Den högtidliga akten avslöts
med psalmen 572: 1–2, varefter högmässan följde. Predikan hölls av kyrkoherde Holm.
Före predikan sjöng kyrkokören Davids psalm ”Säll är den som icke vandrar”, varvid
solopartiet utfördes av fru Vidén.

Ur Smålandsposten N:o 96 Tisdagen den 16 Juni 1936.
Begravning.
Å Vislanda gamla kyrkogård jordades under söndagen stoftet av Ingrid Maria
Magnusson från Lindås Östregård, som avlidit i en ålder av 85 år. Innan kistan bars från
sorgehuset till graven talade kyrkoherde K. Holm, Vislanda, vid båren. Jordfästningen
förrättades av kyrkoherde Holm, som talade över orden Jeremias klagovisor 3 kap. 25 v.
”Herren är god mot dem, som förbida honom, mot den själ, som söker honom”. En
mängd blommor hade sänts till den gamlas sista vilorum.

Vislanda kyrkoorgel restaureras. I kyrkostämma med Vislanda församling i söndags
beslöts enhälligt att låta om- och tillbygga Vislanda gamla kyrkoorgel.
Förslaget till denna restaurering är uppgjort av kyrkosångens vänners orgelråd. Orgeln
är byggd omkring 1810 av orgelbyggaren Per Schiörlin. Fasadritningen grundad på en
originalritning av Schiörlin själv, är ännu bevarad i byggnadsstyrelsens arkiv och är
daterad den 28 maj 1810. Arbetet skall omfatta dels en konservering och dels en restaurering. Spelmekaniken skall vara rörpneumatisk. Den för orgeln nödiga luftmängden skall
frambringas av en orgelfläkt. Orgeln skall vidare förses med 3 normalkoppel, 3
oktavkoppel, 3 fasta kombinationer: mf, forte och futti. En fri kombination omfattande
samtliga stämmor och koppel, svällverk för andra manualen och automatisk pedalväxel.
Orgelns disposition får följande utseende: Manual 1: principal 8´, gedacht 8´, gamba 8´,
oktaver 4´, flöjt 4´, kvinta 2 2/3´, oktava 2´samt trumpet 8´, samtliga i gamla orgeln
ingående stämmor. Manual 2: salicional 8´, borduna 8´, båda ingår i gamla orgeln,
gemshorn 4´, spetsflöjt 2´, sesquialtera 2 chor, de tre sistnämnda nya. Pedalen omfattar:
subbas 16´och borduna 8´. Kyrkostämmen beslöt att antaga A. Mårtenssons orgelfabrik i
Lund till att för en kostnad av 8,750 kr utföra arbetet. Detta skall utföras under nästa år.
Vidare beslöts att vid tiden för byggandet upptaga ett tillfälligt lån å erforderligt belopp.
Det finns för närvarande i orgelkassan c:a 6,100 kr. Härtill kommer under sista halvåret
inflytande specialmedel och räntor. Det blir således för en ganska ringa kostnad som
Vislanda kyrka kommer att få en orgel, som på ett lyckligt sätt förenar gammal och ny
orgelkonst. Till att uppgöra kontrakt med orgelfirman utsågs kyrkoherde K. Holm,
Vislanda, och kantor Ernst Rosengren, Vislanda.
Då utrymmet å läktaren framför orgeln blir för litet vid insättandet av särskilt spelbord,
beslöt stämman att i enlighet med arkitekt P. Bobergs i Växjö förslag låta framflytta
mittelpartiet c:a 1 meter. Kostnaderna härför skola bestridas av tillgängliga medel.
Stämman beslöt till sist att låta uppsätta över predikstolen en baldakin, som skänkts av
kyrkovärden G. S. Olofsson och hans maka. Kyrkoherde Holm, Vislanda, framförde
församlingens tack till donatorerna.

Ur Smålandsposten N:o 98 Lördagen den 20 Juni 1936.
Från Vislanda, skrives till oss:
Enligt annons i dagens tidning anländer Jacobis nöjesfält till Vislanda i dag. Särskilt bör
beaktas ljud- och musikfenomenet Fritz Adelli, som spelar på både möjliga och omöjliga
instrument, bl.a. cykelpumpar.
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Ur Smålandsposten N:o 101 Fredagen den 26 Juni 1936.

FÖRLOVADE.
Paul Sjöstrand
och

Edith Engkvist
Oskarshamn.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 102 Lördagen den 27 Juni 1936.

P. S.
Stor eldsvåda i
natt i Vislanda.
Vislanda gjuteri och mekaniska
verkstad nedbrunnen.

Vid 1-tiden natten till lördagen utbröt en våldsam eldsvåda i Vislanda gjuteri och
mekaniska verkstad, vars huvudbyggnad i två våningar så gott som fullständigt
ödelades av elden.

Ur Smålandsposten N:o 103 Söndagen den 28 Juni 1936.

Den nattliga eldsvådan i Vislanda.
Gjuteri- och verkstadsbyggnaderna helt förstörda.
Driften skulle ha igångsatts i dagarna.
Eldsorsaken okänd.
(Från vår korrespondent.)

Som i korthet meddelades i gårdagens tidning utbröt natten till lördagen eldsvåda i
Vislanda gjuteri och mekaniska verkstad, vars komplex därvid ödelades.
Strax före kl. 1 på natten observerade några personer att eld utbrutit i det intill verkstaden liggande gjuteriet, och dessa tillkallade brandkåren, som inom kort anlände till
platsen. Det dröjde dock en stund, innan brandkåren kunde komma i full verksamhet med
att bekämpa elden, enär man först hade att lägga ut en slangledning på omkring 500
meter. Under tiden hade elden fått ganska god fart och kastade sig över till den
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närbelägna mekaniska verkstaden, som även den inom kort var helt övertänd. Brandkåren
fick nu inrikta sig på att begränsa eldens vidare spridning, vilket visade sig vara mycket
påfrestande, enär vinden understundom friskade i och eldflagor från den brinnande
byggnaden av blåsten fördes ut över samhället. Tack vare brandkårens energiska arbete
under den energiske brandchefen Ståhls befäl blevo ej flera byggnader lågornas rov. Ett
visst hinder mot eldens spridning voro även ett par större björkar, samt en del andra träd,
som stodo i närheten av brandplatsen. Ortsbefolkningen ställde sig till förfogande och
bildade langningskedjor, varvid ej mindre än fem brunnar tömdes på sitt innehåll.
I gjuteriet, där elden började, har verksamheten legat nere sedan ett par månader
tillbaka. I verkstaden har ej heller något arbete pågått sedan före midsommar. Den nye
ägaren till det brunna komplexet, fabrikören Anton Salomonsson från Eksjö, ämnade nu
omedelbart efter helgen sätta igång med driften. För detta ändamål hade han installerat ett
flertal nya maskiner samt dessutom anskaffat yrkeskunnigt folk, som nu stod redo att
börja sitt arbete vid verkstaden. Då stora beställningar lågo inne, säger det sig själv, att
ägaren gör betydande förluster, allra helst som det enligt lämnade uppgifter fanns en del
nyinköpta maskiner, vilka ej voro försäkrade. Eljest voro byggnader jämte inventarier
m.m. försäkrade i brandförsäkringsbolaget Svea för ett belopp av 66,000 kr.
Av gjuteribyggnaden återstår nu endast gråstensmurarna och av verkstadsbyggnaden
endast väggarna. De i såväl gjuteriet som verkstadsbyggnaden varande maskinerna jämte
en del gjutgods i övrigt äro totalt förbrända. Även under lördagseftermiddagen pyrde det
från ruinerna, och vakt var stationerad vid brandplatsen, icke minst för att hindra att
obehöriga sprungo därin.
Orsaken till branden är höljd i dunkel. En person hade passerat det brunna komplexet 10
minuter innan eldsvådan bröt ut men hade då icke förmärkt något ovanligt. Landsfogden,
t.f. landsfiskalen i Alvesta distrikt H. Möllerberg jämte kriminalkonstapel J. Cederbring
och stadspolisen i Växjö gjorde på lördagen undersökningar rörande eldens uppkomst.
Det nedbrunna komplexet räknar, särskilt den gamla gjuteribyggnaden, sina anor från
1860-talet. Enligt lämnade uppgifter uppfördes denna för garveriändamål redan 1865 av
garverifabrikören Olsson från Blekinge, vilken efter det han varit praktiserande å andra
håll, startade garverirörelse, vilken han innehade till 1880, då han överlät densamma till
fabrikören Carl Johan Lindgren, som likaledes bedrev garverirörelse till 1915 -16, då han
försålde byggnaden till ett bolag, benämnt Vislanda gjuteri och mekaniska verkstad. Detta
omändrade garveriet till gjuteri och därjämte uppfördes byggnad för mekanisk verkstad.
Detta bolag bedrev rörelsen till 1922, då bolaget måste träda i likvidation. Härefter
inköpte disponent Gust. Johanson det hela samt bedrev under en följd av år gjuteri- och
verkstadsrörelse. Sedan han avvecklat affären, har det varit flera ägare av densamma.
Under ett par års tid har verksamheten bedrivits i endast mindre skala, tills nu fabrikör
Salomonsson inköpte densamma och som nämnt tänkte igångsätta driften i stor skala.

Ur Smålandsposten N:o 105 Torsdagen den 2 Juli 1936.

FÖRLOVADE.
Sture Nilsson
Lisa Karlsson
Vislanda.
Jönköping den 29/6.
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Ur Smålandsposten N:o 106 Lördagen den 4 Juli 1936.
Hyllning.
En storartad hyllning bereddes hr Hjalmar Rooth, Vislanda, på hans födelsedag i
onsdags.
Tidigt väcktes jubilaren med sång och samtidigt överlämnades en penningsumma. Hela
dagen duggade uppvaktningarna, varvid värdefulla presenter och ståtliga blomsteruppsatser överlämnades. Alla de uppvaktande inbjödos på förfriskningar.
Jubilaren, som är infödd Vislandabo, har gjort sig känd för sitt alerta och vänsälla väsen.
Han har ett alltid glatt humör, och har gjort sig allmänt omtyckt.

Ur Smålandsposten N:o 108 Tisdagen den 7 Juli 1936.
Branden i Vislanda uppklarad. Som bekant nedbrann natten till lördagen den 27 juni
Vislanda gjuteri och mekaniska verkstad. Redan från första stund stod det klart, att elden
måste ha anlagts, enär gjuteriet, där elden först varsnades, ej varit igång på flera månader.
Redan under branden observerade polismannen i Vislanda en person, som vistades där i
närheten, och denne togs omedelbart till förhör av polismannen men nekade envist till att
ha något med eldsvådan att skaffa. Efter upprepade förhör har emellertid den då misstänkte mannen, en försörjningstagare från Skatelövs ålderdomshem vid namn Karl Johan
Gustafsson erkänt, att han logerat i gjuterilokalen vid det nämnda tillfället.
Gustafsson berättade, att han brukade bege sig till Vislanda under sina strövtåg samt att
han gått in i gjuteriet för att sova. Han hade sedan han kom in tagit av sig rocken samt
lagt denna under huvudet, varefter han tänt en cigarr, som han därunder rökt, men troligen
somnat från denna. När han sedan märkte, att det börjat brinna, hade han avlägsnat sig
från platsen.
Under branden hade man sett Gustafsson bland åskådarna.
Då Gustafsson är sinnesslö, har någon åtgärd mot honom ännu ej företagits.

Ur Smålandsposten N:o 113 Torsdagen den 16 Juli 1936.
Ladugårdsbrand i natt
i Vislanda.
Blixten antänder i Fagerås. Flera
djur innebrända.

Under det starka åskväder, som natten till torsdagen gick fram över stora delar av
Kronobergs län, slog blixten ned i en ladugård i Speleboda under Fagerås i Vislanda
socken, tillhörig stenarbetaren Emil Lindell därstädes.
Ladugården brann ned till grunden. Fyra kor, två grisar och en del höns innebrändes,
varjämte en del inneliggande gröda och inventarier förstördes.
Det brunna var försäkrat, men enligt uppgift till lågt belopp.
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Ur Smålandsposten N:o 116 Tisdagen den 21 Juli 1936.
Födelsedag.
60 år fyller på fredag hemmansägaren Nils Johan Aronsson, Fröåsen, Vislanda.
Hr Aronsson är född å den gård han innehar, och son till A. Pettersson. Gården, som han
övertog år 1901, är en gammal släktgård, vilken ända sedan år 1826 gått i arv från far till
son. Sistnämnda år inköpte nämligen jubilarens fars farfar Måns Torstensson gården.
60-åringen har på grund av sitt stilla och försynta väsen blivit aktad och avhållen av alla,
som han kommit i beröring med.

Ur Smålandsposten N:o 118 Lördagen den 25 Juli 1936.
Motorcykelolycka med dödlig utgång vid Vislanda i går. Då en cyklande arbetare på
fredagsmorgonen vid 7-tiden passerade Mörhults vägskäl ej långt från Vislanda på vägen
Vislanda–Ljungby anträffade han en motorcyklist liggande vid sidan av vägen.
Omedelbart därefter passerade en lastbil från Växjö platsen, och motorcyklisten, som då
visade svaga livstecken, togs upp på denna och fördes till lasarettet i Ljungby. Han avled
emellertid redan under transportens första del.
Polisundersökning har givit vid handen, att den omkomne är cirka 40-årige mjölkkontrollanten Nils Larsson från Ljungby. Inget ögonvittne finnes till olyckan, men det är
fastslaget, att Larsson varit på hemväg från en motorcykelfärd till bl.a. Kalmar län, och
troligen hade olyckan inträffat strax innan den upptäcktes. Av hittills ouppklarad
anledning har Larsson vid olycksplatsen, där vägen är både rak och bred – tänkbart är att
han varit uttröttad och slumrat till ett slag – kört av vägbanan. Där har motorcykeln
fortsatt 16 á 17 meter och därefter kolliderat med ett större stenblock. Larsson befanns
dels ha brutit nacken och dels ådragit sig ett benbrott.
Den förolyckade var född i Dösjöbro i Skåne och flyttade för knappt ett år sedan till
Ljungby från Vislanda, där han tidigare haft anställning som mjölkkontrollant. Något
körkort kunde ej anträffas hos den förolyckade, och det anses troligt, att han ej innehaft
något dylikt.

Värmeledning i Vislanda kyrka. Byggnadsstyrelsen har fastställt ett av ingenjör F.
Larsson i Växjö utarbetat förslag till installation av värmeledning i Vislanda kyrka.
Samtidigt har styrelsen godkänt av arkitekt P. Boberg uppgjort förslag till i samband
med installationen erforderliga byggnadsarbeten, samt förslag till ljudtak över predikstolen och utökning av läktaren.

Ur Smålandsposten N:o 119 Söndagen den 26 Juli 1936.
Begravning.
En högtidlig jordfästning ägde i fredags rum i Vislanda kyrka, då fröken Hedvig
Sjöborgh, dotter till framlidne kyrkoherden i Vislanda Lars Sjöborgh och hans ävenledes
avlidna maka, vigdes till den sista vilan.
Prestaverna fördes av kyrkoherde Waldemar Norlén i Skatelöv och Knut Holm i
Vislanda. Jordfästningen förrättades av en broder till den avlidna, kyrkoherden Edvin
Sjöborgh, Markaryd, vilken höll ett gripande griftetal. Kyrkoherde Holm utförde därefter
begravningsmässan. Vid graven talade läroverkadjunkten Theodor Sjöborgh, som
frambar en sista hälsning och ett tack från den stora syskonkretsen, och dels kyrkoherde
W. Norlén. En stor och vacker blomstergärd hade sänts till den avlidnas bår.
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Ur Smålandsposten N:o 130 Lördagen den 15 Augusti 1936.
Ny prästgård för kyrkoherden i Vislanda. Stiftsnämnden tillstyrker hos k.m., att
Vislanda pastorat må förflytta prästgården för kyrkoherden till tomt i närheten av
Vislanda kyrka och municipalsamhälle, som för ändamålet inköpts för 2,080 kr.
Stiftsnämnden tillstyrker jämväl att för finansiering av tomtköpet och för anläggningsarbeten å tomten, som beräknas gå löst på 8,050 kr., må försäljas ett område, benämnt
Kalvhagen, å lönebostället Blädinge stom för 3,995 kr. och torpet Johanstorp å samma
boställe för 1,650 kr. Frågan om disponerande av den gamla prästgården med tillhörande
tomt bör enligt stiftsnämndens mening avgöras vid förnyad utarrendering av lönebostället
Vislanda prästgård år 1940.

Ur Smålandsposten N:o 131 Söndagen den 16 Augusti 1936.
Föll av tåget. Stationskarlen Gustaf Andersson från Nässjö råkade natten till fredagen
falla av uppgående nattsnälltåget från Malmö, då tåget befann sig mellan Vislanda och
Alvesta. Han skadade sig dock icke svårare, än att han kunde krypa fram till närmaste
banvaktstuga, som är belägen cirka 300 meter från olycksplatsen.
Olyckan inträffade cirka 300 meter norr om banvaktstugan i Boda vid 1-tiden på natten.
Tågets hastighet torde vid tillfället ha varit mellan 100 och 110 kilometer. Trots detta
undkom Andersson äventyret relativt lindrigt. Skadorna torde inskränka sig till
kontusioner i huvudet, revbensbrott och en stukad axel.

Ur Smålandsposten N:o 136 Tisdagen den 25 Augusti 1936.
Födelsedag.
95 år fyller på torsdag änkefru Katarina Andersson, Röshult, Vislanda.
Fru Andersson är född i Vislanda socken. i hemmet fanns det åtta syskon, och sex av
dessa har uppnått en ålder av över 90 år. År 1882 ingick hon äktenskap med lägenhetsägaren A. J. Pettersson. Efter mannens död år 1909 har hon varit bosatt hos en son, där
hon erhållit en god omvårdnad.
95-åringen har varit en arbetssam människa. Trots sin höga ålder är hon ännu vid god
vigör.

Ur Smålandsposten N:o 137 Torsdagen den 27 Augusti 1936.
Kommunalt. Municipalfullmäktige sammanträdde i tisdags under ordförandeskap av
vice ordföranden, direktör S.O.E. Svensson, Vislanda.
Första ärendet gällde att besluta i anledning av byggnadsnämndens skrivelse angående
breddning av gatan från fastigheten n:r 55 till trädgårdsmästare Hedlunds. Fullmäktige
beslöt att bordlägga frågan i och för närmare utredning angående kostnaden.
I fråga om ändring av stadsplanen för det område, som för närvarande upptages av
gamla marknadsplatsen, beslöto fullmäktige överlåta samhällets dispositionsrätt till
området i och för allmän bebyggelse.
Länsstyrelsen har infordrat yttrande i anledning av Vislanda kommuns anhållan, att vid
införande av köttbesiktningstvång få anlita Alvesta köttbesiktningsbyrå. Fullmäktige hade
intet att erinra mot denna kommunens anhållan.
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Fabrikör A. Salomonsson har hos vederbörande anhållit om byggnadslov för reparation
å mekaniska verkstaden. Byggnadsnämnden och municipalnämnden hade tillstyrkt och
fullmäktige beslöto i enlighet därmed.
Fullmäktige beslöto om påkoppling av den kloakledning, som i Storgatan går ut med
lokförare Magni Peterssons fastighet samt kloakledningen från Ernst Nilssons fastighet
och Kooperativaaffären i den nya kloakledningen. Den kommitté, som har hand om den
nya kloakledningen, skall låta verkställa beslutet.
Från brandstyrelsen förelåg anhållan om att samhället skulle uppföra garage för
brandbilen och brandredskapen enligt av styrelsen uppgjorda ritningar och kostnadsberäkningar. Brandstyrelsen fick i uppdrag att för en kostnad av 1,800 kr. låta ordna
saken.

Ur Smålandsposten N:o 148 Tisdagen den 15 September 1936.
Kommunalt. Kyrkostämma hölls i söndags.
Kyrkorådet hade framkommit med förslag om innanfönster i kyrkan. Byggnadsstyrelsen
hade godkänt förslaget. Stämman beslöt antaga det lägsta anbudet, 377 kr., som inlämnats
av byggmästare Magni Johansson, Vislanda. Vidare skall hr Johansson utföra vissa
mindre tätningsarbeten å innerloftet. Den kommitté, som haft hand om värmeledningsarbetet, fick i uppdrag att låta verkställa arbetet.

Ur Smålandsposten N:o 150 Lördagen den 19 September 1936.
Vislanda höstmarknad, i torsdags gynnades av idealväder. Tillströmningen av folk var
rekordartad.
Kreaturshandeln, som från och med i år endast får äga rum på själva marknadsdagen,
hade samlat många både säljare och köpare. Särskilt handeln med kor var mycket livlig.
Priserna höllo sig omkring 300 kr. Priserna på hästar voro mycket höga och affärerna
gingo därför ganska trögt. Tillförseln av ungföl var stor.
Affärerna i de olika stånden tycktes vara livlig. Ett stort nöjesfält hade slagit upp sina
tält. Det var ”Harrys” nöjesfält som gästade platsen. Där fanns allt vad i den vägen bjudes
publiken. Artisterna på scenen och tältet gjorde sina saker bra.
I likhet med föregående år hade Röda korsets Vislandakrets anordnat en tombola med
många och vackra vinster. Lotterna hade en stykande åtgång och kassan fick sig ett gott
tillskott.
En mönstergill ordning rådde hela dagen.

Ur Smålandsposten N:o 166 Lördagen den 17 Oktober 1936.
Älgskytt sköt på lastbilen. En lastbilsförare från Evedal utanför Växjö råkade i tisdags
ut för ett mindre trevligt äventyr på vägen mellan Vislanda och Huseby.
Då bilen befann sig i skogen mitt för Ströby strax innan sjön Salen träffades dess
vindruta plötsligt av en kula, som kom från skogen till höger. Kulan efterlämnade ett
stjärnformigt märke som minne. Lastbilsföraren stannade omedelbart bilen för att om
möjligt få en förklaring till den överraskande prejningen. ögonblicket efter kom en annan
kula, som dock inte vållade någon som helst skada.
Det torde icke råda något tvivel om, att det varit någon älgjägare, som avlossat de båda
skotten. Vem den vårdslöse skytten är, har emellertid ännu icke kunnat fastställas. Saken
har anmälts för polisen.
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Ur Smålandsposten N:o 167 Söndagen den 18 Oktober 1936.

Tillkännagives,
att
Herren Gud i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
min älskade maka och min kära
fostermor

Ida Amalia Olofsson
född Ekström,

som efter ett tåligt buret lidande
stilla avled i dag i tron på sin
Frälsare i en ålder av 70 år, 11
mån. och 27 dagar, djupt sörjd och
begråten av oss, syskon, släktingar
och många vänner.
Kvarnabäck, Vislanda den 17 okt.
1936.
G. S. OLOFSSON.
Hilma.
Sv. ps. 221, 482.
Jesus Kristus, Guds Sons blod,
renar oss från alla synder.
Jordfästningen äger rum i Vislanda
kyrka söndagen den 25 okt. 1936 kl.
10,30 f.m.

Ur Smålandsposten N:o 172 Torsdagen den 29 Oktober 1936.

Vislanda.
Mejerileverantörer kallas till sammanträde å TINGSVALLEN torsdagen
den 5 nov. 1936 kl. 4,30 e.m.
Samma dag är gratis bussresa till
Ljungby anordnad för beseende av hur
Andelsmejeriet därstädes är anordnat.
Bussen avgår från Vislanda precis kl. 9
f.m.
Lantbrukare, som önskar deltaga i
resan, torde hänvända sig till tel. 51
eller 53 Vislanda, eller ock 5 Mörhult,
före den 2 nov.
Interimstyrelsen.
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Ur Smålandsposten N:o 176 Tisdagen den 3 November 1936.

Vår kära dotter och
vår kära syster

Anna-Stina
avled söndagen den 1 nov. 1936 i
en ålder av 27 år, djupt sörjd och
saknad av oss, övrig släkt och
många vänner.
Vislanda den 1 nov. 1936.
JOSEFA o. ALEXANDER BERG.
S y s k o n e n.

Sv. Ps. 487.

Ur Smålandsposten N:o 178 Lördagen den 7 November 1936.
Andelsmejeri bildas i Vislanda. Mejerileverantörer i Vislanda och Blädinge voro i
torsdags kallade till sammanträde i Vislanda för dryftande om andelsmejerifrågan.
En interimstyrelse hade förut varit tillsatt men kommit till negativt resultat i fråga om
teckningen för andelsmejeri, och kvällens möte avsåg att göra en sista kraftansträngning
att få sådant mejeri till stånd. Ett flertal leverantörer hade förut på dagen beretts tillfälle se
möjligheterna vid Ljungby andelsmejeri.
De till stort antal hälsades av hr Bengt Olsson, Skörda, som redogjorde för läget sådant
det låg för handen samt påpekade de fördelar leverantörerna hade av att sammansluta sig i
egen mejeriförening.
Efter en stunds parlamenterande beslöts att bilda Vislanda andelsmejeri. En ny interimstyrelse utsågs och fick följande sammansättning:
Från Vislanda: Bengt Olsson, Skörda, Ernst Pettersson, Lönshult, Gunnar Johansson,
Hönetorp och Gustav Pettersson, Sjöbacken.
Från Blädinge: Aron Karlsson, Espetuna, August Svensson, Högelycke samt C.M.
Johansson, Södra Vare.
Sammankallande blevo Bengt Olsson.
Andelsstorleken pr ko stipulerades till 30 kr. Dessutom ingick förbindelse att 80 % av
hela koantalet måste tecknas. Teckningen blir bindande först då 350 kor tecknats och
avslutas den 1 december.

Födelsedag.
75 år fyller imorgon hemmansägaren August Engkvist, Piggaboda, Vislanda.
Hr Engkvist är född i Piggaboda och son till grenadjären hemmansägaren J. Engkvist.
Redan tidigt övertog han fädernegården, vilken gård han fortfarande innehar. Han har
gjort sig känd som en mycket kunnig jordbrukare. Under ett flertal år har han varit
ledamot i fattigvårdsstyrelsen. Genom sitt stilla och försynta väsen samt enkla okonstlade
sätt har jubilaren förskaffat sig många vänner. Rakryggad och vid god vigör går han sin
75-årsdag till mötes.

35

Ur Smålandsposten N:o 180 Tisdagen den 10 November 1936.
Begravning.
En gripande sorgeakt ägde å söndagen rum å Vislanda gamla kyrkogård, då till gravens
frid vigdes fröken Anna-Stina Berg från Vislanda.
Jordfästningen förrättades av kyrkoherde K. Holm, Vislanda, som med utgång från
orden ”Herre, låt oss betänka, huru få våra dagar äro” talade tröstens ord till de sörjande
samt uppläste ett ”In memoriam” från en vän till den döda. Kommunalkamrer Jonas
Nilsson, Asarum, läste några verser vid den öppna griften. En stor människoskara hade
samlats för att hedra den avlidnas minne, och en mängd kransar hade sänts till båren.
Fröken Anna-Stina Berg var vid sin död endast 27 år gammal. Hon var dotter till f.d.
järnvägstjänsteman Alexander Berg och hans maka, Vislanda station.

Ur Smålandsposten N:o 189 Torsdagen den 26 November 1936.
Från Vislanda, skrives till oss:
Vislanda kooperativa förening hade i måndags i biograflokalen anordnat s.k.
framstegsfest.
Klockan 6 ägde filmförevisning rum för barnen, vilka hade kommit mycket talrikt
tillstädes och gladde sig särskilt åt Musse Pigg-film. De äldre av barnen följde med stort
intresse filmen om ”Luma-lampan”. Klockan 8 var det de äldres tur. Programmet inleddes
med anförande av järnvägstjänsteman G. Magnusson, Vislanda. Lärarinnan fru Olga
Engholm, Smedjebacken, höll ett intressant föredrag om kooperationens utveckling. En
talkör föredrog en prolog, varefter filmförevisning, som upptog samma filmer som förut
visats för barnen, avslutade festen.

Ur Smålandsposten N:o 195 Söndagen den 6 December 1936.
Dödsfall.

Härmed tillkännagives,
att
vår käre broder och svåger,
f.d. Lantbrukaren

Karl Otto Svensson
i dag avlidit i sitt hem efter en svår
sjukdom i en ålder av 74 år, 6 mån.
och 24 dagar, sörjd och i ljust
minne bevarad av oss syskon,
svåger, syskonbarn, släkt och
vänner.
Vislanda den 4 dec. 1936.
Emelie och Enok Johansson.
Ernst.
Alvida.
Syskonbarn.

Sv. Ps. 484, v. 5; 52, v. 5.

På tisdagen avled i Vislanda förre ägaren av
Olofstorps gård i Skatelöv, Karl Otto
Svensson, i sitt 75:te levnadsår.
Karl Otto Svensson var född Skatelövsbo
och hade endast sedan i våras varit bosatt i
Vislanda. Här hade han tillsammans med en
syster och svåger slagit sig till ro för att få
njuta en välförtjänt vila. En tilltagande
sjuklighet
grusade
emellertid
deras
förhoppningar.
”Otto i Olofstorp”, som den hänsovne
vanligen kallades, var en arbetets man. På
Olofstorps gård hade han framlevat sina
dagar sedan sitt 12:e år. Vid den tiden
övertog hans fader denna gård på arrende
som då var ett kronohemman. Det var år
1872. Tjugo år senare inköptes gården som
egen. Då fadern övertog gården var den i
sämsta skick, förfallen och stenig, men redan
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under arrendetiden gjordes avsevärda förbättringar. Fadern var en kraftnatur – död 1931 i
sitt 94:de år – och tillsammans med sina ”herar”, Otto och Emil, förvandlade han gården
till ett mönsterhemman. Såväl boningshus som ladugård nybyggdes under årens lopp, och
de steniga ägorna förvandlades genom otroligt slit och släp till bördiga åkrar. Dessutom
växte och vårdades en värdefull skog. Under de sista fem åren var Svensson ensam ägare
av gården, enär brodern avled år 1931. På grund av tilltagande sjuklighet blev Svensson i
våras tvingad att sälja sitt kära Olofstorp, där han i träget och troget arbete offrat sina
krafter under sin 60-åriga odalmannagärning.
Den hänsovne var en man av den gamla kärnfriska stammen, lugn och säker till sin
läggning, vilken ej bävade för svårigheter och arbete. Sådant var för honom till för att
övervinnas. Olofstorp ligger ej mitt i byn. Men för honom voro avstånden små, antingen
han skulle fram till kyrkan, dit han gärna sökte sig i såväl kalla och ruskiga vinterdagar
som varma sommardagar, eller han skulle gå till andra platser. Många äro de, som gingo
hjälpta från Olofstorp, ty den bortgångne hade ett gott hjärta och hjälpsamt sinnelag under
den till synes karga ytan. Nu får han för sista gången göra färden till hemförsamlingen.
Som närmast sörjande stå vid båren en syster och svåger här i Sverige samt en broder
och syster i Amerika jämte syskonbarn, men många minnesgoda vänner deltaga i deras
sorg.

Ur Smålandsposten N:o 198 Lördagen den 12 December 1936.

Vackra Julblommor
Hyacinter, Tulpaner,
Konvaljer, Julstjärnor

Cyklamen, Begonior, Vinterkransar, Lösa blommor.

Rekommenderande oss i ärade kunders åtanke.

P. H E D L U N D S H A N D E L S T R Ä D G Å R D,
Tel. 27.

VISLANDA.

Tel. 27.

JULEN 1936.
Sedvanlig, riklig sortering av till
julpresenter lämpliga artiklar.
SE SKYLTFÖNSTREN!

A.-B. G U S T. B E N G T S S O N.
Tel. 19.

Tel. 19.

Julklappsbekymret
löses bäst genom ett besök hos undertecknad, då jag samtidigt med mitt övertagande av
VISLANDA FOTOGRAFIATELIER även börjat SERIEFOTO (24 st. foto) för endast
2:50. Den mest lyckade bilden förstorad i en smakfull ram blir den kärkomnaste
julklappen. Atelieren öppen 9–7. Söndagar 1–4.
Beställ kvällsfotografering!
Allt fotografiskt.
Grammofoner och skivor.

VISLANDA ATELIER och FOTOGRAFISKA MAGASIN.
Tel. 75.

EVERT LUNDBERG.
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Tel. 75.

Ur Smålandsposten N:o 196 Tisdagen den 8 December 1936.
Adventsvesper i Vislanda. Adventsvesper var i söndags anordnad i Vislanda kyrka.
Denna var upplyst av levande ljus.
Trots det urusla vädret var kyrkan fylld av folk, då Stenbrohults och Vislanda sångkörer
under ledning av kantor Gunnar Håkansson, Stenbrohult, inledde högtidligheten med
”Advent” av Otto Olsson. Under det psalm 51: 1 sjöngs trädde kyrkoherde K. Holm,
Vislanda, inför altaret. Kyrkoherden utförde tillsammans med kören de i vesperale för
svenska kyrkan ingående adventsantifonierna. Före predikan utförde kören ”Si, han
kommer, fridens förste” av R. Norén, ”Sanctus” av F. Schubert och ”Herre, sänd ditt ljus”
av A. Runbäck. Predikan hölls av kyrkoherde W. Norlén, Skatelöv, som talade över orden
i Jesaja 62: 11. Kollekt upptogs med håvgång, under det att kören sjöng ”Nu stige jublets
ton” melodi från medeltiden, arrangerad av D. Wikander. Vespern avslutades med
altartjänst, varefter kören till sist under ledning av kantor Ernst Rosengren, Vislanda,
utförde ”O, du härliga”, gammal siciliansk melodi, ”Kommen till mig” av M. L.
Bradshaw, och ”Hosianna” av Vogler. Det var den verkliga adventsstämningen, som den
intressanta predikan och liturgens och körens vackra sång frammanade, och det är att
hoppas, att denna gudstjänst får traditionens helgd över sig.
Efter vespern samlades körerna till gemensamt samkväm i kommunsalen, där tal hölls
av bl.a. kyrkoherde Holm och Vislandakörens ordförande, lantbr. Per Engkvist,
Piggaboda. Stenbrohultskörens tack framfördes av kantor Håkansson. Mycken och vacker
sång framfördes under kvällens lopp.

Ur Smålandsposten N:o 200 Tisdagen den 15 December 1936.
Från Vislanda, skrives till oss:
Logen ”Wieselgrens förhoppning” Vislanda, hade på fredagskvällen anordnat
halvenskilt möte i samband med Luciafest i ordenshuset. Mötet inleddes med ett
pianosolo av fru Signe Wendt, varefter hr Karl Karlsson höll hälsningsanförandet.
Folkskollärare Erik Andersson, Älmhult, höll ett intressant anförande om Luciafirandet.
Härefter utförde fru Signe Wendt och hr Bertil Solfors på ett förtjänstfullt sätt ett par
musikstycken till piano och fiol. Nu följde paus för kaffeservering. Nästa punkt på
programmet var deklamation av hr John Hjertberg. Aftonens clou blev stjärngossarna och
Lucia, vilka intågade efter det att ”Aftonklockorna” spelats av fru Signe Wendt.
Luciornas och stjärngossarnas vackra sång senterades livligt. Sedan vidtog en stunds
folklekar.
–––
Kyrkliga söndagsskolan hade i lördags avslutningsfest i kommunsalen, som vackert
dekorerats. Julfesten inleddes med psalmsång, varefter kyrkoherde K. Holm, Vislanda,
talade till barnen. Sedan julgranen tänts, följde deklamation och sången ”Nu tändas tusen
juleljus”. Programmet upptog vidare deklamation, dialoger och sång samt en gissningstävlan. Så kom den av alla barnen efterlängtade stunden, då gottpåsarna skulle utdelas.
Den i allo lyckade festen avslöts med bön och psalmsång.

38

Ur Smålandsposten N:o 201 Torsdagen den 17 December 1936.

Att
Herren Gud
i sitt allvisa råd behagat
hädankalla
vår innerligt älskade gode
broder
Hemmansägaren

J. P. Andersson
som efter en kort sjukdom med
undergivenhet för Guds vilja stilla
avled i sitt hem i dag kl. 2 f.m. i
sitt 61:a levnadsår, lämnande oss i
namnlös sorg och saknad, i ljust
och tacksamt minne bevarad av oss
systrar, svågrar, syskonbarn, trotjänare, och många vänner, hava vi
den sorgliga plikten tillkännagiva.
Skörda, Vislanda den 15 december
1936.

Dödsfall.
Efter en kort tids sjukdom avled i tisdags i
sitt hem hemmansägaren J. P. Andersson,
Skörda, Vislanda, i en ålder av 61 år.
Inom kommunala livet hade den avlidne
tagit livlig del. Bland hans uppdrag märkas
ledamotsskap av kommunalfullmäktige,
kommunalnämnd, folkskolestyrelse, taxeringsnämnd och B. F:s styrelse. Alla sina
uppdrag har han fullgjort med intresse och
redbarhet.
Andersson sörjes närmast av syskon,
svågrar, syskonbarn, trotjänare och övrig
släkt och i deras sorg deltaga ett stort antal
vänner.

Anna.
Blenda.
Emeli och Nils Johan.
Martina och August.
Syskonbarnen.
Gustav.
Karl.
Så älskade Gud världen
att han utgav sin egen son
på det att var och en som tror på
honom
skall icke förgås utan få evigt liv.
Pauli brev till romarna 10 kap. v. 13.
Sv. Ps. 591.

Ur Smålandsposten N:o 204 Tisdagen den 22 December 1936.
Begravning.
På Vislanda gamla kyrkogård jordfästes på söndagen änkan Kristina Månsson, född
Lindblad. Jordfästningen förrättades av komminister P. I. Hallgren, Blädinge, som med
utgång från 2 Kor. 4: 16 höll ett tal. Vid den öppna griften talade dessutom lantbrukaren
P. Johansson, Kalkalycke, samt f.d. fjärdingsman Grahn, Virestad. De sörjandes tack för
allt deltagande frambars av förman W. Olsson, Kolabotten.
Mycket blommor hade sänts till båren.
Kristina Månsson var född i Vislanda 1853. Hon var änka sedan 32 år efter Nils Månsson. Av hennes tio barn äro ännu sex i livet, fem döttrar och en son. En av döttrarna, som
vistats i Amerika i 42 år, kom fyra dagar innan moderns död tillbaka till Sverige för att
fira julen hos sin moder. Den avlidna vårdades det sista året av sin dotter och svärson,
Anna och Johan Andersson, Björkelund, där hon nu lämnar ett stort tomrum efter sig.
Kristina Månsson var under yngre dagar mycket anlitad i bygden i sorg och glädje. Hon
var alltid lugn och sansad samt vid gott lynne. Det är därför en stor vänkrets som jämte de
närmaste anförvanterna står sörjande vid hennes bår.
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Ur Smålandsposten N:o 206 Måndagen den 28 December 1936.

FÖRLOVADE.
Åke Fröjdh
Ellen Hult
Ryssby.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 1 Söndagen den 3 Januari 1937.
Dödsfall.
Måndagen den 28 dec. avled i Röshult, Vislanda, änkan Katarina Andersson, i en ålder
av 95 år.
Hon var född i Hullingsved, Vislanda socken den 27 aug. 1841. I hennes hem funnos
åtta syskon och alla dessa uppnådde en hög ålder. År 1882 ingick hon äktenskap med
lägenhetsägaren A. J. Pettersson, Lindholmen, Vislanda. Mannen avled 1909, och sedan
dess har hon varit bosatt hos ene sonen, där hon erhållit en god och kärleksfull
omvårdnad. Med henne bortgick en arbetssam och duktig kvinna, som ända in i det sista
var begåvad med en god hälsa samt ett glatt och hurtigt humör.
Hon sörjes närmast av två söner, hemmansägaren P. A. Andersson, Röshult, och
lantbrukaren K. M. Andersson, Lindholmen, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 6 Tisdagen den 12 Januari 1937.
Dödsfall.
I går avled efter ett svårt lidande i sitt hem Karlstorp, Fållen, Vislanda, f.d. lägenhetsäg.
Carl Magnusson.
Magnusson var född å torpet Stensnäs u. Espetuna, Blädinge socken år 1863. I unga år
övertog han lägenheten Karlstorp. Å detta ställe uppodlade han ett stort jordområde. För
några år sedan överlät han detsamma till en son. Han var under sin krafts dagar anlitad av
många för olika slags cementarbeten. En arbetssam och kraftig man, som sällan sparade
sig, gick med honom ur tiden. Till sin person var han redbar, rättänkande, svekfri och
godhjärtad. Han sörjes närmast av maka och sex barn. Av dessa är Fritiof sjukvårdare i
Växjö och Martin innehar Karlstorp. Två av döttrarna äro bosatta i Ljungby.

40

Ur Smålandsposten N:o 7 Torsdagen den 14 Januari 1937.

Tillkännagives,
att
Herren Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla

Min kära maka och vår älskade
moder

Eva Petersson,
f. Johnsson

min ömt älskade make och vår
käre far

insomnade i dag efter ett långvarigt svårt, men tåligt buret lidande, i tron på sin Frälsare, i sitt 66:e
år. Djupt saknad och i tacksamt
minne bevarad av mig, barn, barnbarn, släkt och vänner.

Carl Magnusson

* den 20/2 1863
† den 11/1 1937
innerligt sörjd och saknad, samt i
tacksamt minne bevarad av oss,
syskon, släkt och många vänner.

Brohults Nygård, Vislanda den 11
januari 1937.

Fållen, Vislanda den 11 januari 1937.

KARL PETERSSON.
Barnen.

MARIA MAGNUSSON.
Mina.

Anna o. Kalle.
Gull-Britt.
Fritiof o. Karin. Valfrid o. Agnes.
Hans.
Ellen o. Teodor. Martin o. Edla.

Sv. Ps. 100: 3–4; 477; 482: 6.

Hur tomt och öde det blir här hemma,
När lille far oss lämnat har.
Ej mer hörs hans kära stämma,
Men i vårt minne han lever kvar.

Sv. Ps. 66; 221, v. 3.

Dödsfall.
Såsom förut i korthet meddelats avled i måndags efter en längre tids sjuklighet i sitt hem
Karlstorp under Fållen i Vislanda f. lägenhetsägaren och grundläggaren Carl Magnusson i
en ålder av 74 år.
Det pionjärarbete, som härmed avslöts, förtjänar ett omnämnande, då det utgör ett
typiskt exempel på vad småländsk energi kan uträtta i kamp för tillvaron.
Uppfödd under små omständigheter å ett torpställe under Espetuna i Blädinge fick den
bortgångne tidigt själv tjäna sitt uppehälle och tog anställning som rallare, först å järnvägsbygget Borås–Göteborg, sedan på olika platser i landet. Som rutinerad arbetare
härvidlag avancerade han ganska snart till bas för arbetsstyrkorna. Under det hårda
arbete, som presterades, hopsparade han ett kapital, som i någon mån möjliggjorde planen
att bilda eget hem. Sedan han utsett livsledsagarinna bosatte makarna sig å ett svedjeland
under Fållen i Vislanda, den plats han vid sin bortgång bebodde, benämnt Karlstorp.
Ljung var här den enda växtligheten, och sten fanns i stor omfattning. Men med outtröttlig energi förvandlade odalmannen snart platsen till en idyllisk täppa med stenhägnade
lyckor. Den lägenhet, som Magnusson för några år sedan överlät till sin son, hade
tidsenliga byggnader och jordbruk i hög kultur. Denna odlarbragd i det tysta utfördes vid
sidan av fullgörandet av annat förvärvsarbete. Magnusson var bl.a. en ofta anlitad
grundläggare samt brunnsgrävare. Den kärnhälsa, som han var begåvad med, avtog för
några år sedan, då ålderdomen tog ut sin rätt. Under sista tiden var han ständigt
sängliggande. En öm och kärleksfull vård bereddes honom av äldsta dottern Mina.
Närmast sörjande äro förutom maka och syskon sex barn av vilka Mina vistas i hemmet,
Anna, gift och bosatt i Ljungby, Fritiof sjukvårdare i Växjö, Valfrid bosatt i Värmland,
Ellen gift och bosatt i Ljungby samt Martin, som brukar hemmet.
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– Efter ett långvarigt och svårt men tåligt buret lidande avled i måndags i sitt hem fru
Eva Petersson, maka till hemmansägaren Karl Petersson, Brohults Nygård, Vislanda.
Den avlidna var född 1871. År 1897 ingick hon äktenskap. Hon har varit en arbetssam
och skötsam människa, kärleksfull och öm mot sin familj, gästvänlig mot alla, och därför
vunnit en stor vänskara som uppriktigt deltager i den stora sorg, som drabbat make och
barn.

Vislanda Hantverksförening, hade i lördags anordnat julfest för sina medlemmar å
Vislanda hotell.
Tillslutningen var som vanligt mycket livlig. Julfesten inleddes med gemensam supé,
varefter dansen livligt träddes till tonerna av piano, dragspel och fiol. Ett mycket senterat
inslag i programmet var den medverkan i form av sång och musik, som beredvilligt gavs
av musikdirektör F. Jansson med fru, vilka för aftonen voro gäster hos direktör Fridström,
å hotellet.

Ur Smålandsposten N:o 8 Lördagen den 16 Januari 1937.

Att
Gud i sitt allvisa råd behagat
hädankalla
min älskade make och vår käre
uppoffrande far,

Hemmansägaren

Sven Karlsson,
vilken efter ett långvarigt, men
med tålamod buret lidande, stilla
och lugnt avled i sitt hem,
torsdagen den 14 jan. 1937 i sitt
61:a levnadsår, djupt sörjd och
begråten av maka, barn, barnbarn,
syster, svåger, släkt och många
vänner, hava vi den smärtsamma
plikten tillkännagiva.
Kalkatorp, Vislanda den 14 jan 1937.
SOFIA KARLSSON.
Karl-Johan. Sigrid och Gustav.
Sven-Erik.

Sander. Albin. Anna. Ida.
Sv. Ps. 221.
Stilla var fars levnad,
Stilla blev hans död.
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Ur Smålandsposten N:o 13 Söndagen den 24 Januari 1937.
Födelsedag.
50 år fyller i dag trädgårdsmästare Per Hedlund, Vislanda.
Hr Hedlund är född i Rengsjö i Hälsingland. Redan tidigt kom han i trädgårdslära. Efter
att ha haft anställning på ett par platser i mellersta Sverige kom hr Hedlund till Engaholm
fideikommiss vid Alvesta år 1914. I Vislanda startade han år 1919 Vislanda handelsträdgård. Denna rörelse har han genom duglighet och ihärdighet drivit upp till betydande
storlek. Personligen är jubilaren omutligt redbar och har förstått att vinna och behålla sina
kunder och vänner.

Ur Smålandsposten N:o 14 Tisdagen den 26 Januari 1937.
Hyllning.
Trädgårdsmästare Per Hedlund, Vislanda, blev på sin 50-årsdag i söndags uppvaktad
med musik, och en deputation från vännerna överlämnade en penningsumma. Den
närmaste släkten överlämnade en tavla i tenn, på vilken boningshuset var ingraverat.
Vidare erhöll hr Hedlund sin och sin makas porträtt i olja, målat av hr Harald Andersson,
Vislanda. Från föräldrar och syskon anlände en urna av tenn, fylld med nejlikor. Bland
övriga gåvor märktes ett cigarrskrin i tenn med gravering. Ett stort antal telegrafiska
lyckönskningar anlände till jubilaren under dagens lopp. Bland telegrammen märktes ett
från Vislanda industri- och hantverksförening samt ett från Kronobergs läns handelsträdgårdsmästareförening.

Ur Smålandsposten N:o 19 Torsdagen den 4 Februari 1937.
Dödsfall.
I måndags avled i sitt hem i Stubbön under Sjötorpet, Vislanda, f. gårdfarihandlanden
Jonas Danielsson i en ålder av 83 år.
Danielsson var född i Härlunda. Redan i unga år började han idka gårdfarihandel. Det
var ej blott inom hemsocknen, han bedrev denna handel, utan även i grannsocknarna
gjorde han besök. Under dessa färder besökte han många hem och på grund av sitt
vänsälla och beskedliga sätt var han av alla aktad och avhållen. För tio år sedan upphörde
han med handeln.
Efter ingånget äktenskap år 1881 bosatte han sig först i Vislanda samhälle men flyttade
år 1901 till den plats, där han nu slutat sina dagar. Han var en svekfri, ärlig och uppriktig
man.
Han sörjes närmast av maka och nio barn, åtta söner och en dotter. Av sönerna är Hugo
flaggjunkare i Karlskorna, Herman lantbrukare i Agunnaryd, fyra äro bosatta i Moheda
och två i Alvesta. Dottern Agda är gift med köpman Hartvig Johansson i Jönköping.
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Ur Smålandsposten N:o 23 Torsdagen den 11 Februari 1937.
Driftsnedläggelse vid Spånhults granitberg. Driften vid Spånhults granitberg i Vislanda socken nedlägges fr.o.m. lördag. Berget, som arrenderas av A.-B. Kullbergs enka i
Uddevalla, har bearbetats i c:a åtta år och lämnat gott material av svart granit. Denna har i
huvudsak exporterats till England.
Att arbetet nu nedlägges beror i främsta hand på svårigheten att få stenämnen av större
dimensioner. De sista åren har brytningen skett med dyrbar maskinell utrustning.
Arbetsstyrkan har bestått av c:a 15 man.

Ur Smålandsposten N:o 24 Lördagen den 13 Februari 1937.

Tillkännagives,
att
Gud i sitt allvisa råd behagat
hädankalla
min älskade make och
vår käre fader
f. d. H e m m a n s ä g a r e n

Sven Magnus Pettersson
som stilla och fridfullt avled i sitt
hem den 10 februari 1937 i sitt
83:e levnadsår, djupt sörjd och i
tacksamt minne bevarad av mig,
barn, barnbarn, barnbarnsbarn,
släkt och vänner.
Lindås, Vislanda den 10 febr. 1937.
EVA PETTERSSON.
Ellen och Karl.
Gunhild.
Ernst och Alice.
Ett strävsamt liv har slocknat ut
En flitig hand har domnat.
Din arbetsdag har nått sitt slut,
Ditt trötta huvud somnat.

Sv. Ps. 360 och 453.

Ur Smålandsposten N:o 26 Tisdagen den 16 Februari 1937.
Födelsedag.
60 år fyller i morgon lantbrukaren Olof Svensson, Håradal, Vislanda.
Han är född i Vislanda och son till hemmansägaren Sven Pettersson, i Fagerhult,
Agunnaryd.
År 1913 inköpte hr Svensson jordbrukslägenheten Håradal under Håramon och ingick
därefter äktenskap.
Jubilaren har under årens lopp gjort många förbättringar å både jord och hus och har på
grund av sitt enkla och okonstlade uppträdande förskaffat sig många vänner.
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Dödsfall.

Tillkännagives,
att
min käre make
och min styvfader
Hemmansägaren

Johan Gustaf Svensson
stilla avlidit i sitt hem i en ålder av
75 år, djupt sörjd och i tacksamt
minne bevarad av oss, släkt och
vänner.
Brohults Nygård, Vislanda den 14/2
1937.
EVA SVENSSON.
Karin.
Jesus Kristus Guds sons blod
renar oss från våra synder.

Sv. Ps. 207 v. 7–8.

I söndags avled i sitt hem i Lilla Nygård
under Brohult, Vislanda församling, lägenhetsägaren Gustaf Vellberg, i en ålder av 75
år. Vellberg var född i Vislanda och son till
hemansägaren Sven Vellberg i Rödjan.
Vid 25 års ålder reste han till Amerika och
stannade där i åtta år. Efter att ha varit hemma
i Sverige under ett par år reste han tillbaka till
Amerika, där han stannade i omkring 20 år.
Han återvände sedan till hemlandet. Efter
hemkomsten ingick han äktenskap och inköpte
den jordbrukslägenhet, där han slutade sina
dagar. Han var en stilla och försynt man.
Närmast sörjande äro maka, född Andersson,
samt övrig släkt.

Ur Smålandsposten N:o 29 Söndagen den 21 Februari 1937.

Fastighets- och Lösöreauktion.
Tisdagen den 23 dennes med början kl. 10 f.m. låta sterbhusdelägarna
efter J. P. Andersson i Skörda Lillegård i Vislanda socken medelst offentlig
auktion försälja nämnda fastighet jämte inventarier, kreatur och en del
möbler.
Fastigheten 4/25 mantal Skörda Lillegård har en areal av c:a 100 hektar,
därav odlad jord c:a 20, äng c:a 18, produktiv skogsmark c:a 55, resten mossmark. Odlade jorden, som till största delen är stenfri, består av dels åker- och
dels mossjord. Husen tillräckliga och i gott stånd. Gården är elektrifierad.
Läge intill stor landsväg, 4 km. från Vislanda station.
Skog finnes uppräknad från 12 – 54 cm., 1,3 meter över marken, 7,200
kbm. därav c:a 5,500 kbm. gammal mogen, avverkningsbar.
Lösöret består av:
KREATUR: 1 5-års och 1 11-års sto, 10 kor, 2 kvigor, 5 kalvar, 4 får,
2 grisar, 10 höns.
KÖR och JORDBRUKSREDSKAP: 1 bättre och 2 äldre åkvagnar, 1 lastfjädervagn, 1 parvagn, 3 enbetsvagnar, 1 par åk- och 2 par arbetskälkar,
tröskverk med vandring, blås- och vanlig sädesharpa, hackelseverk, 2 slåttermaskiner därav en ny med skördeverk, höhäckar, gödselsätrar, vedhäckar,
handredskap av alla slag, 3 par selar, 1 motor- och 1 trampcykel, krakstör
m.m.
SPANNMÅL: C:a 3,500 kg. havre.
POTATIS: C:a 3,000 kg.
FODER: C:a 4,000 kg. hö och c:a 10,000 kg. halm.
Fastigheten utropas kl. 12 på dagen. 20% av köpesumman skall betalas
kontant eller och härför ställa godkänd säkerhet.
Övriga vullkor före utropet.
Å lösöret lämnas 3 mån. räntefri kredit. Vanligt äganderättsförbehåll.
Vislanda den 12 febr. 1937.

CARL SAMUELSSON
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Rt 15.

Min älskade maka
och vår kära, uppoffrande moder

Sigrid Persson
avled den 20/2 1937 i sitt 60:de
levnadsår, djupt sörjd av make,
barn och barnbarn.
Vislanda den 20/2 1937.
CARL PERSSON.
Barnen.

Sv. ps. 592, 593.

Ur Smålandsposten N:o 32 Lördagen den 27 Februari 1937.

Vår kära lilla

Vår kära mor
Änkan

Greta

Anna Maria Andersson
född Jönsdotter

lämnade oss i dag djupt sörjd
och saknad.
Lindås, Vislanda den 25 februari 1937.

avled stilla och fridfullt i sitt hem
måndagen den 22/2 i sitt 85:te
levnadsår, djupt sörjd och saknad
av oss barn, barnbarn och
barnbarnsbarn, släkt och många
vänner.
Brånan, Vislanda den 22/2 1937.

ANNA och CARL BENGTSSON.
Erik.
Sv. Ps. 187 v. 7–8.

BARNEN.

Sv. Ps. 434 v. 3.

Spånhults jaktklubb i Vislanda, höll årsmöte i torsdags.
I styrelsen omvaldes lantbr. A. Karlsson, Espetuna, ordf., maskinist V. Pettersson,
Espetuna, sekr., samt lantbr. O. Pettersson, Spånhult, kassör. Styrelsesuppl. blevo lantbr.
A. Andersson, Espetuna, och stenhuggare R. Pettersson, Fållen. Till revisorer utsågos
lantbr. I. Ahlqvist, Spånhult, samt stenhuggare J. Pettersson, Lönshult.
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Ur Smålandsposten N:o 35 Torsdagen den 4 Mars 1937.
Vår kära mor och mormor

Tillkännagives,
att

Sophie Karlson,

f. d. S k r ä d d a r e n

Johan Johannesson

född Rosenblad,

avled lugnt och stilla i sitt 77:de
levnadsår, djupt sörjd och saknad
samt i ljusaste minne bevarad.
Vislanda den 1 mars 1937.
Gerda Karlson.

stilla avlidit hos sin dotter i
Hälsingborg i sitt 89:de år, sörjd
och saknad av oss barn och
barnbarn.
Vislanda den 26 febr. 1937.

Inez Ellington.

Anna och Carl Otto Svensson.

BARNEN.

Ellen och Georg Krusell.
Barnbarn. Barnbarnsbarn.
Jordfästningen äger rum i Vislanda
kyrka söndagen den 7 mars kl. 4 e.m.
Samling i sorgehuset kl. 3,30 e.m.

Dödsfall.
I måndags avled i sitt hem i Vislanda fru *Sophie Karlson, född Rosenblad, i en ålder av
77 år.
Fru Karlson var född i Osby. Hon förestodo under åren 1905 till 1928 telefonstationen i
Vislanda.
Närmast sörjande äro fyra döttrar, fröken Gerda Karlson, Lund, fru Inez Ellington,
boende i Amerika, fru Anna Svensson, maka till bokhandlanden Carl Otto Svensson,
Landskrona, samt fru Ellen Krusell, maka till postkontrollör Georg Krusell, Halmstad.
* Sophie Karlson var änka efter bokhållare Anton Karlsson på Ångsågsbolaget. Han omkom tragiskt vid en
olyckshändelse på Vislanda stationsområde den 18 maj 1905. Familjen var då bosatt i Vislanda station n:o 24.
A. R.

Ur Smålandsposten N:o 39 Torsdagen den 11 Mars 1937.
Begravning.
I Vislanda kyrka ägde i söndags eftermiddag en högtidlig begravning rum, då till
gravens frid vigdes änkefru Sophie Karlsson, Vislanda station.
Kyrkoherde K. Holm, Vislanda, höll med utgång från orden ”Giv oss din frid, o Jesu!”
ett griftetal och förrättade jordfästningen. Lärarinnan, fröken Maja Lagerlund,
Gullkroken, Blädinge, sjöng från läktaren ”O, Herre jeg er meget træt” av Erkki Melartin.
Kyrkoherde Holm sjöng därefter begravningsmässan.
En svärson till den döda, bokhandlare Karl Otto Svensson, Landskrona, framförde de
sörjandes tack. Många kransar och blommor hedrade den avlidnas minne.
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Dödsfall.

Att
Gud har till sig hemkallat
min älskade son och vår broder

Karl Gustaf Engkvist
i sitt 22:dra levnadsår, djupt sörjd
och saknad av oss, tillkännagives.
Spånhult, Vislanda den 11/3 1937.
SVEN ENGKVIST.
Syskonen.

Sv. Ps. 473.

På torsdagen avled jordbruksarbetaren Karl
Engkvist från Spånhult, Vislanda, 21 år
gammal.
Den bortgångne hade under ett års tid haft
vacklande hälsa och sista tiden åtnjutit vård
å Sanatoriet Lugnet. Sitt lidande bar han
med stort tålamod. Vänsäll och glad hade
han förskaffat sig många vänner.
Han sörjes närmast av fader och syskon.

Ur Smålandsposten N:o 40 Lördagen den 13 Mars 1937.

Vår älskade fader
f. d. L a n t b r u k a r e n

John Anderson

avled i dag lugnt och stilla i tron på
sin Frälsare efter ett tåligt buret
lidande, djupt sörjd och i tacksamt
minne bevarad av oss barn,
barnbarn, barnbarnsbarn, släkt och
vänner.
Hullingsved den 9 mars 1937.
BARNEN.

Sv. Ps. 324 v. 4 - 5.
– –
Enligt den avlidnes önskan
undanbedes blommor.

Ur Smålandsposten N:o 42 Tisdagen den 16 Mars 1937.
Begravning.
Å Vislanda kyrkogård jordfästes på söndagen skräddaren Johan Arthur Håkansson från
Vislanda station, vilken avlidit i en ålder av 34 år.
Vislanda socialdemokratiska ungdomsklubbs medlemmar hade med florbehängd fana
mött talrikt upp vid vännens bår. Kyrkoherde K. Holm, Vislanda, talade vid kistan över
orden i brevet till Hebréerna 9 kap. 7 versen: ”Och såsom det är människan förelagt att en
gång dö och sedan dömas” samt förrättade jordfästningen.
Vid graven uttalade hr Sture Sjökvist, Vislanda, å Vislanda socialdemokratiska ungdomsklubbs vägnar ett varmt tack till klubbmedlemmen och nedlade en krans med band.
Järnvägstjänsteman C. G. Lund, Vislanda, frambar övriga vänners tack till den döde.
Ungdomsklubbens sångkör utförde vid graven ”Närmare Gud till dig”. Mycket med
blommor hade sänts till den unge mannens bår.
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Ur Smålandsposten N:o 44 Lördagen den 20 Mars 1937.

Min älskade maka och vår kära
lilla mor

Nelly Andersson
lämnade oss, släkt och vänner i
namnlös sorg.
Vislanda den 17/3 1937.
ERNST ANDERSSON.
Barnen.
Ack, kära maka nu vid din bår,
Med våra barn jag ensam står.
Vi kan Dig, älskade maka och moder,
Aldrig glömma.

Ur Smålandsposten N:o 48 Söndagen den 28 Mars 1937.
Vislanda industri- och hantverkförening, hade i tisdags sitt andra sammanträde för året
under ordförandeskap av skräddaremästare M. Svensson.
Mötet, som var talrikt besökt, hade bl.a. till behandling brevbäringen inom samhället
vilken hittills varit kostsam i förhållande till socknen för övrigt. Det ansågs, att en
brevbäringstur om dagen kostnadsfritt bör ordnas av postverket. Ehuru frågan bör vara av
intresse för samhället i sin helhet beslöt man i en skrivelse lyfta frågan till municipalfullmäktige.
För utrönande om anordnande om en utställning av hantverksalster under nästa år utsågs
skräddaremästare H. Gran, målaremästare H. Lundell, byggmästare E. Gustafsson samt
möbelsnickare A. Johansson.
Föreningens möten kommer hädanefter att hållas första tisdagen i månaden.
Vidare beslutades att i protokollet införa föreningens tack till slaktaremästare A.
Karlsson, som under 4 år varit föreningens kassör, men nu avgått från denna befattning.
Föreningens medlemsantal utgjorde vid årsskiftet 31 aktiva.

Ur Smålandsposten N:o 49 Onsdagen den 31 Mars 1937.
Begravning.
I söndags jordfästes i Vislanda kyrka fru Nelly Andersson, maka till sågverkarbetaren
Ernst Andersson-Signal, Danielsboda, Vislanda. När kistan bars fram till koret, spelades
”Sorgmarsch” av Anjou. Komminister P. I. Hallgren, Blädinge, talade vid kistan över
profeten Hosea 6 kap. 1 vers. Då kistan fördes till graven utfördes å orgeln L. v.
Beethovens sorgmarsch. Vid graven talade den avlidnas bröder. Mycket blommor hade
ägnats den dödas minne.
Fru Andersson var vid sin död 47 år gammal. Hon sörjes av maken och fjorton barn.
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Vislanda och Blädinge-ortens elektriska förening, har hållit stämma.
Medlemsantalet har under året ökat med en till 150. Nettobehållningen, kr. 3,458:40,
skall tillfalla energigivaren, Sibbe Johansson, Långhult, som ersättning för skötsel och
tillsynen av föreningens huvudledningar.
Till revisorer omvaldes lantbr. K. Magnusson, Färanäs, och kvarnägare H. Nilsson,
Kvarnadal, med kyrkovärd E. O. Karlsson, Hjälmaryd, och lantbr. E. Olsson, Brohult,
som ersättare.
Föreningen beslöt, att eftersom borgensförbindelsen för elektricitetsverksbygget är tio
år, låta förnya förbindelsen, varvid samtliga abonnenter skola ställa sig som borgensmän.
Vägrar någon att underteckna borgensförbindelsen, kommer han att uteslutas ur
föreningen till dess en månad förflutit efter det han eventuellt senare underskriver
förbindelsen.
Tre nya ansökningar godkändes.
Vid stämman tillkännagavs att styrelsen vid sammanträde med energigivaren
överenskommit, att strömförbrukningen för garantisumman 55 kr. skall höjas till 200 kw.
Detta skall taga sin början vid 1938 års mätning av strömförbrukningen.

Ur Smålandsposten N:o 51 Lördagen den 3 April 1937.

Lösöreauktion.
Nästa fredag den 9 april med början kl.
1 e.m., låter handlanden J. A. Ståhl i
Vislanda på grund av upphörande med
jordbruk genom offentlig auktion försälja 2 st. åkvagnar, därav en med
kullager, arbetsvagn, åkkälkar, hackelseverk, vält, gödselsäter, div. harvar,
seldon, stenredskap samt en mångfald
handredskap av olika slag jämte 2 st.
åkfällar.
Godkände
köpare
lämnas
två
månaders räntefri kredit. Äganderätten
förbehålles tills försåld vara är betald.

Vislanda den 2/4 1937.
Carl Samuelsson.

Ur Smålandsposten N:o 53 Tisdagen den 6 April 1937.
Födelsedag.
60 år fyller på torsdag f.d. hemmansägaren Nils Gustaf Andersson, Fållen, Vislanda.
Hr Andersson är född i Fållen. Efter år 1901 ingånget äktenskap arrenderade han den
gård i Fållen, som han sedermera inköpte. På denna gård har under årens lopp gjorts stora
förbättringar både å hus och jord. Genom stenbrytning, dikning och schaktning har han
förvandlat den först i dåligt skick befintliga jorden till slät och bördig åkerjord. För dessa
sina odlingar har han av länets hushållningssällskap erhållit premier. Gården överlämnade
han för ett tiotal år sedan. Under 30 års tid har han varit ledamot av fattigvårdsstyrelsen.
Jubilaren har genom sin redbarhet och fasta karaktär tillvunnit sig många vänner.
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Ur Smålandsposten N:o 56 Söndagen den 11 April 1937.

Att
Herren Gud i sitt allvisa råd
behagat till sig hemkalla
min älskade dotter,
och vår kära syster

Anna Samuelsson
som efter ett långvarigt men med
stort tålamod buret lidande stilla
avsomnade i dag i en ålder av 57
år, 2 månader, 9 dagar, djupt sörjd
och i tacksamt minne bevarad av
oss, syskonbarn, svåger och
svägerskor, släkt och många
vänner, har vi den smärtsamma
plikten tillkännagiva.
Aplamon, Vislanda d. 9/4 1937.
SAMUEL MAGNUSSON.
Per och Betty.

Dödsfall.
Natten till lördagen avled i sitt hem i
Aplamon, Vislanda, fröken Anna Samuelsson
i en ålder av 57 år.
Hon var dotter till f.d. nämndemannen
Samuel Magnusson. Fröken Samuelsson har
vistats i hemmet, där hon ägnat en kärleksfull
vård åt sin gamle fader. Sjukdomen har under
många år tyngt hennes levnad men få
människor har väl burit sitt lidande med det
tålamod och det goda humör, som hon. Stor
är saknaden för den åldrige fadern samt ende
brodern, lantbrukare Per Samuelsson,
Jutagård, Blädinge. Den dödas minne
kommer även att leva länge bland släkt och
vänner.

Sv. Ps. 651, 588.

Ur Smålandsposten N:o 65 Tisdagen den 27 April 1937.

Marknadsbesökande
Passa på och köp goda GLASÖGON, vilka omsorgsfullt utprovas
av fackman. Alla slags reparationer utföras under garanti. Glas och
fjädrar insättas genast. Fickur, Armbandsur, Väggur.

OTTO SJÖÖS Urmakeriaffär, V i s l a n d a.

Kärnans lättviktsmotorcykel
samt V E L O C I P E D E R av flera kända fabrikat och
tillbehör köpas till absolut fördelaktigaste priser hos

Carl Johanssons Järnhandel.

Tel. 4.

Beställ Eder SOMMARKOSTYM i
Hjalmar Grahns Skrädderiaffär. Telefon 31.
God passform.

Humana priser.

Färdiga sommarrockar på lager.

Kontrollerat UTSÄDE
Klöver, gräs- och betfrö samt vicker och pelusker till dagens lägsta
noteringar hos

Lantbrukarnas Handelsaktiebolag,
VISLANDA.

TELEFON 25.
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Ur Smålandsposten N:o 67 Lördagen den 1 Maj 1937.
Dödsfall.
Natten till tisdagen avled efter en längre tids
sjukdom änkan Ida Kristina Svensson,
Lönshult, Vislanda, i sitt 77:de levnadsår.
Vår kära mor
Den bortgångna var född i Bergunda och
IDA KRISTINA
dotter till kyrkovärden N. P. Månsson,
Härensås Smedjegård. För något mer än 45 år
SVENSSON,
född Nilsson,
sedan ingick hon äktenskap med hemmansinsomnade lugnt och stilla i dag i
ägaren J. Svensson, vilken innehade den gård,
sitt 77:de levnadsår, djupt sörjd
där hon alltsedan bott. För 25 år sedan blev
och saknad av barn och barnbarn,
hon änka och har på äldre dagar överlåtit
släkt och vänner.
gården till son och sonhustru, hos vilka hon
Lönshult, Vislanda den 26 april 1937.
åtnjutit en god omvårdnad.
BARNEN.
Ida Svensson var under sin krafts dagar en
Sv. Ps. 207 v. 6 – 8, 168 v. 4 – 5.
verksam kvinna, som med nit och omtanke
Din trötta fot nu vila fått,
nedlade ett outtröttligt arbete för sitt hem.
Mång´ tusen fjät för oss Du gått
Hon har in i ålderdomen haft en god hälsa,
Så villigt i det sista.
Tack , kära mor, för omsorg öm
tills hon för något mer än ett år sedan
Ifrån vår späda barndoms dröm
drabbades av den sjukdom, varav nu döden
Och genom hela livet.
följt. Personligen var hon i besittning av ett
hurtigt sinnelag och visade sig alltid gladlynt
och språksam.
Hon efterlämnar som närmast sörjande sonen Magni, som innehar fädernehemmet, samt
döttrarna Hilda, gift med hemmansägaren O. Svensson, Mjöhult, Sigrid, gift med
hemmansägaren V. Andersson, Fållen, Elsa, gift med hemmansäg. G. Nilsson, Fållen,
Vislanda, en broder och en syster samt ett stort antal barnbarn.
Busslinjetrafiken Vislanda – Växjö. Fru Junis Olsson, Vislanda, har hos k. m:t överklagat länsstyrelsens i Växjö beslut att avslå hennes ansökan om tillstånd till två istället
för en tur om dagen på hennes busslinje Vislanda – Växjö. Hon yrkar bifall till sin
ansökan.

Ur Smålandsposten N:o 73 Tisdagen den 11 Maj 1937.
Vislanda brandkår, invigde i förra veckan genom en enkel festlighet den nya tillbyggnaden av spruthuset samt anordnandet av s.k. vattenposter inom samhället.
Brandchef J. A. Ståhl, Vislanda, ställde först upp sina mannar, varefter en hastig
utryckning med brandbil och motorspruta företogs. Allt gick med fart och kläm. Efter
övningarnas slut samlades brandkåren jämte en del av samhällets medlemmar i biograflokalen, som gratis ställts till förfogande av ägaren, skomakaremäst. A. G. Lindblom.
Brandchefen hälsade härvid samtliga välkomna. Han vände sig särskilt till brandchefen i
Växjö, överstelöjtnant Forssman, och ingenjör Frieman, Växjö. Överstelöjtnant Forssman
höll därefter ett intressant föredrag om brandväsendet samt lyckönskade Vislanda
samhälle och dess utmärkta brandkår till de stora förbättringar som gjorts. Sedan en
lärorik film förevisats, samlades deltagarna utanför lokalen, där ingenjör Frieman
demonstrerade en skumsläckningsapparat. Vid den kollation, som efteråt var anordnad,
hölls tal av bl.a. överstelöjtnant Forssman.

52

Ur Smålandsposten N:o 71 Lördagen den 8 Maj 1937.
Dödsfall.

Att
Herren Gud i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
min älskade make och
vår gode
fader
Lantbrukare

Ernst Pettersson
som i dag lugnt och stilla
insomnade i sitt 48:de levnadsår.
djupt sörjd och i tacksamt minne
bevarad av mig, barn, föräldrar,
svärföräldrar, svågrar och
svägerskor samt övriga släktingar
och många vänner, hava vi den
smärtsamma plikten tillkännagiva.
Lönshult, Vislanda den 5/5 1937.
ANNA PETTERSSON.
Barnen.
Så älskade Gud världen, att han
utgav sin ende Son på det att var
och en som tror på Honom, skall
icke förgås utan få evigt liv.

Sv. Ps. 344.

I onsdags avled i sitt hem i Lönshult,
Vislanda, lantbrukaren Ernst Pettersson, i en
ålder av 47 år.
Den avlidne var född i Vislanda församling.
Den gård, där han nu fick sluta sina dagar,
hade han övertagit från sin svärfader.
Pettersson var inte blott en duglig lantbrukare.
Han redlighet i handel och vandel, hans
framsynthet, hans praktiska läggning har
också fört fram honom till en mångfald
offentliga uppdrag. Han har varit ledamot av
kommunalfullmäktige under många år, under
de senare åren dess vice ordförande; ledamot
av folkskolestyrelsen och pensionsnämnden
jämte ett flertal styrelser och kommittéer. Av
B F:s och R.L.F:s lokalavdelningars arbete
har han varit mycket intresserad. Det är
sålunda en man med stort verksamhetsområde
som gått ur tiden, och sorgen och saknaden är
stor. Närmast sörjande stå hustru och åtta
barn, föräldrar, svärföräldrar, svågrar och
svägerskor.

Ur Smålandsposten N:o 74 Torsdagen den 13 Maj 1937.

Att
Herren Gud i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
vår kära syster

Karolina Karlsson,
som stilla och fridfullt avsomnade
i tron på sin Frälsare måndagen
den 10 maj kl. 11 f.m. i en ålder av
79 år, 3 mån. 20 dagar. Sörjd och i
tacksamt minne bevarad av syskon
och syskonbarn.
Lindås pr Vislanda den 10 maj 1937.
SYSKONEN.
Sv. Ps. 470, 4 v.; 461 7 v.
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Ur Smålandsposten N:o 77 Onsdagen den 19 Maj 1937.
Begravning.
Å Vislanda nya kyrkogård jordfästes annandag pingst väverskan Karolina Karlsson från
Lindås Östregård. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde K. Holm, som talade över
Pauli andra brev till Timoteus 1 kap. Mycket blommor hade ägnats den dödas minne.

Ur Smålandsposten N:o 78 Torsdagen den 20 Maj 1937.
Min älskade hustru
vår kära mor,
mormor och farmor

Jeanette Samuelsson
född Danielsson,
avled stilla i dag i en ålder av 62
år, sörjd av oss, systrar, svägerskor
och svågrar.
Vislanda den 17 maj 1937.
CARL SAMUELSSON.
Kerstin och Pierce. Ellen.
Sven och Sofia.
Barnbarnen.

Orgelinvigning i Vislanda. Vislanda kyrkoorgel, som genomgått en genomgripande
om- och tillbyggnad, invigdes pingstdagen genom en enkel högtidlighet i kyrkan.
Församlingen sjöng först utan orgel psalmen 500: 4 – 6, varefter kyrkoherde K. Holm,
Vislanda, från altaret talade över Davids 150:de psalm ”Halleluja! Loven Gud i hans
helgedom, loven honom i hans makts fäste” etc. Tal. framhöll bl.a., att tonerna höra
samman med det andliga livet och inverkar på detsamma. De uppbygga och vederkvicka.
”Måtte därför den orgel, som idag skall invigas, bliva en hjälp till psalmsångens fulltonighet, att församlingen därav ryckes med, så att unga sjunga med de gamla. Loven
Gud i hans helgedom allt vad andra har lovsjungit Herren”. Kyrkoherden uttalade ett
varmt tack till samtliga som bidragit med gåvor och bidrag till den nya orgeln. Till sist
mande talaren samtliga kyrkobesökare att stå upp och sjunga psalmen 272: 1 – 3 ”Nu
tacken Gud allt folk”. Mäktigt brusade sången och orgelns toner, och det konstaterades
genast att den gamla orgelns klang bibehållits och att denna klang förhöjts genom det nya
tillskottet av stämmor. Som avslutning framfördes ett orgelstycke.
Vislanda gamla kyrkoorgel var byggd år 1810 av orgelbyggaren Pehr Schiörlin.
Ritningen till fasaden finnes ännu bevarad i k. byggnadsstyrelsens arkiv och är signerad
av E. N. Edelcrantz. Den är daterad den 28 maj 1810 och återgår med all sannolikhet på
en orgelritning, som utförts av Pehr Schiörlin själv. Den gamla orgeln kunde emellertid
inte till alla delar framstå som en representant för en bevarad Schiörlinorgel, då flera
restaureringsförsök gjorts i tanke på att göra orgeln bättre.
Den 7 juni 1936 beslöts på orgelstämma att till största delen i enlighet med Kyrkosångens vänners orgelråds förslag och av A. Mårtensson i Lund orgelfabrik inlämnat
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kostnadsförslag låta ombygga orgeln. Kostnaden skulle belöpa sig på omkring 9,000 kr.
Då genom frivilliga bidrag och gåvor insamlats 6,450 kr., kommer sålunda endast en
mindre del av kostnaden att betunga skattedragarna, och Vislanda församling är att
gratulera till den lyckliga lösningen av orgelbyggnadsfrågan.
På grund av förhinder för kontrollanten, kommer orgelns avsyning att ske något senare
än beräknat. Musikdirektör Valdemar Åhlén, Stockholm, kommer att vid detta tillfälle
utföra en del orgelkompositioner.

Ur Smålandsposten N:o 82 Torsdagen den 27 Maj 1937.

Tillkännagives,
att Gud i sitt allvisa råd till sig
hemkallat
vår käre, lille far

Salomon Petersson
vilken i tron på sin Frälsare lugnt
och stilla avlidit i sitt hem tisdagen
den 25 dennes i sitt 79:e levnadsår,
djupt sörjd och i ljusaste minne
bevarad av oss, släktingar och
många vänner.
Lindås, Vislanda den 25/5 1937.
SVEN o. IDA. ANNA.
JUDITH. HILDA.
EMIL o. DAISY. JENNY.
GUSTAV o. IDA. IDA.

Sv. Ps. 477 o. 488.
Ditt trötta huvud lagts till ro,
Dina flitiga händer fått vila.
Tyst sover du i ditt lugna bo,
Dit mor gått förut att vila.
Och dit våra tankar ila.

Ur Smålandsposten N:o 83 Lördagen den 29 Maj 1937.
Från Vislanda, skrives till oss:
Den kände och uppburne sångaren Olle Nygren kommer att i morgon e.m. sjunga till
luta å Vislanda hotell. Hr Nygren är i besittning av en välljudande och välskolad röst och
hanterar lutan mästerligt.

Kyrkoorgeln i Vislanda, som under våren genomgått en genomgripande om- och
tillbyggnad kommer i dag att avsynas av musikdirektör Valdemar Åhlén, Stockholm.
Kl. 5 kommer direktör Åhlén, som är organist i S:t Jacobs kyrka i Stockholm att ge en
orgelkonsert, till vilken alla har fritt inträde. Det blir således tillfälle att få lyssna till
orgelns olika resurser, och det är att hoppas att varje intresserad tager tillfället i akt.
Orgelstunden avslutas med liturgisk aftonbön.
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Ur Smålandsposten N:o 85 Tisdagen den 1 Juni 1937.
Motorcykelolycka i Väckelsång. Å allm. vägen vid Pungsholmen i Väckelsång råkade i
söndags e.m. möbelsnickaren John Håkansson från Vislanda, vilken med sin fru som
passagerare å motorcykeln på väg till Tingsryd, i en kurva köra mot en grind. Orsaken var
att föraren bländades av det starka solljuset. Båda slungades av motorcykeln och erhöllo
därvid en del skador, svårast fru Håkansson, som förlorade medvetandet och infördes till
Växjö lasarett. Där återfick hon dock ganska snart medvetandet. Någon fara för livet
anses ej föreligga.

Ur Smålandsposten N:o 86 Torsdagen den 3 Juni 1937.

FÖRLOVADE.
Einar Ydén
Elly Bergström
Vislanda.

Ängelholm.

Ur Smålandsposten N:o 93 Tisdagen den 15 Juni 1937.
Daglig lådbrevbäring i Vislanda municipalsamhälle? Stationsmästaren i Vislanda
föreslår hos generalpoststyrelsen, att lådbrevbäring med en tur dagligen anordnas inom
municipalsamhället.

Folkets park, Vislanda.
Fredagen den 18 juni med början kl. 8
e.m.
uppträdande av

Bröderna Lindqvists Dragspelsorkester och Sjömanskapell.

”KOM Å BLÅS”.
2 uppträdande.
Dansmusiken, såväl gammal som modern
utföres av Bröd. Lindqvists orkester.

Styrelsen.

Ur Smålandsposten N:o 94 Torsdagen den 17 Juni 1937.
Gudstjänsterna i Vislanda. Domkapitlet har medgivit att högmässogudstjänsterna i
Vislanda församling må hållas i kyrkskolans folkskolesal under tiden för utförande av
målningsarbeten i församlingens kyrka.
Vislandakretsen av Svenska Röda korset, anordnar på lördag klockan 7 e.m. kyrkokonsert i Vislanda.
I programmet medverkar kyrkoherde K. Holm, Vislanda, kantor F. Gustafsson, Appuna,
och domkyrkoorganist G. Arnér, Växjö. Inträdet till konserten är fritt, men en frivillig
kollekt kommer att upptagas till förmån för skoltandvården inom församlingen. De
medverkandes namn borgar för att det kommer att bli en verklig högtidsstund i kyrkan,
och då ändamålet är behjärtansvärt, må man hoppas på livlig tillslutning och stor kollekt.
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Ur Smålandsposten N:o 95 Lördagen den 19 Juni 1937.
Uti HANDELSREGISTRET hava nedannämnde dag innevarande månad intagits följande
anmälning:
Den 9: Målaremästaren Helge Olof Emanuel Lundell, Vislanda municipalsamhälle,
Vislanda socken, ämnar där, med postadress Vislanda, idka handelsrörelse under firma
Helge Lundells Måleriaffär.
Växjö i landskansliet den 18 juni 1937.
På länsstyrelsens vägnar:
G. Fjellman. Simon Gustafsson.

Bilkollision i Vislanda. En bilkollision, varvid tvenne personer blevo skadade, inträffade
i går kväll vid Kojtets vägskäl i Vislanda.
Samtidigt som vägskälet passerades i nord-sydlig riktning av en i Lamhult hemmahörande, med trävaror lastad lastbil kom en dansk Fordbil körande från Växjöhållet i
riktning mot Vislanda.
Det vill synas, som om den sistnämnde vagnen haft ganska hård fart. Dess förare
försökte att undvika kollision eller åtminstone minska dess verkningar genom att kasta sin
vagn åt vänster i lastbilens riktning. Fordbilens sida blev emellertid helt intryckt mot
lastbilen, vilken ej led några skador.
I den danska bilen åkte tvenne personer, och dessa ådrogo sig till synes ganska allvarliga
skador. De infördes till lasarettet i Växjö för vård.
Predikstol och nummertavlor restaureras i Vislanda kyrka. Riksantikvarien har medgivit pastoratsämbetet i Vislanda att låta konservatorn Sven Wahlgren, Kalmar restaurera
en predikstol och två nummertavlor tillhörande församlingens kyrka. Arbetet ställes under
arkitekten Paul Bobergs överinseende.

Ur Smålandsposten N:o 96 Söndagen den 20 Juni 1937.
Dödsfall.
I torsdags avled efter ett längre lidande arrendatorn av Vislanda prästgård Gustaf
Jonsson. Den avlidne var född i Blädingeås den 2 juni 1878. Efter att ha innehaft gård i
Hönetorp, Vislanda, och sedan i Blädinge arrenderade han år 1926 Vislanda prästgård.
Gustaf Jonsson ägnade hela sin tid åt sin familj och sin gård.
Han sörjes närmast av hustru och sju barn, men i deras sorg deltager en stor vänkrets.

Ur Smålandsposten N:o 97 Tisdagen den 22 Juni 1937.
Från Vislanda, skrives till oss:
Midsommarafton och midsommardagen anordnar Vislanda industri- och hantverksförening traditionsenligt fest i den vackra Björneborgsparken. Som vanligt, när
ovanstående förening står som arrangör, äro de olika festanordningarna av hög kvalité.
Midsommardagen kommer ett storslaget karnevalståg att anordnas genom samhället med
start från Brånans vägskäl kl. 4 e.m. Båda kvällarna kommer bondkomikern och
illusionisten Bom-Axela att roa publiken. Dansmusiken utföres midsommarafton av
Sterners orkester från Älmhult samt midsommardagen av Roccys orkester från Vislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 98 Lördagen den 26 Juni 1937.

FÖRLOVADE.
Henry Karlsson
Karin Johansson
Växjö.

Vislanda.
Midsommarafton.
Meddelas endast på detta sätt.

Hugo Svensson
Astrid Nilson
Vislanda.

Backaryd.
Midsommarafton.

Bröllop.
Midsommarafton sammanvigdes i brudens hem hemmansäg. Gunnar Pettersson, Vret,
Hjortsberga, och fröken Linnéa Pettersson, Spånhult, Vislanda, dotter till framlidne
hemmansägaren Johan Pettersson och hans maka. Vigselförrättare var kyrkoherde
K. Holm, Vislanda, som med utgång från Ps. 103: 11 höll ett manande tal till brudparet.
Efter vigseln bjöd brudens moder på middag för ett stort antal släkt och vänner. Under
aftonens lopp anlände ett stort antal telegram, och flera tal höllos, bl.a. av brudgummens
broder och svåger riksdagsman Hjalmar Gustavsson, Dädesjö. Efter middagen avreste
brudparet till sitt nya hem, där de ytterligare blevo föremål för entusiastisk hyllning.
Bruden bar Vislanda församlings vackra brudkrona.

Ur Smålandsposten N:o 99 Söndagen den 27 Juni 1937.
Vislanda Industri- och hantverksförenings midsommarfest, i den vackra Björneborgsparken blev en fullträff både ifråga om arrangemang och publikanslutning.
Midsommaraftonens obeständiga väderlek avskräckte måhända en del, men midsommardagens vackra väder lockade istället fram så många fler. Båda dagarna roade
trollkarlen ”Bom-Axela” med flera bra utförda tricks. Midsommardagens karnevalståg, i
vilket man bl.a. fick se mer eller mindre kända storheter från förr och nu, var mycket
lyckat och visade, att ledningen för det hela var lagd i rätta händer.
Slåttertävlan i Vislanda. Slåttertävlan var på fredagseftermiddagen anordnad i Vislanda
hos lantbrukaren P. A. Pettersson, Mörhult, arrangerad av Vislanda S.L.S.- avdelning.
Tävlingen omfattade slåtter av 250 kvm. klövervall per deltagare. Härvid togs i
beaktande för poängsättningen dels tiden för arbetets utförande, dels välgjort arbete.
Tävlingarna leddes av en prisnämnd bestående av hr S. Johansson, Fagerås och G. Olsson, Mörhult. En intresserad publik åsåg tävlingen. Av 50 möjliga poäng segrade i nämnd
ordning: E. Nilsson, Ekemon, 46 p., T. Törnkvist, Piggaboda, 45 p., P. Johansson,
Trästen, 43,5 p., O. Gummesson, Mörhult, 43 p., R. Samuelsson, Snöreshult, 41 p., A.
Pettersson, Mörhult, 37 p., K. Pettersson, Lönshult, 35,5 p., K. Johansson, Trästen, 34 p.
Efter tävlingen samlades deltagarna hos familjen Pettersson vid ett rikt dukat
smörgåsbord, och samvaron präglades av trevnad och gemyt.
Å S.L.S.- avd:s vägnar framförde hr S. Johansson, Fagerås, ett varmt tack till deltagarna
för visat intresse samt till herrskapet Pettersson för visat tillmötesgående vid tävlingen.
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Ur Smålandsposten N:o 106 Lördagen den 10 Juli 1937.
Vislanda kyrka ommålas? Riksantikvarien säger sig i en skrivelse till byggnadsstyrelsen intet annat ha att erinra mot ett förslag till ommålning av Vislanda kyrka, än att
om äldre färg skall framtagas på predikstolen, detta arbete endast får utföras av riksantikvarien godkänd person.

Ur Smålandsposten N:o 128 Tisdagen den 17 Augusti 1937.

Lösöreauktion.
Torsdagen den 19 dennes kl. 12 p.d. låter
f. nämndemannen Samuel Magnusson i
Applamon, Vislanda, på grund av av-

flyttning, genom offentlig auktion, som
å stället förrättas, försälja sitt lösbo,
bestående av möbler av olika slag,
däribland en gammal chiffonjé av
björk, sängkläder, linne, glas och
porslin, koppar- och tennsaker, en bra
mangel av trä, tre st. begagnade cyklar.
Två månaders betalningsanstånd
lämnas kände och betrodde köpare.
Vanligt äganderättsförbehåll.
Alvesta och S. Vare den 14 aug. 1937.
Gustaf Öhrstam. C. M. Johansson.

Ur Smålandsposten N:o 134 Lördagen den 28 Augusti 1937.
Flera blixtnedslag i Vislandatrakten. Under det kortvariga men intensiva åskväder,
som på onsdagseftermiddagen gick över Vislandatrakten, skedde ett flertal nedslag, som
orsakade en del skador.
I telefonstationen i Mörhultsby slog blixten ned i strömledningen samt sönderrev och
svedde tapeterna i ett av rummen dock utan att antända. Telefonledningen mellan Mörhultsby och Vislanda var likaså på grund av ett nedslag bruten och var först på torsdagen
iordningsställd. Hos lantbr. Olof Engkvist, Grönadal Fållen, dödade blixten en ko ute på
betesmarken.

Ur Smålandsposten N:o 137 Torsdagen den 2 September 1937.
Vislanda brandkår, anordnar sin sedvanliga höstfest nu på lördag och söndag i Vislanda
folkpark.
På söndagseftermiddagen kl. 5 låter brandchefen J. A. Ståhl sina mannar ge en uppvisning nere vid folkparken. Det blir en uppvisning, som kommer att gå med fart och
kläm under Ståhls säkra regi. Kl. 9 på kvällen kommer ”den vite fakiren” Max Urgan att
visa sin förmåga inom fakirernas bransch. Dansmusiken utföres båda dagarna av Hilmers
populära dansorkester från Ljungby.
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Ur Smålandsposten N:o 140 Tisdagen den 7 September 1937.
Vislanda brandkårs stora höstfest, i lördags och söndags blev en verkligt lyckad
tillställning.
Brandkårens uppvisning på söndagseftermiddagen hade samlat en talrik intresserad
publik. Olika sätt av livräddning demonsterades på ett utmärkt sätt och dessa övningar
liksom sprutmönstringen gav ett mycket gott bevis på den höga yrkesskicklighet, som de
olika brandmännen besitta. Samhället är att gratulera till att ha en brandkår, som både
ifråga om manskap och den materiella utrustningen är så väl lottad. Max Urgan, ”den vite
fakiren”, gav på kvällen en uppvisning på självbehärskningens svåra konst i att tåla
smärta. Han stack bl.a. långa nålar genom kinderna och halsen och låg med bara kroppen
på sönderkrossat glas, allt till synes oberörd. Hilmers orkester utförde en klämmig och
taktfast dansmusik och danslusten var stor.

Ur Smålandsposten N:o 142 Lördagen den 11 September 1937.
Vislanda kyrka, kommer på söndag att åter tagas i bruk för sitt heliga ändamål efter att
på grund av restaurering ha varit stängd sedan midsommar.
Gudstjänsterna har under denna tid förrättats dels i kyrkskolans sal och dels i sockenstugan. Församlingshögtiden på söndag inledes kl. 10 med skriftermål, varvid pastor John
Samuelsson, Stockaryd, håller skriftetalet. Kl. 10,45 tal av kyrkoherde K. Holm,
Vislanda, med anledning av kyrkans restaurering. Vid den därpå följande högmässan
predikar kontraktsprosten G. V. Andersson, Moheda. Kl. 3,30 hålles en vespergudstjänst
vid vilken kyrkoherde J. Gustafsson, Tingsås, och stiftsadjunkt O. Hartman, Växjö, talar.
Vid båda gudstjänsterna upptages kollekt dels till möteskostnader och dels till den
kyrkliga söndagsskolverksamheten inom församlingen. Mellan de båda gudstjänsterna
serveras kaffe och smörgåsar i sockenstugan genom den kyrkliga syföreningens försorg.

Ur Smålandsposten N:o 145 Torsdagen den 16 September 1937.

Härmed tillkännagives,
att
min älskade maka,
vår kära moder

Edla Matilda
avled på Ljungby lasarett den 14
sept. 1937.
Vislanda den 15 sept. 1937.
ANTON SAMUELSSON.
Lisa och Carl Eric. Nils och Edit.
Sören. Sara. Sigge.

Sv. Ps. 473.

60

Ur Smålandsposten N:o 144 Tisdagen den 14 September 1937.

En kyrklig högtidsdag
i Vislanda.
Församlingens kyrka har åter
tagits i bruk.
En stämningsfull invigningshögtidlighet
i söndags.
(Från vår korrespondent).

Söndagen den 12 sept. 1937 kommer för Vislandaborna att sent glömmas. Efter en
genomgripande restaurering kunde nämligen kyrkan åter tagas i bruk. Tillslutningen av
församlingsbor var mycket stor, men även omkringliggande församlingar voro talrikt
representerade.
Högtidligheten inleddes med skriftermål, varvid pastor John Samuelsson, Stockaryd,
höll skriftetal över orden i Johannes Uppenbarelse 3 kap. 19–20. Efter psalmen 325: 1–2
följde ett anförande av kyrkoherde K. Holm, Vislanda, som särskilt berörde kyrkans
restaurering. ”Vi kyrkofolk har längtat efter den dag, då vi åter skulle få fira gudstjänst i
fädernas helgedom. Vi äro tacksamma mot Gud som styrt det så, att vår helgedom
framträder för oss i förbättrad gestalt”. Kyrkoherden uttalade ett tack till arkitekten,
entreprenörerna, kyrkostämman, kyrkorådet och restaureringskommittén. Även tackade
kyrkoherden alla dem, som genom donation och gåvor bidragit till kyrkans utsmyckning.
”Särskilt har de unga ådagalagt ett intresse, som visar, att i djupet av deras hjärta finns
kärlek till kyrkan och att de, fastän så mycket annat lockar, ej glömt bort den”. Kyrkoherden redogjorde för de av konservatorn Wahlgren utförda arbetena. Predikstolen har
genom konservatorns skickliga hand fått det utseende, som den haft, då den var uppställd
i Vislanda gamla träkyrka. Denna byggdes troligen på 1300-talet. Predikstolen är från
första århundradet efter reformationen och är med all sannolikhet den första predikstol,
som i kyrkan kom till användning. Målningarna av de fyra evangelisterna å predikstolen
äro utförda av en verklig konstnär, säkerligen i början av 1700-talet, men övermålades, då
predikstolen flyttades till Vislanda nuvarande kyrka, som byggdes 1794. Vid restaureringen 1902 vitmålades predikstolen och försågs med några emblem. Även kyrkans
mindre nummertavlor har konservatorn återställt i det skick, som de haft i gamla kyrkan.
”Det är en kär hälsning från svunnen tid till församlingen i dag. Det känns så underligt att
tänka på, att dessa bilder, omslutna av sådan färgrikedom, som för våra förfäder flera
generationer tillbaka varit ögonfägnad och uppbyggelse, nu möta våra blickar och
stämma sinnena till andakt”. Till sist framhöll kyrkoherden, att templet nu framträder i en
för dess höga ändamål värdig gestalt. ”Men må vi icke glömma, att den skönaste
prydnaden är en talrik, till andakt stämd gudstjänstfirande församling”. Som avslutning
läste kyrkoherden psalmen 528: 5–6.
Kyrkokören utförde därefter till orgelackompanjemang ”Lovsång” av L. van Beethoven.
Psalmen 268: 1–3 inledde den egentliga högmässan. Vid altaret officierade komminister P. I. Hallgren, Blädinge, och pastor John Samuelsson, Stockaryd, varvid den förre
utförde sångpartierna. Efter trosbekännelsen sjöng en barnkör ”Hur ljuvt det är att
komma”. Kontraktsprost G. Andersson, Moheda, höll i anslutning till dagens evangelietext predikan över ämnet ”När Herren Jesus får komma och gripa in med sin segrande
livskraft, så ger han oss tillbaka den, som har dött i tron”.
Efter predikan var servering av kaffe och smörgåsar anordnad i sockenstugan av
kyrkliga syföreningens medlemmar.
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Kl. 3,30 klämtade klockorna åter till gudstjänst, och kyrkan fylldes av folk.
Vespergudstjänsten inleddes med ps. 532: 1–3 och inledningsantifonien ”Vår hjälp är i
Herren, Herrens namn”. Kyrkoherde K. Holm tjänstgjorde som sjungande och kyrkoherde
W. Norlén, Skatelöv, som läsande liturg. Efter sång av kören, med solo och orgelackompanjemang, varvid solopartiet utfördes av fru Greta Widén, Mörhult, höll
kyrkoherde Josef Gustafsson, Tingsås, församlingsföredrag.
Talaren utgick från Davids 84 ps. 11 – 13 v. och talade över ämnet ”Vad innebär en dag
i Herrens gårdar?” och framhöll bl.a. att det innebär ett möte med Herren själv, det ger
tillfälle att få höra ordet från Herrens mun samt att få frambära offer inför Herren. En dag
i Herrens gårdar skänker stillhet och ro samt kraft till fortsatt vandring mot målet. Kören
sjöng ”Härlig är jorden” melodi från 13:de århundradet, samt gemensamt med församlingen psalmen 528: 3–6.
Stiftadjunkten O. Hartman, Växjö, talade därefter över temat ”Väx och bliv stark i det
nya livet!” Den onda naturen finns i den gamla människan. Hon måste därför födas på
nytt. Det nya livet måste få skydd mot tvivel och orena tankar och näring av Guds ord.
Själens krafter måste stärkas och märgfullt och stadigt skall ordet därför vara. Det andliga
livet skall ut i strid och styrka behöves. Stiftsadjunkten slutade därför sitt särskilt till de
unga riktade anförande med maningen, att varje rätt kristen skall varje dag bruka Herrens
ord. Efter psalmen 3: 7 ”Oss välsigna och bevara” uttalade kyrkoherde K. Holm ett tack
till alla som medverkat, samt till den talrika menigheten för den andakt och det intresse
den visat. Högtidligheten avslöts med att församlingen utan orgelackompanjemang sjöng
aftonpsalmen ”Så går en dag än från vår tid”.

Ur Smålandsposten N:o 149 Torsdagen den 23 September 1937.
Lösöreauktion.
Nästa måndag den 27 dennes med
början kl. 1 e.m. låter skomakare-

mästaren Anders Jonasson i fastigheten
n.r 60 i VISLANDA municipalsamhälle på grund av avflyttning medelst
offentlig auktion försälja en skomakaremaskin jämte skomakeriverktyg,
möbler, sängkläder, linne, glas, porslin
m.m.
Godkände köpare lämnas 3 månaders
betalningsanstånd mot vanligt äganderättsförbehåll.
Vislanda den 22 sept. 1937.
CARL SAMUELSSON.

Från Vislanda, skrives till oss:
Den kände och uppburne sångaren Olle Nygren gästade i tisdags kväll Vislanda
föreläsningsförening. Som väntat var, var publiktillströmningen rekordartad. Hr Nygren
utförde sånger och visor av bl.a. Bellman, Sjöberg, Ruben Nilsson och Ewert Taube. Det
var allvarliga och glada bitar i lagom omväxling och hr Olle Nygrens synnerligen
välljudande stämma och hans briljanta mimik skapade tillsammans med det väl avvägda
ackompanjemanget å lutan en verklig högtidsstund för publiken.
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Ur Smålandsposten N:o 155 Söndagen den 3 Oktober 1937.
Födelsedag.
75 år fyller på tisdag fru Eva Lindell, Lindön, Vislanda.
Hon är född i Vislanda socken. År 1887 ingick hon äktenskap med soldaten vid
Kronobergs regemente A. V. Lindell. Makarna Lindell voro sedan under några år bosatta
å soldattorpet Lindhult men flyttade år 1890 till den då nyinköpta jordbrukslägenheten
Lindön under Lindås Östregård.
Trots de 75 åren besitter fru Lindell en ovanligt god vigör och spänstighet samt deltager
varje dag med liv och lust i olika jordbruksarbeten.

Ur Smålandsposten N:o 156 Tisdagen den 5 Oktober 1937.
Dödsfall.
Tillkännagives,
att
Herren Gud i sitt allvisa råd
behagat hädankalla

På söndagen avled f. nämndemannen
Samuel Magnusson från Aplamoen i
Vislanda. Han var vid sin död något över 93
vår käre fader,
år gammal.
f. N ä m n d e m a n n e n
Nämndeman Magnusson var född i
Samuel Magnusson
Hönetorp, Vislanda. Hans fader var den i
från Aplamon, Vislanda, vilken
vida kretsar kände nämndemannen Magnus
lugnt och stilla avled i Blädinge
Åkesson. För omkring 65 år sedan inköpte
Jutagård den 3 dennes i en ålder av
Magnusson hemmanet Aplamoen, och tre år
93 år, 17 dagar, sörjd och i tacksenare ingick han äktenskap. Tid efter annan
samt minne bevarad av oss, släkt
och vänner.
skaffade han sig flera gårdar, så att han utom
Jutagård, Blädinge den 4 oktober
Aplamoen även under en lång följd av år var
1937.
ägare till Lilla Nygård i Skatelöv samt
BETTY och PER SAMUELSSON.
Ekemoen och Spjutaretorp i Vislanda
Barnbarnen.
socken. Sedan han för några och 30 år sedan
blivit änkling överlämnade han hemmanet
Sv. ps. 221, v. 3.
till sina barn. Rikt begåvad och tillika
synnerligen skötsam togs Magnussons
krafter under årens lopp i anspråk för en
mängd allmänna och kommunala värv. Att här räkna upp dem alla vore omöjligt, varför
vi får nöja oss med en axplockning. Sålunda var han under en lång tid i postverkets tjänst
och fraktade posten två gånger i veckan från Vislanda till Lönashult i V. Torsås, innan
Karlshamn–Vislanda–Bolmens järnväg öppnades för trafik.
Att han redan tidigt kom att göra sig gällande även på det kommunala verksamhetsfältet
är ganska naturligt.
Fadern, som varit kommunalnämndsordf. avgick från denna befattning 1879. Trots
många varningar från fadern mottog sonen befattningen. Det blev rätte mannen på rätt
plats, och han innehade uppdraget en följd perioder till allas belåtenhet. Efter fadern blev
han överförmyndare. En tid var han styrelseledamot i Vislanda och Blädinge socknars
brandstodsbolag och fungerade under 25 år intill 1919 som kassakontrollant i Vislanda
pastorats sparbank. Då fadern avsade sig nämndemansbefattningen, valdes sonen enhälligt till hans efterträdare, vilken post han beklädde i 25 år, då han avgick på grund av
försvagad hörsel.
Såsom jordbrukare var Magnusson väl skickad, och hans kärlek till modernäringen togs
bl.a. uttryck i betydande nyodlingar.
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Fastän han till följd av dövhet rätt tidigt nödgade frånträda sina befattningar, inverkade
detta likväl inte på hans intressen och verksamhetslust. Bl.a. har han under årens lopp
nedskrivit sina memoarer, innehållande mycket, som för orten är av stort kulturellt värde.
Sålunda finner man i dessa under rubriken ”Varjehanda” ett intressant kapitel, innehållande en karaktäristik av nämndemännen i Vislanda sedan början av förra seklet –
publicerat i Smålandsposten för några år sedan. Till Kronobergs läns hembygdsförbund
och Nordiska museet lämnade han värdefulla bidrag.
Av den stora allmänheten var nämndeman Magnusson kanske mest känd såsom juridisk
rådgivare och medhjälpare åt sina medmänniskor vida omkring i Värendsbygden. Som
auktions- och boutredningsman var han mycket anlitad. För den allmänna upplysningen
har han varit varmt intresserad.
Magnusson var i ordets bästa mening en ståtlig gestalt, till vilken man såg upp med
vördnad och aktning. Många vänner förskaffade han sig också, vilka delar de närmast
anhörigas stora sorg. Närmast sörjes den bortgångne hedersmannen av sonen, nämndeman Per Samuelsson i Blädinge Jutagård, sonhustru och barnbarn.

Ungdomlig tjuvliga i Vislanda. Till landsfiskalen i Alvesta anmälde på sin tid
verkmästaren vid S. J:s nedskrotningsverkstad i Hästhagen, Vislanda, skadegörelse och
tillgrepp under de senaste månaderna ägt rum vid verkstaden i Hästhagen.
Verkmästare Petersson berättade, att söndagarna den 12 och 19 sept. innevarande år
hade skadegörelse förövats å de elektriska anläggningarna vid Hästhagen. Sålunda hade
måndagen den 13 sept. iakttagits att tvenne säkerhetsproppar och en elektrisk kontrollglödlampa avlägsnats och bortförts från ett på en stolpe utanför verkstaden uppmonterat
olåst skåp för elektriska instrument o. dyl. Påföljande söndag hade samma skadegörelse
ägt rum, varjämte tvenne elektriska säkringsproppar avlägsnats från ett skåp å en annan
stolpe. Från denna stolpe hade även nedrivits och tillgripits omkring 10 m. ledningstråd
av koppar. Under sommarmånaderna hade tillgrepp mässingsskrot även förekommit vid
verkstaden. Sålunda hade konstaterats, att c:a 20 rörtappar av mässing med en medelvikt
av 1,2 kg. till ett värde av 87 öre pr kg. tillgripits från för leverans avsedda ånglokspannor, som varit uppställda i närheten av verkstaden.
Skadegörelsen och tillgreppen hade sannolikt förövats av i grannskapet bosatta pojkar.
Såsom delaktiga i tillgreppen kunde med skäl misstänkas söner till en arbetare i Vislanda,
vilka ynglingar verkmästare Petersson vid ett tillfälle sett avlägsna sig från verkstadsområdet bärande på skrot. Ryktesvis hade verkmästaren även försport, att dessa pojkar
uppgivit sig ha erhållit marknadspengar genom att tillgripa och sälja skrot från verkstaden. Skrotet hade sannolikt uppköpts av en skrothandlare i Vislanda.
Vid förhör inför landsfiskalen hade en del ynglingar erkänt, att de gjort sig skyldiga till
tillgrepp av mässings- och kopparskrot från de vid verkstaden uppställda ångloken. Det
var inalles nio ynglingar, som på detta sätt förövat tillgrepp, och det sålunda uppkomna
hade sedan sålts till skrothandlaren. Pengarna hade använts till inköp av gotter o. dyl.
Skrothandlaren togs sedan i förhör och erkände, att han vid olika tillfällen under
innevarande år tillhandlat sig rörtappar av mässing och kopparrör, vid varje tillfälle
omkring 2 kg. eller tillhopa 40–50 kg. mässing och koppar. Av pojkarna, som sålde
skrotet, hade han känt de flesta till namnet. Han visste, att de voro minderåriga och bodde
inom municipalsamhället. Han hade vid de flesta försäljningstillfällen frågat dem,
varifrån de fått skrotet, och därvid fått olika svar. Han medgav emellertid, att han förstått
att mässings- och kopparskrotet härrört från S. J:s nedskrotningsverkstad i Hästhagen och
att pojkarna där icke kunnat åtkomma detta på ärligt sätt. Han hade därför för en tid sedan
beslutat sig för att av pojkarna ifråga icke inköpa något mera skrot. För det inköpta
mässings- och mässingsskrotet hade han i regel betalat 30 öre pr kg. samt vid försäljning i
sin tur erhållit 40–55 öre pr kg. för mässingsskrotet och 45–65 öre för kopparskrotet.
Sista gången han inköpt något av pojkarna, var i augusti i år. Någon koppartråd hade han
ej inköpt.
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Ur Smålandsposten N:o 166 Lördagen den 23 Oktober 1937.
Dödsfall.
Tillkännagives,
att Herren Gud i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
min ömt älskade make och vår
käre gode fader och morfader,

Hemmansägaren

August Engkvist
som efter ett tåligt buret lidande i
tron avsomnat å Ljungby lasarett i
dag i en ålder av 75 år, 11 månader
och 14 dagar, djupt sörjd och i
tacksamt minne bevarad av oss,
släktingar och många vänner.
Piggaboda, Vislanda den 22 oktober
1937.
MALIN ENGKVIST.
Per.

Gunnar o. Jenny.

Ingrid o. Hjalmar.
Erik, Stig, Bertil, Stina.
Sigrid o. Gunnar.
Allan, Inga.
Hilda.

Sv. Ps. 364, v. 1, 7; 221.

Hemmansägaren
August
Engkvist,
Piggaboda, Vislanda, avled i fredags.
Den hädangångne var född i Piggaboda år
1861 och övertog år 1890 fädernegården.
Denna har han brukat tills för några år sedan,
då han överlämnade den till äldste sonen, hos
vilken han sedan dess tillsammans med sin
maka fått njuta av ålderdomens lugn och frid.
August Engkvist har varit en mycket duktig
lantbrukare. Som ledamot i bl.a. kommunalnämnden och fattigvårdsnämnden har han
nedlagt ett gott arbete för kommunens bästa.
Redbar i handel och vandel samt stilla och
försynt till sitt väsen har han varit en värdig
och föredömlig representant för sitt stånd.
Han sörjes närmast av maka och barn.
Äldste sonen Per innehar fädernegården,
Gunnar är lantbrukare i Långhult. Ingrid är
gift med lantbrukaren Hjalmar Lindahl,
Piggaboda, Sigrid med lantbrukare Gunnar
Svensk, Virestad, Hilda vistas i hemmet. I
deras stora sorg deltaga många släktingar och
vänner.

Vislanda pastorat får låna. Regeringen har lämnat tillstånd för Vislanda och Blädinge
församlingars pastorat att upptaga ett 20-årigt amorteringslån på 35,000 kr., för gäldande
av kostnaderna vid uppförande av ny prästgård.

Ur Smålandsposten N:o 167 Söndagen den 24 Oktober 1937.

Härmed tillkännagives,
att
Herren Gud låtit hädankalla
min älskade maka
och vår kära moder

Hulda Kristina Vidman
född Persson

i sitt 51:a levnadsår, djupt sörjd av
oss.
Värmanshult,Vislanda den 22/10 1937.
S. A. VIDMAN.
Barnen.

Sv. Ps. 486 v. 4.
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Ur Smålandsposten N:o 172 Tisdagen den 2 November 1937.

Vår innerligt älskade
dotter och syster

Greta
lämnade oss i dag i sitt 20:de år,
djupt sörjd och saknad av oss,
släkt och många vänner.
Åäng,Vislanda den 30/10 1937.
KLARA och GUSTAV KLING.
Syskonen.

Sv. Ps. 620.

Ur Smålandsposten N:o 188 Tisdagen den 30 November 1937.
Dödsfall.
Tillkännagives,
att
min ömt älskade maka
och vår kära lilla mor

Anna Hedlund
i tron på sin Frälsare lugnt och
stilla avsomnat efter en lång tids
sjukdom i en ålder av 44 år.
Älskad.
Saknad.
Vislanda den 28 nov. 1937.

I söndags avled fru Anna Hedlund, maka till
trädgårdsmästare Per Hedlund, Vislanda.
Den avlidna var 44 år gammal. Hon har
under en längre tid varit sjuklig. Närmast
sörjande är maken och sex barn, moder och
syskon.
I deras sorg deltaga en stor mängd vänner.

PER HEDLUND.
Gunhild. Magnus. Sigvard.
Kerstin. Ebba. Astrid. Stig.
Mor och syskon.

Sv. ps. 482.

Vår lille älskade

LENNART
har lämnat oss i namnlös sorg,
10 mån gammal.
Vislanda den 29 nov. 1937.
ESTER o. ALBIN SJÖBERG.
Ingvar.

Sv. ps. 345.
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Ur Smålandsposten N:o 189 Torsdagen den 2 December 1937.
Tåg kolliderar med bil
vid Vislanda.
Lastbil krossas vid banvaktstuga
i Jonsboda.
Bilföraren blev blott lindrigt skadad.
Stora tågförseningar.
(Från vår korrespondent).

En mycket svår kollision inträffade i går i Jonsboda i Vislanda socken, i det att en lastbil
sammanstötte med nedgående snälltåget n:r 17, som passerar Vislanda strax före kl. 2
e.m. Bilen krossades, och loket ramponerades, men egendomligt nog kom bilens förare
mycket lindrigt undan.
Bilen fördes av chauffören J. Kling, Åäng, Vislanda, och vid sidan av honom satt bilens
ägare, nämndemannen Per Samuelsson, Elnaryd, Vislanda.
Bilen var lastad med stockar och på väg från Elnaryd mot Vislanda kyrka. Det är en
mindre väg, som strax norr om banvaktstugan i Jonsboda går över järnvägen. Övergången
är obevakad och saknar alla slags skyddsanordningar. Sikten från den sida tåget kom, är
här skymd av en del täckta järnvägsvagnar, som befinna sig på ett sidospår.
Sammanstötningen blev mycket kraftig. Snälltåget, som hade en hastighet av 90 km. i
timmen, törnade emot bakre delen av lastbilen och kastade den 20 meter snett framåt mot
en ledningsstolpe. Bilen slogs runt och krossades, och stockarna kastades runt omkring.
En av dem hamnade uppe på det elektriska loket, vars högra framsida delvis intrycktes,
men ingen av lokpersonalen skadades. En stock slog sönder ett fönster i restaurationsvagnen.
Ögonblicket före sammanstötningen kastade sig nämndeman Samuelsson av bilen och
huvudstupa ned i ett djupt dike. Han lyckades sålunda genom sin sinnesnärvaro komma
oskadad ifrån det hela. Hur chauffören undgick att krossas är däremot ett under. Troligen
hade han kastats ut, då förarehytten bröts av. Han föll ett par meter framför bilen och
kunde själv begiva sig från olycksplatsen, men efter en stund företedde han tecken på att
ha fått hjärnskakning, varför han forslades till Ljungby lasarett.
Därifrån meddelas, att Kling ådragit sig ytliga sår å huvudet och vänstra armen samt
lindrig hjärnskakning. Sedan såren sytts ihop och i övrigt behandlats, kunde den skadade
lämna sjukhuset.
Då lastbilen lastades mot ledningsstolpen föll kontaktlinan ned. Den fastnade därvid i
elektroloket och revs ned på en sträcka av mellan 500 och 1,000 m.
En hel del förseningar blevo följden.
Den värsta förseningen drabbade givetvis det påkörande snälltåget n:r 17, som fördes de
sex kilometrarna tillbaka till Vislanda med tillhjälp av ett från Växjö–Alvesta järnväg
lånat ånglok, ty elektroloket blev som sagt skadat och oanvändbart genom kollisionen.
Från Alvesta sändes ett elektrolok till Vislanda för utbyte, och ångloket sköt så snälltåget
förbi brottsstället, och till Malmö kom det 2 tim. 39 min försenat. En liknande försening
var ett efterföljande persontåg, n:r 807, utsatt för, och det ersattes söder om Hässleholm
av ett extratåg.
Reparationerna igångsattes självfallet så snart sig göra lät och beräknas vara slutförda
någon gång sent natten till torsdagen. På olycksplatsen lutar den här enkelspåriga linjen
norrut, så att norrgående tåg kunnat passera utan hjälp, medan de sydgående tågen hjälpas
förbi genom att ångloket får skjuta dem förbi det trasiga stället. En del förseningar blir
emellertid likväl oundgängliga och för att minska olägenheterna härav, har en del godståg
inställts.
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Exkursion i ungskogsgallring, har anordnats av S.L.U. med förläggning å Carl Olssons
marker, Mörhult, Vislanda.
Till deltagare i tävlingen hade anmält sig 16 lantbrukaresöner och lantbrukare och
dessutom 100 intresserade, som icke deltogo i tävlingen. Exkursionsledaren redogjorde
för syftet med en första gallring och de principer, som i huvudsak böra beaktas vid
beståndsvårdande åtgärder.
Efter verkställt arbete följde kritik och poängsättning, varvid prislistan fick följande
utseende: Oskar Gummesson, Mörhult, 48 p., Sven Karlsson, Tubbamåla, 44,5 p., Egon
Karlsson, Kroksnäs, 44 p., T. Törnkvist, Lönshult, 40 p., Gunnar Pettersson, Lönshult,
37 p., Karl Johansson, Fagerås, 36 p., Göte Andersson, Piggaboda, 35 p., E. Nilsson,
Ekemon, 34,5 p., Karl Johansson, Nyhem, 34 p., Rune Samuelsson, Snöreshult, 32 p.,
Karl Pettersson, Lönshult, 30 p., John Karlsson, Espetuna, 28 p., Gert Lindell, Fagerås,
27 p., Karl Pettersson, Ugnabygden, 26 p., Erik Jonsson, Prästgården, 24 p., Harry
Hjertkvist, Rödjan, 15 p.
Klockan hade blivit nära 5 och man samlades ånyo i Bygdegården Tingsvallen, där
föreningen ombesörjde kaffeservering.
Efter kafferasten talade exkursionsledaren om vilka virkessortiment, som bäst lönar sig
och vilka man bör eftersträva vid avverkning.
Därefter talade forstmästare T. Christer Swederup om skogsägarnas föreningsrörelse.
Sedan följde diskussion i dessa frågor, varefter dagen avslutades med att v. ordföranden i
R.L.F.-avdelningen Per Engkvist samt tävlingsledare Sven Johansson avtackade dagens
talare för ett gagnerikt arbete. Som exkursionsledare och prisdomare tjänstgjorde e.
länsskogvaktare Henning Gustafsson, Växjö.

Ur Smålandsposten N:o 191 Söndagen den 5 December 1937.
Födelsedagar.
50 år fyller i morgon lantbrukaren Emil Svensson, Lindhult, Vislanda.
Hr Svensson är född i Skyhyltan, Vislanda socken. För något över 20 år sedan övertog
han efter sin fader jordbrukslägenheten Lindhult. Där har han under årens lopp utfört
många förbättringar. Vid sidan av jordbruket har han under de senaste åren varit sysselsatt med bl.a. vägbyggnads- och stenarbeten.
Genom sitt sympatiska och vinnande sätt har han förskaffat sig många vänner.
50 år fyller på tisdag hemmansägaren August Pettersson, Glimminge, Vislanda.
Jubilaren är son till hemmansägaren Petter Magnus Gummesson och född å den gård,
han nu innehar. För snart 25 år sedan övertog han gården å vilken han genom sin goda
insikt och arbetsduglighet utfört stora förbättringar, icke minst genom nyodlingar. Hr
Petterssons duglighet har även tagits i anspråk inom det kommunala. Sålunda är han bl.a.
ledamot av kommunalnämnden, kommunalfullmäktige, folkskolestyrelsen, kyrkoråd och
taxeringsnämnd. Vidare har han varit ledamot i ett flertal kommittéer. Alla sina uppdrag
har han handhaft på ett hedrande sätt.
Personligen är jubilaren gemytlig och språksam, och dessa egenskaper jämte enkelt och
redbart sätt har gjort honom omtyckt av alla, som kommit i beröring med honom.
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Ur Smålandsposten N:o 193 Torsdagen den 9 December 1937.
Välkomna JULKLAPPAR
köper Ni bäst och billigast i

Cykel- & Sportaffären
Tel. 33.

H. SVENSSON.

Tel. 33.

Välsorterat lager av skidor, stavar, bindslen, vallor, skridskor, bandyklubbor,
sparkstöttningar m. m. samt CENTRUM radioapparater.

Drick
Ät

endast kontrollerad mjölk från tuberkelfria djurbesättningar under statskontroll.

endast ost och smör av prima mejerikvalité.
V i s l a n d a o r t e n s M e j e r i f ö r e n i n g.
Tel. 16.

P. J. Jonssons Conditori
rekommenderar sina förstklassiga tillverkningar av tårtor, vienerbröd och
småbröd.
Gott kaffe.
Stor sortering i Chokladkartonger och
övriga konfektyrer.
Tel. 35.
Tel. 35.

Nyttiga Julklappar

Vislanda.

nyinkomna

ANNONSER

Jumpers, koftor, västar, gensare, pullovers och stickade barnklänningar.
Morgonskor, strumpor, vantar, sockor,
galoscher och bottiner. Damlinne och
pyjamas m.m. Allt till billigaste priser.

till Smålandsposten emottages till
tidningens egna priser av

Kantor Ernst Rosengren,
Vislanda. Tel. 41.
Mottager även beställningar av
trycksaker.

Elisabeth Magnusson
Tel. 40.

VISLANDA.

Tel. 40.

Vislanda Metodistförsamling, firade i söndags sitt 20-årsjubileum.
Högtidligheten tog sin början kl. 4 e.m., då lokalen var fullsatt. Bland de närvarande
märktes flera, som varit med vid invigningen för 20 år sedan. Pastor Engman, Vislanda,
gav en historik över lokalens tillkomst och verksamhetens begynnelse. Han nämnde
särskilt två personer, nämligen framlidna fröken Hanna Andersson och pastor K.
Karlsson. Den senare var närvarande och höll högtidstalet. Med utgång från Joh. evang.
4: 31–36 talade han om ”Kärlekens hoppfullhet”. Pastor Einar Hansson, Växjö, talade
därefter över orden i Luk. 10: 30–37 om ”Kärlekens måsten”. Kärleken tvingar till barmhärtighet och till tjänande. Församlingens sångkör medverkande under kvällens lopp.
Vidare utfördes solosång av fru Ruth Johnsson och pastor K. Karlsson. Efter högtidligheten var samkväm anordnat.
Från Vislanda, skrives till oss:
Husqvarna symaskinsfabrik hade under förra veckan anordnat en avgiftsfri sömnadskurs
å hotellet i Vislanda. Ett 20-tal yngre damer hade tagit tillfället i akt att under fröken Elvi
Strömquists från Ronneby insiktsfulla ledning lära sig en mängd olika sömnad, som
kunna utföras å en symaskin, såsom hålsöm, rya, stoppning och brodering m.m. samt hur
de olika lösa delarna, som medfölja maskinerna, skall användas. Näst sista dagen hade
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eleverna anordnat samkväm vid vilket man som tack för god undervisning överlämnade
blommor till fröken Strömquist.
– – –
Adventsvesper var i söndags kväll anordnad i Vislanda kyrka. Högtidligheten inleddes
med ”Hosianna” av G. J. Vogler, sjungen av Stenbrohults och Vislanda kyrkokörer under
ledning av kantor Gunnar Håkansson, Stenbrohult. Som liturg tjänstgjorde kyrkoherde K.
Holm, Vislanda. Före predikan sjöng kören ”Dotter Sion, fröjda dig”, av G. F. Händel.
Sedan kyrkoherde Holm hållit ett kort uppbyggelsetal, utförde kören ”Si, Jesus är ett
tröstrikt namn” av Daniel Olsson. Under den efterföljande psalmen upptogs genom
håvgång kollekt till förmån för kören. Vespern avslutades med altartjänst och efter
slutpsalmen sjöng kören ”Ära vare Gud i höjden”, av Lotscher. Det var en verklig
högtidsstund, som bereddes församlingen. Båda körerna har nu samarbetat en längre tid,
och detta gör sig tydligt märkbart i mycket god nyansering. Efter vespern var de båda
körerna jämte kyrkoherde K. Holm med fru inbjudna till tesupé å Vislanda hotell av
direktör A. Fridström, själv medlem av Vislandakören. Flera tal höllos. Direktör
Fridström blev föremål för körernas tacksamhet. Den alltigenom angenäma samvaron
förhöjdes med mycken sång.

Ur Smålandsposten N:o 195 Söndagen den 12 December 1937.
Den nya prästgården i Vislanda
färdig att tagas i bruk.
Vislanda nya prästgård, som i fredags insynades av arkitekt P. Boberg, Växjö, är belägen vid vägen mellan Vislanda station och kyrkan, c:a 300 meter från kyrkan.
Tomten är 130 meter lång och 80 meter bred och inramas mot vägen av en stenmur och
skall på övriga sidor inramas av stenstolpar och nät. Själva huvudbyggnaden ligger 33 m.
från vägen med fasaden mot väster. Den är uppförd i två våningar av trä under tegeltak.
Under hela byggnade finns källarvåning. Denna upptar pannrum, tvättstuga, utrymmeskällare, mat- och rotfruktskällare samt vedbodar. I pannrummet finns en Parca-Dux
värmeledningspanna för vedeldning samt varmvattenberedare. Tvättstugan är försedd
med vattenvärmare och sköljbassäng och i utrymmeskällaren har placerats den elektriska
pumpen och hydroforen. Källarvåningen är betonggjuten. Den synliga delen av grunden
består av gråsten.
Vid huvudingången till nedre våningen finns en stor, öppen veranda med balkong.
Innanför verandan finnes först ett vindfång, från vilket man har ingång till den privata
våningen och dels till expeditionsrummet. Detta ligger till vänster om ingången och är till
storleken 1,85 gånger 3,70. Vid sidan om expeditionen ligger arkivrummet, som är
brandfritt. Till höger om vindfånget kommer man så till nedre hallen. I denna finns
vinkeltrappa upp till andra våningen, kappvrå och garderob.
Från hallen kommer man dels rakt fram till matsalen och dels åt höger till herrummet.
Mellan båda dessa ligger salongen, från vilken leder en trappa ut till en s.k. solterrass,
belagd med flata naturstenar. Dörrarna mellan rummen utgöres av dubbla skjutdörrar.
Genom en passage står hallen även i förbindelse med expeditionen, köksregionen och en
trappa till övre våningen. Köket är beläget åt norr och öster. Det är försett med servaspis,
rostfria diskbänkar, kranar för varmt och kallt vatten samt övrig nymodern inredning.
Mellan köket och matsalen ligger serveringsrummet.
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Trappan i nedre hallen leder upp till övre hallen. Här finns en murad, öppen spis med
slipad kalkstensomfattning. Övre våningen upptar två sovrum, barnkammare, gästrum,
jungfrukammare, badrum, vattenklosett och garderober. Badrummet är försett med
inbyggt badkar med kakelomfattning, handdusch och tvättställ. Till balkongen kommer
man direkt från övre hallen. Ovanför andra våningen finns en bra torkvind.
Golvet i vindfånget, expeditionen, köket och köksförstuga äro belagda med korkmatta.
Alla andra golv äro oljade och fernissade.
Väggarna i köket, serveringsrum och passage med trappa äro oljemålade, hallarna
limfärgade med en laserad panel i fönsterhöjd nedtill. Rummen äro tapetserade.
Ytterväggarna äro brädfordrade och skola målas. Taket är beklätt med enkupigt rödtegel
från Ekeby.
Bakom byggnaden har uppförts en garagebyggnad av trä under tegeltak.
Entreprenör för huvudbyggnaden och garaget har varit byggmästare Magni Johansson,
Vislanda. Entreprenadsumman belöper sig på 29,800 kr. Värmeledningsarbetet och
sanitära installationer har handhafts av fabrikör A. Johnsson, Hökön, för en kostnad av
4,650 kr. Fabrikör August Engström, Vislanda, har utfört de elektriska installationerna.
Kostnaderna härför har uppgått till 1,117 kr.
Målningsarbeten har utförts av målarmästare H. Lundell, Vislanda, och plåtslageriarbeten av fabrikör Rickard Loëb, Vislanda. Stenhuggare Artur Svensson, Speleboda, och
murarmästare Ernst Karlsson, Vislanda, har handhaft betonggjutningen och grundläggningen. Fönster och dörrar samt övriga snickerier har lämnats från fabrikör J. A.
Björkmans snickerifabrik, Vislanda, och beslag, tegel m.m., från Carl Johanssons järnhandel, Vislanda. Träet till hela byggnaden har inköpts från Carl Edwardssons trävaruhandel i Målaskog.
Planering och inhägnad är under arbete av stenarbetaren Emil Gustafsson, Hallåkra,
Blädinge. Kostnaderna härför uppgår till 4,750 kr.
Ritningarna till det hela har uppgjorts av arkitekten Paul Boberg, Växjö.
Som byggnadskommitté har fungerat pastoratskyrkorådets jämte grosshandl. Emil
Svensson, Vislanda.
Kontrollant för byggnadsarbetena har varit byggmästare Erik Gustafsson, Vislanda, och
för planering och dylikt hemmansägaren August Pettersson, Glimminge, Vislanda.
De olika entreprenörerna har gjort ett mycket gott arbete och församlingen är att lyckönska till att ha fått en prästgård, som fyller stora krav både vad gäller exteriör och
interiör beträffar.

Ur Smålandsposten N:o 197 Torsdagen den 16 December 1937.
Dödsfall.
I måndags avled å Vislanda ålderdomshem f.d. arbetaren Magnus Pettersson i en ålder
av 82 år.
Han var född de 5 sept. 1855 å Engaholm under Fröåsen, Vislanda socken. I yngre år
arbetade han å järnvägsbyggen på skilda platser i landet samt vid en del kanalarbeten. År
1897 slutade han upp med detta och bosatte sig då i den stuga, där han var född. Ensam
tillbringade han där sitt liv intill år 1929, då han flyttades till ålderdomshemmet. Med M.
Pettersson bortgick en originell personlighet. Ensamheten hade gjort honom ganska avogt
stämd mot allt och alla.
Han sörjes närmast av syskon och syskonbarn.
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Röda korsets Vislandakrets julfest, hade samlat en publik, som till trängsel fyllde
ordenshusets stora sal.
Programmet inleddes med musik av folkskollärare L. Lennartsson, Vislanda. En
teaterpjäs, ”Hos doktorn”, utfördes med fart och kläm av några skolungdomar. Kretsens
ordf. fru Elma Gustafsson, föredrog därefter ”En skånsk bygdemålshistoria” av Daniel
Rydsjö om hur julen firades för 100 år sedan. Under kaffepausen underhöll Kerstin
Engström, Vislanda, med musik. Sista delen av programmet upptog två tablåer. Den
första var ”Tomten”, under vilken folkskollärare J. W. Gustafsson, Vislanda, deklamerade
Viktor Rydbergs vackra dikt. Sista tablån utgjordes dels av Lucia, och dels av ljuständning under psalmsång, i vilken publiken kraftigt deltog. Sedan folkskollärare
Lennartsson utfört ett musiknummer frambar fru Gustafsson kretsens och styrelsens tack
till alla, som skänkt och medverkat, samt till publiken. Julfesten gav ett netto av c:a 100
kr.

Ur Smålandsposten N:o 203 Tisdagen den 28 December 1937.

FÖRLOVADE.
Hjalmar Fridström
Elin Wilhelmsson
Vislanda den 26 dec. 1937.

John Samuelsson
Syster Johnsson
Vislanda Julafton.

Gunnar Johansson
Astrid Axelsson
Vislanda.

Målaskog.
Julafton.

Från Vislanda, skrives till oss:
Vid julgranen å järnvägstorget i Vislanda hölls julbön av kyrkoherde K. Holm, Vislanda.
En barnkör inledde andaktsstunden genom att sjunga ”Nu så kommer julen” och ”Stilla
natt”. Mycket folk hade kommit tillstädes.
Julottan i Vislanda kyrka hade samlat en menighet, som till trängsel fyllde kyrkan.
Predikan hölls av kyrkoherde K. Holm, Vislanda. Kyrkokören utförde ”Ära vare Gud” av
Lotscher samt ”Stilla natt”. Barnkören sjöng ”Det är en ros utsprungen”. Ett offer till
orgelkassan uppgick till omkring 85 kr.
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Ur Smålandsposten N:o 1 Tisdagen den 4 Januari 1938.

FÖRLOVADE.
Sven Carlsson
Gerda Engqvist
Vislanda.

Virestad.
Nyårsafton.

Nils Lindström
Elsa Arvidsson
Alvesta.

Vislanda.
Alingsås, nyårsafton.

Einar Finnman
Olga Magnusson.
Hästveda.

Vislanda.
Nyårsafton.

Dödsfall.
I onsdags avled i Sjöholmen, Vislanda, änkan
Anna Maria Karlsson.
Den bortgångna var född den 24 febr. 1853 i
Sjötorpet, Vislanda. Efter ingånget äktenskap
med lantbr. Salomon Karlsson var hon bosatt å
Lägenheten Sjöanäs. Vid sekelskiftet flyttade
familjen till Sjöholmen. Efter mannens död
1921 har hon varit bosatt på flera olika platser,
tills hon för något mer än ett år sedan flyttade
till sonen, lantbrukaren G. Salomonsson i
Sjötorpet, hos vilken hon erhållit en mycket
kärleksfull omvårdnad. Hon har varit en stilla,
ödmjuk och varmt religiös kvinna.
Närmast sörjande äro fyra barn samt syskon.
Av barnen är sonen Emil bosatt i Skåne, Ernst
lantbrukare i Brohult, Vislanda, samt Gustaf
lantbrukare i Sjöholmen, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 8 Söndagen den 16 Januari 1938.
Dödsfall.
Efter en tids sjukdom avled natten till
fredagen f.d. plåtslagarmästaren Carl Loeb,
Vislanda.
Vår käre far
Den avlidne var född 1853 i Haderslev, som
vid den tiden tillhörde Danmark. År 1878
lämnade oss i dag i sitt 85:te år,
bosatte sig Loeb i Vislanda samhälle och
djupt sörjd och saknad av oss,
hade där sedan dess bedrivit bleck- och
övriga släktingar och vänner.
plåtslagerirörelse, som han för ett tiotal år
Vislanda den 14 januari 1938.
sedan överlät till yngste sonen. Den bortHILDUR. ELSA.
gångne hade sålunda haft sin verksamhet
CARL.
förlagd till Vislanda i 60 år, och han var en
VALDEMAR o. ELSA.
av de första, som började driva hantverk
THURE o. ELLEN.
OSCAR.
inom Vislanda stationssamhälle. Carl Loeb
VALFRID o. ASTRID.
var en skicklig och arbetssam yrkesman. Han
SIGNE o. HJALMAR.
var fästad vid sitt yrke och fortsatte att arbeta
RICHARD o. GUNDA.
med detsamma in på sena ålderdomen. Man
Sv. Ps. 434.
kan med fog säga om den hädangångne, att
han var av den gamla redbara stammen, som
hade till motto: ”Rätt åt en och var”.
Närmast sörjande äro sex söner och tre döttrar, barnbarn och barnbarnsbarn. Av sönerna
äro Thure och Valfrid plåtslagarmästare i Älmhult, Valdemar i Ryd och Richard i
Vislanda.

Carl Loeb
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Ur Smålandsposten N:o 10 Torsdagen den 20 Januari 1938.

FÖRLOVADE.
Georg Magnusson
Ruth Peterson
Vislanda.

19 18/1 38

Växjö.

Begravning.
Å Vislanda nya kyrkogård jordfästes i tisdags fröken Anna Nilsson, Kvarnadal.
Jordfästningen förrättades av kyrkoherde S. Ärenman, Gällaryd, som över Hebreerbr.
1: 13 höll dödsbetraktelse. Vid graven talade konditor Valdemar Johansson, Växjö, som
uppläste verser, författade av en broder till den avlidna. Vidare talade lantbrukare Per
Samuelsson, Jutagård, Blädinge, samt en broder till den hädangångna, vägmästaren Sven
Nilsson, Uppåkra. En stor blomstergärd hade ägnats den dödas minne.
Fröken Nilsson var vid sin död 70 år gammal.

Ur Smålandsposten N:o 11 Lördagen den 22 Januari 1938.

Vislanda snickeri- & Träförädlingsfabrik.
Tel. 10.

Inneh.: BRÖDERNA BJÖRKMAN.

Tel. 10.

Tillverkning av dörrar, fönster, trappor, köks- & butiksinredningar till
låga priser. Snar leverans.

Ur Smålandsposten N:o 15 Lördagen den 29 Januari 1938.

Vår käre lille Far

f. d. S t a t i o n s m ä s t a r e n

Nils Persson

lämnade oss i dag i namnlös sorg.
Vislanda den 26 januari 1938.
BETTY. NANNA.
ELSA och EDVIN.
PER och SIGNE.
KAJSA och GUSTEN.
Barnbarnen.

Sv. Ps. 486.
Jordfästningen äger rum i Vislanda
kyrka onsdagen den 2 februari 1938
kl. 3 e.m.

Dödsfall.
I onsdags kväll avled i sitt hem f.d.
stationsmästaren Nils Persson, Vislanda.
Den avlidne var född i Osby den 15 febr.
1864 och kom i järnvägens tjänst i Hästveda
år 1888. Därifrån kom han till Vislanda som
stationskarl 1890 och befordrades 1900 till
kontorsbiträde. År 1915 förordnades han till
stationsmästare i Ingelsträde, förflyttades
1921 till Flisby och 1925 till Liatorp och
stannade sedan där tills han avgick med
pension år 1929. Samma år flyttade hr
Persson till Vislanda. Livligt intresserad av
samhället och dess utveckling har han innehaft flera förtroendeuppdrag. Han har
sålunda varit ordförande i brandstyrelsen och
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byggnadsnämnden samt ledamot i municipalfullmäktige. I Värendsklubben har han
beklätt ordförandeposten under ett flertal år.
Närmast sörjande stå fem barn. Av döttrarna är Elsa gift med lantbrukare E. Karlsson,
Flisby, Kajsa med köpman G. Gard, Möckeln. Nanna är sjuksköterska och Betty har
vistats i hemmet. Sonen Per är bosatt i Amerika. I deras sorg deltager en stor vänskara.

Ur Smålandsposten N:o 16 Söndagen den 30 Januari 1938.
Kungörelse.
Uti det hos länsstyrelsen i Kronobergs län förda handelsregistret hava nedannämnda
dagar innevarande år intagits följande anmälningar:
Den 12 januari:

John Viktor Björkman och Karl Edvin Björkman i Vislanda inom Vislanda socken
ämnar där med postadress Vislanda i bolag idka fabriksrörelse och därmed förenad
handel under firma: Vislanda Snickeri & Träförädlingsfabrik, BRÖDERNA BJÖRKMAN.
Firman tecknas av bolagsmännen gemensamt.
Den 15 januari:

Fru Gully Emilia Holmkvist från Vislanda i Vislanda socken ämnar i fastigheten
Kvarnabacken 1:46 därstädes med postadress Vislanda idka kafé, bageri och matservering
jämte försäljning av läskedrycker, konfektyrer och tobaksvaror under firma:
Hembygdens Kafé- & Bageri, Gustaf Holmkvist.

Ur Smålandsposten N:o 22 Torsdagen den 10 Februari 1938.
Min älskade make, vår käre
lille far

Dödsfall.

Skomakaremästare

Skomakarmästare
August
Petersson,
Vislanda, avled natten till tisdagen i sitt hem
i Vislanda.
lämnade oss i dag i sitt 69:de år, i
Den bortgångne var född i Skatelövs
djupaste sorg.
församling år 1869. Redan som 13-åring
Vislanda den 8 febr. 1938.
kom han i skomakarelära, och han startade
ANNA PETERSSON.
egen rörelse i Vislanda 1892. År 1906 utMartin och Astrid
ökades denna med försäljning av fabriksEnock och Berta.
Sigvard
skor. År 1920 överlämnade han rörelsen till
Ellida och Sven.
sina båda äldsta söner.
Helga och Berta.
Petersson var en mycket skicklig yrkesman.
Bengt. Sven. Gunnar.
Under åren 1917 – 1919 var han anställd å
Olivia. Amelie.
kontoret och lagret hos Vislanda mekaniska
Sv. Ps. 119, 483.
verkstad och utförde där ett synnerligen
noggrant arbete. Den hädangångne tillhörde
Jordfästningen äger rum i Vislanda
den gamla redbara stammen, som ville alla
kyrka onsdagen den 16 februari
1938 kl. 2 e.m.
rätt och väl.
Närmast sörjande stå maka och sex barn.
Av sönerna äro Martin och Enock skomakaremästare i Vislanda och Helge postiljon i Malmö, dottern Ellida är gift med förste
postiljon S. Magnusson, Stockholm, Olivia förestår telefonstationen i Vislanda och
Amelie är affärsbiträde i Vara.

August Petersson
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Koralaftnar, voro i fredags och lördags anordnade i Vislanda. Som lokal användes
bygdegården. Intresset för dessa koralaftnar var mycket stort. Lokalen var båda kvällarna
fylld med gamla och unga, som med entusiasm deltog i sången. Ledare var den kände
sångledaren för J.U.F. direktör Lundqvist, som inledde första kvällen med ett längre
anförande, i vilket han på ett medryckande sätt talade om koraler och koralsång. Det
gällde att få en inblick i de nya psalmerna, deras innehåll och melodi, och det visade sig
på den kraftiga psalmsången, att ett flertal av de nya melodierna voro lättsjungna och
medryckande, särskilt de, som byggde på gamla folkvisor. Kyrkoherde K. Holm,
Vislanda, som avslutade båda kvällarna med aftonbön, uttalade efter torsdagens övning
ett varmt tack till direktör Lundqvist och till S.L.U. samt uttryckte den förhoppning, att
dessa koralaftnar skulle höja intresset för kraftig och levande psalmsång både i kyrkan
och hemmen.

Ur Smålandsposten N:o 23 Lördagen den 12 Februari 1938.

Auktion.
å LANTGÅRD och LÖSÖRE
i Lindås, Vislanda socken.

Lördagen den 19 februari kl. 12 låter
August Johansson därstädes på grund
av annan verksamhet försälja dels
fastigheten, c:a 40 tnld, varav 12 tnld
odlad jord, 3 km. från station, dels
befintigt lösöre: en häst, 2 kor, 16 höns,
arbetsvagn, en ny åkvagn, arbets- och
åkkälkar, åkerbruksredskap, tröskverk
med vandring, 4,000 kg. potatis, 1,000
kg. havre, ett parti hö och halm m.m.
Auktionsvillkoren tillkännagivas vid
auktionens början.
Elnaryd, Vislanda den 9 febr. 1938.
PER SAMUELSSON.
Tel. 67.

Ur Smålandsposten N:o 27 Lördagen den 19 Februari 1938.
Bastubygge i Vislanda? I Tingsvallens bygdegård höll på söndagen fil. lic. I. Wettergren, Grimslöv, föredrag om bastufrågans ordnade på landsbygden. Då intresse syntes
föreligga för uppförande av bastu tillsattes en kommitté att föra frågan vidare.

Ur Smålandsposten N:o 31 Lördagen den 26 Februari 1938.
Från Vislanda, skrives till oss:
Illusionisten Schamanka Faust med sällskap uppträder på tisdag på biografen. En hel del
märkliga konststycken står på programmet.
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Ur Smålandsposten N:o 29 Tisdagen den 22 Februari 1938.

Härmed tillkännagives,
att
Gud behagat hädankalla
vår käre fader

Johan Nilsson
som i dag stilla avled i en ålder av
87 år och 11 dagar, djupt sörjd och
saknad av barn, barnbarn,
släktingar och vänner.
Tubbaremma, Vislanda den 21 febr.
1938.
JOHAN AUGUST.
ARVID o. EVY.
Nils. Erik.

Sv. ps. 37: 1.

Ur Smålandsposten N:o 32 Söndagen den 27 Februari 1938.
Från Vislanda, skrives till oss:
Diakonen Eskil Jonsson från Luleå höll i onsdags föredrag i kommunalsalen, Vislanda,
om arbete bland fattiga och sjuka i Västerbotten och Norrbotten.
Diakon Jonsson riktade en kraftig uppmaning till de närvarande att allt efter förmåga
bispringa sina vänner i Nordsverige. Denna maning underströk också kyrkoherde
K. Holm, Vislanda, då han uttalade de närvarandes tack till diakonen. Föredraget belystes
med skioptikonbilder. Kyrkoherde Holm avslutade aftonen med en kort andaktsstund.

Ur Smålandsposten N:o 33 Tisdagen den 1 Mars 1938.
Dödsfall.

Tillkännagives,
att
min gode, uppoffrande make och
vår käre fader,

f.d. Omlastaren

J. M. Svensson
i dag stilla och fridfullt avlidit i en
ålder av nära 68 år, djupt sörjd av
mig, barn och barnbarn.
Vislanda den 27 febr. 1938.
HILDA SVENSSON.
Barn och Barnbarn.

Sv. Ps. 481, v. 6 o. 8.

I sitt hem i Vislanda avled i söndags f.d.
omlastaren J. M. Svensson i en ålder av 67 år.
Han sörjes närmast av hustru och två barn
samt fosterson.

Hyllning.
50 år fyllde i går murarmästaren Ernst
Karlsson, Vislanda.
Jubilaren, som under en längre tid tillhört
Vislanda frivilliga brandkår och där gjort sig
känd för mycket stor duglighet, fick tidigt på
morgonen mottaga brandstyrelsens och
brandkårens hyllning. Brandchef J. A. Ståhl,
Vislanda, uttalade kårens tack till hr
Karlsson, som bl.a. erhöll en penningsumma
för inköp av minnesgåva. Även släkt och
övriga vänner uppvaktade med presenter och
blommor.
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Ur Smålandsposten N:o 36 Söndagen den 6 Mars 1938.
Dödsfall.
Å Vislanda ålderdomshem har avlidit fru Katarina Sjölander i en ålder av nära 93 år.
Hon var Vislanda församlings äldste invånare. Den döda var änka efter snickaremästare
Axel Sjölander och sörjes närmast av barn.
Vislanda kyrkokör, hade i onsdags årsmöte. Kören har medverkat i kyrkan vid olika
tillfällen, tillsammans med Stenbrohults kyrkokör vid passions- och adventsvesprar samt
vid konserter i Diö och Råshult. Vidare har kören medverkat i Blädinge och vid Växjö
stifts kyrkosångsmöte i Växjö. Medlemsantalet har varit 21.
Till ordförande nyvaldes mejeriföreståndaren Y. Hemborg, efter lantbrukaren P.
Engkvist som avsagt sig uppdraget. Vice ordförande blev folkskollärare G. Vidén,
Mörhult. Till kassör omvaldes skomakaremästare M. Pettersson, till sekreterare fröken
Sigrid Nilsson och till vice sekreterare fröken Olivia Pettersson. Revisorer blevo lantbr.
C. Pettersson, Lönshult, och handl. V. Johansson, Piggaboda. Som ledare för kören är
församlingens kantor självskriven och till ersättare utsågos kvarnägare H. Nilsson,
Kvarnadal, och Y. Hemborg. Till ledare för den del av kören som har sina övningar
förlagda till Mörhult, utsågs fru Greta Vidén, Mörhult. Den avgående ordföranden
uttalade sitt tack till kören för det förtroende som visats honom under de år han varit
ordförande och körens tack till honom frambars av hr Hemborg.

Ur Smålandsposten N:o 37 Tisdagen den 8 Mars 1938.
Från Vislanda, skrives till oss:
Vid söndagens högmässa pryddes altaret av
ett nytt antependium, som är en fullständig
kopia av det antependium, som funnits i
Tillkännagives,
kyrkan i början på 1800-talet. Kyrkoherde K.
att
vår älskade lilla
Holm, Vislanda, hade vid granskning av
innehållet i en gammal kista uppe i kyrkan
funnit det gamla, vars tyg, tjock röd vadmal,
hastigt avled å Växjö lasarett,
till största delen var fördärvat av mal. Nu har
endast 19 år gammal, djupt och
Hemslöjden i Växjö vävt ett liknande tyg,
innerligt sörjd och saknad av
och på detta har de gamla silvergalonerna
föräldrar, syskon, släkt och många
och insignierna av gammalt silver fastsatts på
vänner.
samma sätt, som de suttit på det gamla.
Moen, Vislanda den 5 mars 1938.
Insignierna utgöras av bokstäverna ”I.H.S.
KARIN och EMIL KARLSSON.
1807”, samt i mitten en sol. Restaurationen
Gösta. Thure. Maja. Erik.
har utförts på kyrkliga syketsens bekostnad.
O, älskade lilla Anna, vi djupt
Vidare låg på altarbordet en ny duk med en
Dig begråta.
Du har gått till det land, varifrån
handvirkad spets med de kyrkliga symingen vänder åter.
bolerna kalken och korset. Detta vackra
Alltid skall Ditt minne hos oss
arbete har utförts av fröken Emilia Pålsson,
stå kvar,
Snäll och god som Du alltid var.
Vislanda, och av henne skänkts till kyrkan.
Fröken Pålsson har haft denna spets under
Sv. Ps. 603.
arbete i 17 år. Kyrkoherde Holm uttalade
efter gudstjänstens slut församlingens tack
dels till sykretsen och dels till fröken Pålsson och framhöll bl.a., att den offervilja, som i
båda fallen visats, utgöra en kraftig maning till alla, som älskar sin kyrka, att var och en
efter sin förmåga bidraga till templets prydande.

Anna
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Ur Smålandsposten N:o 39 Lördagen den 12 Mars 1938.

Stor
Kreaturs- och Lösöreauktion.
Genom offentlig auktion, som förrättas i

Sälhyltan av Vislanda socken
tisdagen den 22 mars 1938 med början precis kl. 10 f.m., låter
lantbrukaren Otto Andersson och övriga sterbhusdelägare på grund av
fastighetens försäljning försälja sterbhusets värdefulla lösegendom
såsom:
KREATUR: 2 arbetshästar, resp. 12 o. 9 år, 3 unghästar, resp. 3, 2, o. 1
år. Ettårshästars fader prem. med bokst. A och modern
tilldelad avelsdiplom och prem. med bokst. B, 2 tjurar
resp. 2 o. 1 år, 10 kor, av vilka en del nyss kalvat och en
del äro i nära kalvställning, 3 betäckta och 2 obetäckta
kvigor, 3 kvigkalvar, 2 högdräktiga modersuggor och 8
gödsvin samt 60 höns, 6 bisamhällen och biredskap.
Nötkreaturen äro reaktionsfria.
MASKINER och REDSKAP: 1 helrensande tröska, En 7 1/2 hkr
elektrisk motor, sädesharpa, hackelseverk, torvströrivare,
kapsåg, 1 charabang, 1 fjädervagn, åkkälkar, 5 st par- och
enbets arbetsvagnar, 1 blockvagn m. lastförmåga 7,000
kg. 3 par arbetskälkar, 1 par blockkälkar för tyngre
transporter, häckar, sätrar m.m., slåttermaskiner, par- som
enbets, 2 hästrävsor, 1 radsåningsmaskin ”Radix”, årder,
plogar och harvar samt övriga åkerbruksredskap, 1 stenkran, 2 decimalvågar m. vikter, 2 bättre åkselar,
arbetsselar, hyvelbänk och handredskap m.m.
FODER och SPANNMÅL: C:a 5,000 kg. välbärgat hö, c:a 5,000 kg.
råg- och havrehalm, c:a 1,200 kg. råg, c:a 1,000 kg.
trierad utsädeshavre, c:a 3,000 kg. potatis och c:a 70 kg.
gräsfrö.
VIRKE M. M.: C:a 1,000 kbf. bräder, torra och en del hyvlade, omkr.
2,000 krakstörar, c:a 25 kbm. torr, småhuggen ved.
INRE LÖSÖREN: 1 matsalsmöbel av ek, 1 sängkammarmöblemang
av björk, chiffonjeer, byråar, skåp, soffor, kistor, stolar,
1 värdefull takkrona och övrig armatur, en trämangel och
andra husgerådssaker m.m.

Kreaturen utropas kl. 1 på dagen.
Godkände och säkre köpare erhålla 3 mån. räntefritt betalningsanstånd.
Äganderätten till försåld vara förbehålles, tills varan blivit till
fullo betald.
Buss avgår från Vislanda station, västra torget, till auktionsplatsen kl. 9,45.
Alvesta och Vislanda den 11 mars 1938.
GUSTAF ÖHRSTAM.

CARL SAMUELSSON.

Auktionsförrättare.

Ur Smålandsposten N:o 46 Torsdagen den 24 Mars 1938.
Ny dopfunt i Vislanda kyrka. Domkapitlet har förordnat kyrkoherde K. E. Holm att
inviga en ny dopfunt i Vislanda kyrka.
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Ur Smålandsposten N:o 58 Torsdagen den 14 April 1938.
Dödsfall.
F.d. hushållerskan Anna Nilsson, Vislanda, avled i torsdags i en ålder av 83 år.
Den avlidna hade under 37 år varit anställd hos direktör Schmidt, Malmö. Under de fyra
sista åren har hon njutit en kärleksfull omvårdnad hos sin brorson, järnvägstjänsteman
Algot Nilsson, Vislanda. Fröken Nilsson var känd för ett mycket vänligt och tilldragande
sätt. Hon sörjes närmast av syskonbarn.

Ur Smålandsposten N:o 59 Fredagen den 15 April 1938.
Svår bilolycka i går
i Vislanda.
Ung köpman från Stockholm dödad
vid Kojtet.
Hans bil kolliderade med en parkerad lastbil.

En svår bilolycka, varvid en köpman från Stockholm ljöt en efter allt att döma nästan
ögonblicklig död, inträffade i går afton vid 8-tiden i Vislanda socken.
En Ford-bil, A 5375, förd av köpman R. von Koch, Stockholm, råkade vid inkörsvägen
till Björneborgs gård, som ligger mellan Kojtets vägskäl och Vislanda järnvägsstation
kollidera med en där parkerad lastbil, G 1294. Enligt uppgift hade lastbilen ej baklyktan
tänd. Stockholmsbilen, som påstås ha haft ganska stor hastighet, törnade mot högra sidan
av lastbilsflaket, varvid Fordbilens vänstra framparti fullständigt trycktes in. Vid
kollisionen fortsatte Fordbilen c:a 70 m. framåt och hamnade sedan i ett dike.
Flera personer skyndade genast fram till olycksbilen, och man drog fram föraren, som
var ensam i bilen. Han visade då svaga livstecken, men döden torde ha inträtt nästan
genast därefter. Polismannen i Vislanda tillkallades, och denne förde den förolyckade till
Växjö lasarett, där man dock endast kunde konstatera, att döden redan inträtt. Från
lasarettet upplyses på Smålandspostens förfrågan, att den omkomne fått ena armen och
ena benet krossade, troligen brott på skallbasen samt en del andra skador.
Föraren av den parkerade lastbilen skulle just till att starta densamma, när kollisionen
inträffade. Lastbilen kastades vid denna snett framåt ett tiotal meter, men lastbilsföraren
undkom dock oskadad.
Den omkomne köpman von Koch var enligt uppgift i 30-årsåldern och boende i
Stockholms stad.
Polisutredning om olyckan igångsattes omedelbart.

Födelsedag.
70 år fyller påskdagen bagarmästare P. J. Jonsson, Vislanda.
Han är född i Stavsjö, Angelstad, där fadern, Jonas August Pettersson var lantbrukare.
Då Jonsson var sex år flyttade Jonssons föräldrar till Äpplanäs i Berga socken. 14 år
gammal fick hr Jonsson anställning å hotellet i Ljungby men överrgick redan året efter till
bageriyrket. Sina första lärospån inom yrket gjorde han hos bagarmästare O. Olsson,
Ljungby. För vidare utbildning vistades han i Malmö i fem år hos den välkända firman
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P. A. Hägerström ”Stockholmsbageriet”. Efter ingånget äktenskap startade han egen
rörelse först i Bjärnum, därefter i Markaryd och sedan i Ljungby, där han drev bageri- och
konditorirörelse i 29 år. För 12 år sedan flyttade hr Jonsson till sin egen fastighet i
Vislanda, där han fortfarande driver en omfattande rörelse.
Jubilaren har helt gått upp i sitt yrke. Han är känd som en särskilt duglig yrkesman. Han
gillar till fullo den gamla goda satsen: ”God och glad skall männskan vara”, och genom
sitt synnerligen goda och vänsälla sätt har han skaffat sig en mängd vänner.

Ur Smålandsposten N:o 60 Söndagen den 17 April 1938.

FÖRLOVADE.
Harald Svensson
Rut Svensson
V. Torsås.

Vislanda.

Gustaf Svensson
Elsa Carlsson
Påskdagen 1938.
Skatelöv.

V. Torsås.

Bilolyckan i Vislanda, i torsdags kväll, varvid 31-årige köpmannen Bo von Koch omkom, är fortfarande föremål för polisutredning.
Denna har givit vid handen, att den förolyckade strax före kollisionen mött en från
Vislanda kommande personbil, hemmahörande i Växjö. Mötet mellan personbilarna hade
ägt rum strax bakom den parkerade lastbilen och alltså omedelbart före det att den av von
Koch förda bilen kolliderade med lastbilen. Då det framkommit, att von Koch avbländat
sin bil på ett avstånd av c:a 120 m. från lastbilen, men den från Vislanda kommande
personbilen icke varit avbländad, då densamma befunnit sig på ett avstånd av 50 m. från
lastbilen, är det antagligt, att von Koch påverkats av ljusskenet från den mötande
personbilen och på grund av sin egen avbländning icke, förrän det var för sent, iakttagit
den parkerade lastbilen.
Rättsmedicinsk obduktion kommer att förrättas i dag.
Den omkomne von Koch hade varit bosatt i Stockholm men innehade nu affär i Borås,
där han också var kyrkoskriven. Han var son till framlidne kammarjunkaren Nils von
Koch och hans efterlämnade maka, född Hamilton. Vid faderns frånfälle 1935 blev han
ättens huvudman. Närmast sörjes han av moder, trolovad och fem systrar, av vilka
Hedvig är gift med t.f. expeditionschefen i ecklesiastikdepartementet Carl Axel
Löwenhielm, Stockholm, och Mary, med kaptenen, fil. lic. Gustaf Hedgren, Uppsala.

Ur Smålandsposten N:o 61 Onsdagen den 20 April 1938.
Den nya dopfunten i Vislanda kyrka invigd. Påskdagens högmässa i Vislanda kyrka
föregicks av en högtidlighet, vid vilken kyrkoherde K. Holm, Vislanda, invigde den till
kyrkan skänkta dopfunten.
Högtidligheten inleddes med ps. 557: 1- 4, varefter kyrkoherde Holm höll ett kort tal, i
vilket han talade om dopet. Talaren yttrade bl.a. att motståndet mot barndopet bottnar i
ringa förståelse för dopets gåva. Dopet är en Guds gärning och gåva, som förlänar
barnarätt hos Gud och insätter människan i Guds rikes församling. En djup och skön
betydelse ligger däri, att dopet förrättas i församlingens gudstjänstrum. Den heliga
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handlingen länder hela församlingen till gagn och ger denna en påminnelse om att rätt
förvalta sitt barnaskap hos Gud. Dopfuntens heliga uppgift är att giva en yttre ram av
värdighet åt dopet. Efter att ha uttalat församlingens tack till givarna förklarade
kyrkoherde Holm dopfunten invigd. Sedan församlingen sjungit psalmen 118: 2, döptes
tre barn. Dopfunten är utförd i driven mässing. Runt övre kanten står i hög relief ”Låten
barnen komma till mig och förmenen dem det icke, ty Guds rike hörer sådana till”. På
framsidan finns det en duva, utförd genom drivning, samt i högrelief ”Matt. 28: 18– 20”.
Å foten är ingraverat ”Gåva till Vislanda församlings kyrka av dess kyrkliga sykrets och
tillverkaren, Påskdagen 1938”. Själva dopfatet är det gamla, som skänkts till kyrkan 1908
av kyrkovärd G. S. Olofsson, Kvarnabäck. Dopfunten har tillverkats av bröderna Ivar och
Harald Andersson, Vislanda, som genom detta konstverk återigen visat prov på sin
utomordentliga yrkesskicklighet. Ritningen till dopfunten har utförts av arkitekt Einar
Lundberg, Stockholm.
Klagomål över trafiktllstånd. Hr Victor Carlsson och nio andra trafikföretagare i
Vislanda, Skatelöv, V. Torsås och Virestads socknar ha hos k.m. överklagat länsstyrelsens i Växjö beslut att meddela hrr K. och A. Andersson i Röshult, Vislanda,
tillstånd till länstrafik för godsbefordran.
De hävdar, att behov av det beviljade tillståndet ej föreligger och hemställer, att trafiktillståndet skall återkallas.

Födelsedag.
60 år fyller i morgon hemmansägaren August Vilhelm Jonasson, Skyhyltan, Vislanda.
Jonasson är född i Sjötorpet, Vislanda, och son till hemmansägaren Jonas Svensson, som
sedermera inköpte gården Skyhyltan. Efter att först ha arbetat å järnvägsbyggen på skilda
platser i landet övertog han år 1912 fädernegården. Å denna gård, som är en av de
vackraste inom socknen, har Jonasson under årens lopp utfört avsevärda förbättringar.
Sålunda har ny mangårdsbyggnad blivit uppförd, åkrarna ha stenbrutits, och från de nu
släta fälten hämtas rikliga och fullgoda skördar. Nästan all den från åkrarna bortförda
stenen har upplagts till gärdesgårdar. Några offentliga uppdrag har jubilaren ej mottagit,
utan han har helt och hållet ägnat sig åt gårdens skötsel. 60-åringen har genom sitt alltid
glada och humoristiska sinne spritt mycken glädje i sin omgivning och han har blivit
aktad och omtyckt av alla, med vilka han kommit i beröring.

Hyllning.
40 år fyllde den 13 april lantbrevbäraren Viktor Aronsson, Mörhult, Vislanda.
Redan tidigt på morgonen uppvaktade grannarna och kyrkovärd Emil Olsson, Mörhult,
överlämnade en genom subskription åstadkommen penningsumma. Hr Aronsson har
under 12 år varit lantbrevbärare å postlinjen Vislanda– Mörhult– Piggaboda. På denna 17
km. långa sträcka har han regelbundet gjort fyra turer i veckan. På grund av sitt vänliga
och beskedliga sätt samt sitt stora tillmötesgående har han tillvunnit sig allmän aktning
och uppskattning inom orten.

Bröllop.
Påskafton sammanvigdes i Vislanda kyrka posttjänstemannen Bertil Ferm, Ljungby, och
fröken Edith Magnusson, dotter till kyrkovaktmästaren August Magnusson och hans
framlidna maka, Vislanda.
Då brudparet inträdde i kyrkan spelades ”En midsommarnattsdröm” av F. Mendelsohn.
Mejeriföreståndare Yngve Hemborg, Vislanda, sjöng därefter ”I himlar, sjungen den
Eviges ära” av L. van Beethoven. Vigseln förrättades av kyrkoherde K. Holm, Vislanda,
som höll ett lyckönskningstal över orden i 1 Petri brev, 4 kap. 8– 10 v. Då brudparet
lämnade kyrkan spelades ”Ulvåsamarschen” av Söderman.
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Ur Smålandsposten N:o 65 Tisdagen den 26 April 1938.
Dödsfall.

Vår gode, käre far
Disponenten

Björn Björnsson,
född den 11 maj 1853,
insomnade lugnt och fridfullt i sitt
hem i dag, innerligt sörjd och
saknad samt i ljusaste minne
bevarad av oss, släkt, trotjänarinna
och vänner.
Vislanda den 22 april 1938.
BETTY

TINA
Stig, Harald
BJÖRN och ELISABETH
Björn
MILLAN och FRITZ-ALBERT
Björn
ANNA och NILS
Brita, Kerstin, Blenda
RAGNHILD och EINAR
Åke
MARGIT och TORSTEN
Karin, Marianne, Ulla

I fredags avled i sitt hem i Vislanda
disponent Björn Björnsson.
Han var född i Osby den 11 maj 1853. År
1885 kom hr Björnsson till Vislanda och var
till år 1913 disponent för Vislanda ångsågsbolag. Efter denna tid ägnade han sig åt
affärer för egen räkning. Änkling sedan
omkring 20 år sörjes han närmast av barn,
barnbarn och husföreståndarinna. Av barnen
är Björn praktiserande läkare i Stockholm,
Betty sjuksköterska, Tina barnmorska i
Hjortsberga, Millan gift med ingenjör A.
Nilsson, Jönköping, Anna gift med köpman
N. Ericsson, Katrineholm, Ragnhild gift med
kontorschef E. Rosén, Stockholm, och
Margit gift med köpman T. Ahnfelt,
Göteborg.

ELLEN SUNDLÖF

Ps. 297: 3.
Jordfästningen äger rum i Vislanda
kyrka söndagen den 1maj 1938 kl. 3
e.m.

Ur Smålandsposten N:o 68 Söndagen den 1 Maj 1938.

FÖRLOVADE.
Gunnar Magnusson
Gunhild Hedlund
Diö.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 69 Tisdagen den 3 Maj 1938.
Hyllning.
75 år fyllde i fredags fru Susanna Svensson, Stensnäs, Vislanda. Hon blev hjärtligt
hyllad av familjen och grannarna.
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Fru Svensson är född i Ryssby socken och ingick 1887 äktenskap med lantbrukare B.
Svensson. Sedan 1903 har makarna Svensson varit bosatta å Stensnäs under Ugnabygden
i Vislanda. 75-åringen har genom sitt alltid glada och hurtiga sinnelag samt gästfria sätt
tillvunnit sig många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 70 Torsdagen den 5 Maj 1938.
Ko påkörd och dödad av bil. På vägen mellan Vislanda och Ljungby blev på onsdagskvällen en ko påkörd av en från Vislandahållet kommande personbil.
Kollisionen var så kraftig, att kon omedelbart dödades. Kon hoppade över stängslet, som
omgärdar betesplatsen, just som bilen passerade. Bilen blev mycket illa åtgången; således
ramponerades båda stänkskärmarna och kylaren, så att bilen ej för egen maskin kunde
köras från platsen. Den hade ej hög fart, men föraren blev bländad av den nedgående
solen, varför han ej upptäckte kon förrän det var för sent att bromsa in vagnen. Bilen var
helförsäkrad men kon var oförsäkrad, varför dess ägare, vars enda ko det var, gör en
kännbar förlust.

Ur Smålandsposten N:o 71 Lördagen den 7 Maj 1938.
Härmed tillkännagives
att Gud efter sitt allvisa råd
behagat hädankalla
min älskade make och min
käre far

Gustav Pettersson
som efter ett långt, men med stort
tålamod buret lidande i en ålder av
40 år, lämnat oss, släkt och vänner
i djupaste sorg.
Brohult, Vislanda den 3 maj 1938.
ADA PETTERSSON.
Charles.

Gamla Ps. 119: 5, 260.

Ur Smålandsposten N:o 81 Tisdagen den 24 Maj 1938.
Konsert i Vislanda kyrka. Allbo körförbund gav i söndags konsert i Vislanda kyrka.
Ett hundratal medlemmar hade i det vackra sommarvädret kommit tillstädes. Före
repetitionen hälsade förbundets förste dirigent, kantor Amos Svensson, Alvesta, sångarna
välkomna och framhöll bl.a. att det var förbundets 19:de arbetsår. Klockan halv 5 kallade
klockorna och publiken var som vanligt i Vislanda, fulltalig. Första sångavdelningen
inleddes med ”Si, han kommer, fridens förste” av Richard Norén. Därefter följde ”Den
signade dag” av Daniel Olsson, ”En stjärna gick på himlen fram” av Otto Olsson, ”Se, vi
går upp till Jerusalem” av Ivar Widéen samt ”Salig den, Dig aldrig svika” av Otto Olsson.
Sedan psalm 500: 4 ”O, min själ, Du skall dig svinga” unisont sjungits höll kyrkoherde J.
Wahlgren, Gårdsby, ett kort anförande om den heliga sången. Efter psalmen 330: 1–4
utförde kantor G. Håkansson, Stenbrohult å orgeln ”Prae anbulum festivum” av Sigfrid
Karg-Ehlert.
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Kören tog därefter plats i koret och sjöng ”Jag vet att min förlossare lever” av J. H.
Roman, ”Helig är Herren Gud” av G. J. Vogler, ”Härlig är jorden” arr. Av Nat. Franzen,
”Min högsta skatt” av Tore Torlind samt ”Nu tacken Gud allt folk” av J. S. Bach. Som
dirigent fungerade kantor Amos Svensson, Alvesta, kyrkoherde H. Sjöfors, Västra Torsås.
Körklangen var mycket god. Efter sista sången sjöngs gemensamt psalmen 434: 1–4,
varefter kyrkoherde K. Holm, Vislanda, uttalade församlingens tack till ledare och kör.
Som postludium spelades ”O, Jesu Krist, Dig
till oss vänd”, koralfantasi av J. Misch. Bach.
Sångarna samlades sedan å Vislanda hotell
till tésupé. Flera tal höllos och kören sjöng
”Härlig är jorden”.
Tillkännagives
Sångstämma hölls under ordförandeskap av
att
kantor Svensson. Ur styrelseberättelse
Gud behagat hädankalla
framgick bl.a. att förbundet omfattar 11 körer
min älskade make och vår käre
fader
med 171 medlemmar. Kassan balanserade på
Hemmansägaren
kr. 293:92 kr. I styrelsen omvaldes kantorerna
Nils Johan Samuelsson
B. Sjöstrand, Hjortsberga och Gunnar
som avlidit i en ålder av 56 år, 7
Johansson, Blädinge, K. Hellström, Älmhult,
mån., 22 dagar, djupt sörjd av oss,
Gunnar Håkansson, Stenbrohult och T.
syskon, släktingar och många
Hübner, Smål. Rydaholm. Till suppleanter
vänner.
omvaldes kantorerna Albert Nilsson, Öja och
Snöreshult, Vislanda den 21 maj 1938.
J. Johansson, Hemmesjö. Revisorer blevo
Amanda Samuelsson
kamrer Karl Andersson, Blädinge och
Inez och Clas.
kontorist A. Forsenberg, Hjortsberga, med
Gunvor.
byggmästare Uno Svensson, Smål. Rydaholm.
Rune. Ivan. Sigvard. Folke.
Åt styrelse uppdrogs att bestämma om plats
Sv. Ps. 204 och 221.
och tid för nästa sångarmöte. Reseersättningar
åt körmedlemmarna skall utgå på samma sätt
som förut. Till att representera förbundet i Växjö stifts kyrkosångsförbunds årsmöte i
Växjö den 1 juni, valdes kontorist A. Forsenberg, Hjortsberga, och fru Hübner, Smål.
Rydaholm. Efter sångstämman sjöng kören i hotellets trädgård en del profana sånger.

Trafikdag i Vislanda. I morgon kommer en trafikdemonstration att äga rum vid västra
järnvägstorget.
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande står för anordnandet och dess
högtalarbil kommer vid 1-tiden till Vislanda. Ombudsman Martin Eriksson, Stockholm,
håller ett inledande föredrag om föreningens verksamhet och därmed hörande frågor,
varefter olika moment i ”vägvett” kommer att demonstreras. Det blir alltså ett tillfälle för
allmänheten att få lära sig hur man skall färdas å allmänna vägen, och en påminnelse till
var och en att visa hänsyn till varandra. Om alla i praktiken omsatte de påbjudna
trafikföreskrifterna, skulle många olyckor förhindras. Det är därför att hoppas att så
många människor som möjligt av de äldre tar tillfället i akt. Församlingens skolbarn
kommer att medverka och för dem visas på biograflokalen efter demonstrationen trafikfilmen ”Sakta i backarna.” De äldre inbjudas till filmföreställning med samma program
kl. 8 på kvällen. Troligen kommer samma film att visas i Mörhults skola kl. 11,30.

Moss- och skogsbrand i Skatelöv. Vid 1-tiden i går middag utbröt eld i en mosse, som
tillhör lantbrukaren Martin Andersson, Hult, Grimslöv.
Då elden observerades hade den fått en stor omfattning i mossen och spred sig i riktning
mot landsvägen mellan Vislanda och Gottåsa. Brandkårerna från Vislanda, Grimslöv och
Eneryda kommo snabbt till platsen och med hjälp av kringboende lyckades de vid 5-tiden
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hejda elden vid vägen. Men då hade c:a 40 tunnland av moss- och skogsmark skövlats.
Elden pyr i mosse och stubbar och landsfiskalen i Alvesta har ordnat med vakthållning.
Brandkårerna från Vislanda och Eneryda slutade sitt släckningsarbete kl. 8, då 25 man
under befäl av brandfogden B. J. Ohlsson, Skörda, och en fjärdingsman kommer att vakta
till kl. 6 på tisdagsmorgonen och 25 man fortsätta till kl. 4 e.m. Vakthållning kommer
sannolikt att behövas minst ett par dagar framåt.
Att man lyckades undvika en verklig katastrof har man att tacka dels landsvägen, som
tjänstgjorde som brandgata, och dels det raska och beredvilliga ingripande från befolkningens och brandkårens sida, och för vilket arbete de alla äro värda ett varmt tack.
Om eldens uppkomst kan inget med bestämdhet uppgivas. Troligen har någon rökare
slarvat med tändstickor eller dylikt. Skogen var försäkrad.

Ur Smålandsposten N:o 88 Söndagen den 5 Juni 1938.

FÖRLOVADE.
Tage Ferm
Vera Pettersson
Vislanda.

Växjö.
Pingstafton.
Meddelas endast på detta sätt.

Ur Smålandsposten N:o 89 Onsdagen den 8 Juni 1938.

Tillkännagives
att Gud i sitt allvisa råd
hemkallat
vår käre fader

Petter Magni
Johannisson,
som efter ett svårt lidande stilla
insomnade i dag i en ålder av 79
år, djupt sörjd och saknad av oss,
släkt och vänner.
Vislanda den 7 juni 1938.
BARNEN.

Gamla Ps. 388.
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Ur Smålandsposten N:o 91 Lördagen den 11 Juni 1938.
Motorcyklist påkörd och dödad av lastbil. Då arbetaren Göte Rydström från Krokshult
i Vislanda församling i tisdags morgon å lättviktsmotorcykel var på väg till sitt arbete vid
Elnaryds såg, råkade han, där utfartsvägen från Krokshult mynnar ut till stora landsvägen
mellan Ljungby och Vislanda, kollidera med en lastbil.
Just som Rydström från högersidan ämnade passera över landsvägen, kom en stor lastbil
på väg mot Vislanda. Chauffören, som c:a 20 meter från avtagsvägen observerade motorcyklisten, gav signal och bromsade in, men cyklisten gav sig ut på körbanan för att
komma över på vänstra sidan. För att rädda cyklisten gav chauffören en gir åt höger, men
cyklisten syntes ha gjort samma manöver. Det tycktes emellertid från förarehytten, som
om cyklisten i sista stund lyckats kasta sig åt sidan, men då föraren stannat bilen, låg
Rydström död under bilen. Döden hade varit ögonblicklig. Högra sidan av huvudet var
intryckt och högra axeln skadad. Av cykeln var endast bakhjulet spolierat. Så fort som
möjligt tillkallades landsfiskal Öhrstam, Alvesta, och vid den första polisundersökningen
konstaterades, att lastbilschauffören var utan all skuld till det skedda.
Återigen har ett människoliv skövlats under förandet av lättviktsmotorcykel. Det skedda
utgör en kraftig varning till alla vägfarande att vägtrafikstadgan gäller icke blott bilförare
utan också alla andra, som ha att färdas på vägarna. Det är också att hoppas, att statsmakterna skärpa fordringarna vid förandet av dessa lättviktsmotorcyklar, som nu i stor
utsträckning utgör en fara för den allmänna säkerheten.
Den så sorgligt omkomne var 19 år gammal, och son till hemmansäg. Klas Rydström,
Krokshult, Vislanda. Han sörjes närmast av föräldrar, en broder och två systrar.

Ur Smålandsposten N:o 93 Tisdagen den 14 Juni 1938.
Dödsfall.
Byggmästaren Gustaf Petersson, Björkelund, Vislanda, avled i söndags i sitt hem.
Han var född i Hjortsberga år 1865.
Byggmästaren
Föräldrarna flyttade in på 1880-talet till
Gustaf Petersson
Biabacken i Vislanda. 1994 inköpte han
avled i dag, 73 år gammal.
Björkelund i Vislanda och etablerade sig som
Björkelund, Vislanda d. 12 juni 1938.
byggmästare. Under ett par somrar på 1890EVA PETERSSON.
talet var Petersson förman vid några av lotsEdvin.
Berta och Helge.
verkets fyrbyggnadsarbeten. Trots sin
Erik och Margit.
Svea.
omfattande byggnadsrörelse hade Petersson
Sture. Siri. Gösta.
även tid över för allmänna värv. Han var
Barnbarnen.
bl.a. under en lång följd av år ledamot av
skolrådet i Vislanda.
Närmast sörjande äro maka och barn. Av
döttrarna är Berta gift med postiljon Helge Pettersson, Malmö. Svea, sjuksköterska i
Växjö och Siri vistas i hemmet. Äldste sonen Edvin, är banmästare i Nässjö, Erik
byggmästare i Vislanda, Sture brevbärare i Malmö och Gösta byggnadssnickare.
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Ur Smålandsposten N:o 95 Lördagen den 18 Juni 1938.
Begravningar.
I Vislanda kyrka jordfästes i onsdags fru Helena Magnusson, Vislanda, som avlidit i en
ålder av 86 år.
Under det kistan inbars i kyrkan, spelade H. Nilsson på orgeln ”Sorgmarsch” av Ryman,
varefter mejeriföreståndare Y. Hemborg sjöng Davids 84:e psalm av Wennerberg.
Kyrkoherde Holm höll ett varmhjärtat tal samt minde om den bortgångnas många och
goda arbeten inom församlingen samt vigde stoftet till gravens vila. Härpå trädde
kyrkoherden för altaret och utförde begravningsmässan. Under det kistan utbars utförde
H. Nilsson Lindéns ”Sorgmarsch”. Vid graven förrättade kyrkoherde Holm bön.
En stor mängd kransar och blommor hade ägnats den bortgångnas minne.
I onsdags jordfästes i Vislanda kyrka den i unga år genom olyckshändelse bortgångne
hemmasonen Klas Göte Rydström från Krokshult, Vislanda.
Under det kistan, buren av sex arbetskamrater, infördes i kyrkan, som för tillfället var
vackert klädd med levande blommor, utfördes från orgeln ”Sorgmarsch” av Lehmann.
Med utgång från 1:sta Samuelsboken 20: 18 höll kyrkoherde K. Holm ett till hjärtat
gående och manande griftetal om huru kort steget är mellan livet och döden, samt vigde
stoftet till griften. Kyrkoherde Holm trädde därefter för altaret och sjöng begravningsmässan. Till tonerna av Rymans ”Sorgmarsch” utbars kistan och nedsattes på nya kyrkogården. Vid graven talade nämndemannen Per Samuelsson, Elnaryd, å egna och arbetskamraters vägnar. En S.L.U.-kamrat höll ett vackert tal och nedlade en krans från
Vislanda S.L.U.-avd. Hemmansäg. J. Karlsson, Kroksnäs, sjöng ps. 654 samt framförde
de anhörigas tack.
En stor mängd blommor och kransar hade tillägnats den bortgångne, och även hade en
talrik och djupt gripen menighet slutit upp för att hedra den bortgångne vännen.

Ur Smålandsposten N:o 97 Tisdagen den 21 Juni 1938.
Begravning.
Byggmästaren Gustaf Petersson, Björkelund, Vislanda, som avlidit i en ålder av 73 år,
jordfästes i lördags i Vislanda kyrka.
Då kistan bars in i kyrkan spelades Carl XV:s sorgmarsch av Conrad Nordqvist.
Kyrkoherde K. Holm, Vislanda höll tal vid kistan över Joh. 19: 25 och vigde stoftet till
den sista vilan. Efter jordfästningen sjöng kyrkoherde Holm begravningsmässan och
under tonerna av ”Aases död” av Grieg fördes kistan till familjegraven. Här frambar
lantbrukaren Gunnar Johansson, Hönetorp, Vislanda, ett tack till den döde och nedlade en
krans. Äldste sonen, banmästaren E. Gustafsson, Nässjö, frambar de sörjandes tack och
kyrkoherde Holm lyste till sist frid över griften. En mängd blommor hade ägnats till den
dödes minne.

Ur Smålandsposten N:o 99 Söndagen den 26 Juni 1938.

FÖRLOVADE.
Karl Andersson
Junis Henriksson
Vislanda.
Stenbrohult.
Midsommarafton 1938.
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Ur Smålandsposten N:o 100 Tisdagen den 28 Juni 1938.
Födelsedag.
92 år fyller i dag Vislanda sockens äldste medlem, f.d. lägenhetsägaren Johan Nilsson,
Bråthagen, Vislanda.
Han är född å ett torpställe under Tubbamåla i Vislanda socken. Redan som ung fick
Nilsson ge sig ut för att själv förtjäna sitt bröd. Under 1880-talet vistades han i Jämtland
och Värmland och hade där olika arbetsanställningar. Efter hemkomsten ingick han år
1893 äktenskap samt bosatte sig då å den plats där han nu bor. ”Johan i Bråthagen”, som
han vanligen kallas, är en glad, kvick och humoristisk man, som ej så lätt blir svarslös.
Hans humor jämte hans goda minne och berättartalang gör, att han fått och får många
lyssnare. Otaliga äro de historier och de upplevelser från den gamla goda tiden, som han
haft att förtälja. De senaste åren har hans mesta sysselsättning varit att binda kvastar av
ris, vilka han sedan sålt i Vislanda samhälle. Tills för två år sedan gjorde han regelbundet
ett besök i samhället i veckan. 92-åringen är ännu vid tämligen god vigör. Han och hans
maka åtnjuter en kärleksfull omvårdnad av en dotter.
Från Vislanda, skrives till oss:
Vislanda Industri- och hantverksförenings fest i Björneborgsparken under midsommarhelgen hade samlat en mycket talrik publik. Midsommardagen hade anordnats ”Ett
gammaldags bröllopståg”, som från Västra skolan drog genom samhället ned till
festplatsen, där publiken fick vara med på gillet. Det måste sägas, att det hela var mycket
bra arrangerat och alla, från de ståtliga förriddarna och det vackra brudparet och ned till
”löparnissen”, voro bra typer för den tid, då bröllopståg voro vanliga. Ett folkdanslag från
Alvesta uppträdde under eftermiddagens lopp. Dansmusiken utfördes under midsommardagen på ett utmärkt sätt av Roccys orkester från Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 108 Tisdagen den 12 Juli 1938.
Födelsedag.
60 år fyller i dag hem.-äg. Johan August Svensson, Kalkatorp, Vislanda.
Hr Svensson är son till hem.-äg. Sven Pettersson och övertog fädernegården år 1914.
Han har där låtit uppföra nya hus och lagt sig stor vinn om jordbrukets skötsel. Jubilaren
är en mycket försynt människa och mycket omtyckt av grannar och övriga vänner.

Ur Smålandsposten N:o 116 Tisdagen den 26 Juli 1938.
Straffbart att slakta djur utan bedövning. Att slakta djur utan föregående bedövning
är numera belagt med straff, närmare bestämt från den 1 juli i år, då den nya slaktlagen
trädde i kraft. Föreskrifterna om bedövning gälla icke blott ifråga om de fyrfota
slaktdjuren såsom hästar, nötkreatur, får, getter, svin och kaniner, utan också beträffande
fjäderfä, såsom kalkoner, gäss, änder och höns.
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Ur Smålandsposten N:o 110 Lördagen den 16 Juli 1938.

Tillkännagives
att
Gud i sitt allvisa råd hädankallat
vår ömt älskade lilla mor

Ingrid Magnusson
som stilla avled i dag i tron på sin
Frälsare i sitt 78.de levnadsår,
djupt sörjd men i ljust och tacksamt minne bevarad av oss samt
släkt och vänner.
Rickardshult, Vislanda den 14 juli
1938.
Vendela.
Annie.
Valfrid o. Ida.
Emelia.
Stig, Margit,
Ingrid.
Lisa, Kajsa.
Jennie. Gunnar o. Signe.
Anna-Lisa, Gun,
Karl-Erik.
Daga o. Johan. Evert o. Gerda.
Karl-Göran.

Ack, sälla de målet har hunnit,
och nu inför Frälsaren stå,
o, tänk vilken sällhet de vunnit,
från klarhet till klarhet de gå.
I glädje Gud sorgen nu vänder,
med krona och palmer i händer
de lovsjunga Gud,
när för tronen de stå.
W. ps. 210 v. 9, 582.
Psalt. 68 v. 21.

Ur Smålandsposten N:o 113 Torsdagen den 21 Juli 1938.
Födelsedagar.
60 år fyller i morgon hem.-äg. Aron Gustaf Hörberg, Fållen, Vislanda.
Hörberg är född i Aneboda, där fadern var grenadjär. Efter att ha innehaft en gård i
hemsocknen inköpte han är 1919 Remmatorp i Vislanda. Å denna gård nedlade Hörberg
ett betydande arbete, innan han överlämnade den till en son år 1930 och samtidigt inköpte
en mindre gård i Fållen. Jubilaren deltog även en tid i det kommunala livet och tillhörde
bl.a. kommunalnämnd och taxeringsnämnd. 60-åringen har genom sitt nobla sätt och
enkla uppträdande samt redbarhet i handel och vandel tillvunnit sig många vänner.
60 år fyller i morgon hem.-äg. Samuel Jonsson, Brånan, Vislanda.
Jonsson är född i Röshult, Vislanda. Som ung hade han först anställning som volontär
vid Södra skånska infanteriregementet. Efter ingånget äktenskap inköpte han Lindås
Västregård, vilken gård han innehade till år 1917, då han inköpte Kvarnabacken. Denna
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gård sålde han efter några år samt flyttade till Värpeshult i Stenbrohult. För 15 år sedan
inköpte Jonsson den vackra och välbelägna gården Brånan. Här uppförde han bl.a. ny
mangårdsbyggnad samt vidtog även en del andra förbättringar. År 1934 överlämnade han
gården till sonen. Under fyra år har han varit ledamot av kommunalfullmäktige i
Vislanda. Jubilaren har på grund av sitt alltid vänliga och språksamma sätt gjort sig
allmänt omtyckt och uppskattad i orten.

Tillkännagives,
att
Herren Gud i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
min älskade maka och
vår kära mor

Hilda Pettersson,
född Magnusson,

som avled i dag i sitt 78:de år,
djupt sörjd och i tacksamt minne
bevarad av mig, barn, barnmbarn,
barnbarnsbarn, syskon, släktingar
och många vänner.
Marielund, Vislanda den 19 juli 1938.
KARL G. PETTERSSON.
Ida och Vilhelm.
Anna.
Judit och Emil.
Gustav och Edit.
G. Sv. ps. 344 och 358.

Ur Smålandsposten N:o 122 Lördagen den 6 Augusti 1938.

FÖDDE:
En Flicka.
Herdis och Victor Karlsson.

Vislanda.
Växjö Nya Förlossningshem.

Ur Smålandsposten N:o 124 Tisdagen den 9 Augusti 1938.
Bröllop.
I Vislanda prästgård sammanvigdes i lördags chauffören Vilhelm Kling och fröken
Anna-Lisa Svensson, Vislanda. Vigseln förrättades av kyrkoherde K. Holm, Vislanda.
Efter vigseln gav kyrkoherde Holm med fru middag för den närmaste släktkretsen.
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Ur Smålandsposten N:o 131 Söndagen den 21 Augusti 1938.
Födelsedag.
80 år fyller idag hemmansägaren A. J. Johansson, Björkemon, Vislanda.
Hr Johansson är född å ett torp under Borsna herregård, Ryssby, men lämnade redan i
unga år föräldrahemmet för att på egen hand tjäna sitt bröd. Till Ryssby Nygård kom han
som rättare under den tid som A.-B. Gummesson–Frostensson–Björnsson ägde egendomen. Denna plats innehade han i 13 års tid och till dess gården försåldes. Härefter tog
han anställning å Älghults glasbruk som rättare för brukets jordbruk, vilken plats han
innehade under 1 1/2 års tid. Sedan flyttade han till Kvenneberga prästgård, där han var
rättare hos kyrkoherde Bredenberg. När denne flyttade till Virestad som kyrkoherde
följde Johansson med och skötte prästboställets jordbruk under 5 år, varefter han övertog
jordbruket å Vislanda prästgård. Här stannade han i 20 års tid och var här som arrendator
under kyrkoherdarna Sjöborg, Nilsson och Holm. Arrendet av detta jordbruk överlämnade han 1926, då han inköpte Björkemon i Vislanda.
Johansson är en hedersman av gamla stammen, vilken vunnit idel vänner under sin långa
levnad. Han är fortfarande vid full vigör och är dagligen i arbete.

Ur Smålandsposten N:o 138 Lördagen den 3 September 1938.

Härmed tillkännagives,
att
min älskade maka
och vår kära lilla Mor

Märta Emilia Björkman
i dag efter ett långt och tåligt buret
lidande stilla insomnat i en ålder
av 43 år och 9 dagar, djupt sörjd
och saknad av oss, moder,
svärföräldrar, svågrar, svägerskor
och övriga släktingar och vänner.
Vislanda den 2 sept. 1938.

Dödsfall.
Ett sorgebud, som väckt förstämning, spred
sig i fredags i Vislanda, då det meddelades,
att fru Märta Emilia Björkman avlidit.
De bortgångna var maka till åkeriägaren G.
Björkman, Vislanda, och 43 år gammal. Hon
var en synnerligen duglig maka och mor, och
sorgen drabbar tungt maken och barnen. En
stor släkt- och vänkrets deltager i deras sorg.

GUNNAR BJÖRKMAN.
Lennart. Allie. Ivar.
Gamla ps. 648 och 659.

Hur tyst är allt här hemma
När lilla mor oss lämnat har,
Hennes varma hand har kallnat
Som förr så verksam var.
För sina barn hon strävat
Hon slösat kärlek öm
Hav tack vår kära moder
Ljuvt är ditt minne gömt.

Tågråttan infångades vid Eneryda. Finnen, som i tisdags morse försökte bestjäla
tågresande på linjen Eneryda– Liatorp, greps av polisen på torsdagsförmiddagen strax
norr om Eneryda eller närmare bestämt vid Bjälleberg. Han fördes i bil till Eneryda, där
ett första förhör hölls av landsfiskal Kirsten, Älmhult.
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På torsdagsmorgonen fingo några skolbarn syn på en misstänkt figur, varför fjärdingsman Karlsson, Vislanda, underrättades. Karlsson begav sig ut i sin bil, och på vägen
mellan Ulvsboda och Värmanshult fick han se en man till utseendet lik signalementet på
finnen. Fjärdingsmannen stannade bilen. Mannen kastade sig då in i skogen. Fjärdingsmannen förföljde den flyende in i skogen och avlossade ett par skott efter honom. Finnen
stannade då och följde fjärdingsmannen utan motstånd.
Färden ställdes omedelbart till Eneryda. Redan från början var det mycket svårt att tala
med mannen, då han ej alls behärskade svenska, så när som ”Jag är hungrig, ej talar
svenska”. På tåget hade han som bekant varit betydligt språksammare, när direktör
Gyllenrahm absolut ville ha klarhet i ändamålet med den sena visiten i hans kupé.
Sedan landsfiskal Kirsten, Älmhult, efter en stunds förhör förstått, att det ej skulle bli
stort utbyte i förhören, så länge tolk saknades, tog han finnen med sig till landsfiskal
Schærström i Ljungby, som är finsktalande. Med biträde av denne och en infödd finska
blev det bättre resultat. Sålunda berättade finnen, att de papper, man hittat på tåget, icke
voro hans! Finnens namn visade sig vara Vainö Oskar Hakkarainen, född 1905. Han blev
1931 utvisad tillsammans med en annan finne, även denna gång såsom misstänkt för
tågstölder.
Eftersom finnen tidigare varit utvisad, kunde han omedelbart häktas. Därutöver är f.n. ej
mycket att säga, säger landsfiskal Kirsten. Att den anhållne kommer att ställas till ansvar
för att han återvänt till landet, är klart. Huruvid det kommer att bli fler åtal är landsfogdens sak att avgöra. Stöldförsöket har han ju svårt att komma ifrån. Det visar ju hans
uppträdande efter upptäckten. Och det finns även en del andra saker, som behöva
förklaras.
Det har visat sig, att finnen haft sitt tillhåll i en veteåker. När ägaren avmejade åkern,
fann man där ett ställe, varest vetet var nerbalat. Man fann även tydliga spår efter finnens
måltider, som bestått av de mognade veteaxen. Vid en gård i Mölleryd upptäcktes på
onsdagsmorgonen, att en del mjölk försvunnit. Man misstänker på goda grunder, att man
där haft påhälsning av finnen.

Ur Smålandsposten N:o 140 Tisdagen den 6 September 1938.
Lastbil i brand. På fredagsmorgonen råkade eld utbryta i en lastbil från Kalmar, då den
på väg mot Ljungby från Vislanda var några hundra meter öster om Sunnerbo häradsgräns.
Förutom chauffören åkte i förarehytten bilens ägare. Båda märkte, sedan Vislanda
passerats, att det började osa i bilen, som om kylarevattnet blivit överhettat. Man stannade
bilen vid en gård strax intill, och bilens ägare gick för att hämta vatten till kylaren, medan
chauffören satt kvar vid ratten. Plötsligt kände denna brandrök, och han lyckades med
knapp nöd rädda sig ur bilen, förrän lågorna slogo ut och hela frampartiet av bilen stod i
ljusan låga. Att släcka elden var omöjligt. Man lyckades rädda något av lasten, under det
att den så gott som nya lastbilen blev fullständigt förstörd.
Hur elden uppstått, är ej klarlagt, men man antager, att någon kortslutning i det
elektriska systemet vållat olyckan. Ägaren lär göra en kännbar förlust då bilen, som kostat
15,000 kr., blott var försäkrad för c:a 10,000 kr.
Vislanda luftskyddsnämnd, hade i söndags anordnat offentligt föredrag och filmförevisning i biograflokalen.
Tillslutningen var god. Polisman O. Karlsson, Vislanda, hälsade de närvarande välkomna. Föredrag över ämne ”Det civila luftskyddet” hölls av överstelöjtnant A. Forssman,
Växjö, som i ett mycket intressant anförande redogjorde för bl.a. brandskyddet och dess
organisation. Landsfiskal G. Öhrstam, Alvesta, uttalade ett tack till föredragshållaren
samt meddelade att övningar i luftskydd komma att anordnas och att till dessa mottagas
anmälningar av män i åldern 16– 20 år samt 45– 60 år samt av kvinnor i åldern 16– 60 år.
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Anmälningarna skola göras helst före den 10 sept. hos polisman O. Karlsson. Det är att
hoppas att så många som möjligt anmäla sig, då det är en synnerligen allvarlig sak, och
det gäller vara beredd, ty det är för sent att börja öva, då bomberna har fallit. Brandchefen
i Vislanda, J. A. Ståhl, frambar ett tack från brandkåren till överstelöjtnant Forssman och
underströk landsfiskalens uppmaning. Efter föredraget visades en film, som på ett
realistiskt sätt visade dels bombanfall och dels olika avdelningar av ett välorganiserat
luftförsvar.

Ur Smålandsposten N:o 142 Lördagen den 10 September 1938.

Vislanda Höstmarknad
Tisdagen den 13 september.

Vislanda Hotell
REKOMMENDERAS.

Välsorterat lager av:
Hattar, Mössor, Skjortor, Slipsar, Strumpor, Arbetskläder, Gummistövlar, Tretorn, Kapp - och klänningstyger, Flaneller, Korkmattor och Vaxduk. Linnevaror.
Herrulstrar och Rockar av Junex välkända fabrikat.
Försäljer från Standards nederlag i Vislanda:
Motorfotogen och Brännolja samt alla slags Smörjoljor.

A/B. Gust. Bengtsson, Vislanda.

B r ö d e r n a J ö n s s o n,
TEL. 6,

VISLANDA.

Allt för Eder ekipering.

TEL. 6.

Stor sortering.

T A P E T E R.
Platsens största, med nya moderna, från landets förnämsta tapetfabriker.
God sortering i färger, fernissor, penslar m.m.
Till lägsta priser. Utför allt inom yrket. Rejält arbete! Humana priser!
Begär kostnadsförslag.

Edvin Svenssons Måleriaffär.
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Ur Smålandsposten N:o 143 Söndagen den 11 September 1938.
Begravning.
I fredags jordfästes å Vislanda kyrkogård fru Emilia Björkman, maka till åkeriägaren
G. Björkman.
Under klockringning och psalmsång bars kistan till familjegraven. Kyrkoherde K. Holm,
Vislanda, talade över orden ”Kärleken är starkast” och förrättade jordfästningen. Vid
graven frambar slaktaremästare A. Karlsson, Vislanda, ett tack till den bortgångna från
vänkretsen för lång och trogen vänskap.
En stor skara vänner hade infunnit sig för att hedra den avlidnas sista färd. Mycket med
blommor hade sänts till griften.

Ur Smålandsposten N:o 145 Torsdagen den 15 September 1938.

Att
Änkefru

Hilda Amalia Olsson
denna dag å Värends Sjukhus stilla
avlidit i tron på sin Frälsare, sörjd
av mig, släkt och många vänner
tillkännagives härmed.
Vislanda den 10 september 1938.
KNUT ROSWALL.

Sv. Ps. 479: 1.
Jordfästningen äger rum i Vislanda
kyrka lördagen den 24 sept. 1938
kl. 2,30 e.m.

Vislanda höstmarknad, gick av stapeln i tisdags.
På grund av militärmanövern hade den flyttats från den 16 september till den 13.
Troligen hade denna förändring ick blivit fullständigt känd, ty tillslutningen var icke så
stor som vanligt och affärerna gick ganska trögt undan. Tillförseln av kreatur var ungefär
som vanligt. Högsta priset å kalvkor var 375 kr., men medelpriset uppgick till c:a 300.
Hästhandeln var mycket trög. Nöjesanordningarna voro skäligen enkla. I ett tält uppträdde en boxare och mot honom prövade flera starka Vislandabor sina talanger.
Röda korsets Vislandakrets hade som vanligt anordnat en tombola och affärerna gingo
friskt undan. Kretsen fick en välbehövlig förstärkning i sin kassa.
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Ur Smålandsposten N:o 152 Tisdagen den 27 September 1938.
Biskopsvisitationen i Vislanda pastorat. Biskopen har utfärdat följande ordning för
visitationen i Vislanda och Blädinge församlingars pastorat:
Torsdagen den 29 sept. kl. 1 e.m. besökes Vislanda gamla prästgård. Efter besök i nya
prästgården förrättas kl. 2,30 inventering i Vislanda kyrka i närvaro av kyrkoråd, organist
och kyrkobetjäning. Kl. 3 kallas skolbarnen från Vislanda station och kyrkskola samt de
två sista årens konfirmander från Vislanda församling till kyrkan för samtal med sina
lärare och visitator. Kl. 5 hålles nattvardsgudstjänst i Vislanda kyrka med skriftermål av
komminister P. I. Hallgren.
Fredagen den 30 september besökes kl. 10 f.m. Mörhults skola, kl. 12,30 Sjöbackens
skola, kl. 2,30 e.m. Hullingsveds skola och därefter ålderdomshemmet i Vislanda. Kl. 7
inventeras pastorsexpeditionen i Vislanda.
Lördagen den 1 oktober besökes kl. 10,30 N. Vare löneboställe, kl. 11 Blädingsås skola
och kl. 1,30 ålderdomshemmet i Blädinge. Därefter besiktigas Blädinge stom. Kl. 2,15
kallas skolbarnen från Blädinge och Oby skolor samt de två sista årens konfirmander från
Blädinge församling till kyrkan för samtal med sina lärare och visitator. Därvid hålles en
betraktelse av visitator. Kl. 4,30 förrättas inventering i Blädinge kyrka i närvaro av
kyrkoråd, organist och kyrkobetjäningen. Kl. 5,30 hålles i Blädinge prästgård specialvisitation i närvaro av församlingarnas prästerskap, kantorer, kyrko- och skolråd samt
representanter för lärarekår och skolstyrelse. Därefter förrättas inventering av pastorsexpeditionen i Blädinge.
Söndagen den 2 okt. kl. 9,30 f.m. hålles gudstjänst i Blädinge kyrka med predikan av
komministern Hallgren. Kl. 12 hålles i Vislanda kyrka gemensam högmässa för båda
församlingarna med predikan av kyrkoherden Holm. I samband med högmässan hålles
visitationsstämma.

Ur Smålandsposten N:o 156 Tisdagen den 4 Oktober 1938.

Ett församlingshem önskvärt i
Vislanda samhälle.
Minnesmärke bör resas å den gamla kyrkogården;
förslagsvis en klockstapel.
Kyrkliga handlingar hållas i vördnad i pastoratet,
framhöll stiftschefen, bl.a. vid sin visitation.

Biskopsvisitationen inom Vislanda pastorat fortsatte på lördagen i Blädinge församling,
där biskopen besökte N. Vare löneboställe, Blädingsås skola samt ålderdomshem.
Pastorsexpeditionen inventerades därefter.
Klockan 2,15 samlades i kyrkan skolbarnen från kyrkskolan samt Oby skola, de två sista
årens konfirmander jämte många andra församlingsbor. Efter inledningsord av biskopen
förhördes skolbarnen i sin kristendomskunskap av kantor Gunnar Johansson och
konfirmanderna av komministern P. I. Hallgren.
Efter biskopens predikan följde en kort altartjänst.
Sedan högtidsstunden i kyrkan var slut förrättade biskopen inventering i kyrkan i
närvaro av kyrkoråd, organist och kyrkobetjäningen.
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Klockan 5,30 samlades de båda församlingarnas prästerskap, kantorer, kyrko- och
skolråd samt representanter för lärarekår och skolstyrelse i Blädinge prästgård till
specialvisitation. Efter denna gav komminister Hallgren, Blädinge, middag.
Högmässa och dop.

Biskopsvisitationen avslutades i söndags med gemensam högmässa för båda församlingarna i Vislanda kyrka. Efter ingångspsalmen förrättades dop av biskopen. Vid altaret
officierade före predikan prosten Rydeman, Virestad, och kyrkoherde H. Sjöfors, V.
Torsås, den senare som sjungande liturg. Blädinge och Vislanda kyrkokörer utförde under ledning av kantor Ernst Rosengren, Vislanda, ”Helig är Herren Gud” av G. J. Vogler.
Predikan hölls av kyrkoherde K. Holm, Vislanda, som talade över ämnet ”Barnen”.
Under psalmen efter predikan upptogs genom håvgång kollekt. Vid altaret officierade
under altartjänstens första del kontraktsprost Andersson, Moheda, och kyrkoherde B.
Danielsson, Aringsås. Efter ”Fader vår” sjöngs psalmen 500: 5, varefter visitator från
altarrunden höll visitationsstämma.
Visitationsstämma.

Visitator framhöll, att det var 17 år sedan visitation företagits inom församlingen. Han
gladde sig mycket åt att ha fått samtala med församlingens skolbarn och konfirmander.
Angående Vislanda kyrka hade biskopen funnit den vara i synnerligen gott skick.
Inventarierna ha vårdats och förnyats. Gåvor till kyrkan ha under de gångna åren influtit
dels från sykretsen och dels från enskilda. Kyrkan kor kunde dock på något sätt behöva
smyckas, varigenom dess skönhet skulle förhöjas. Ett önskemål för församlingen vore att
söka få ett församlingshem vid stationen, där söndagsskolan kunde ha sin hemvist och där
kyrkliga sammankomster kunde förekomma. I Blädinge har man under övervägande ett
genomgripande restaureringsförslag för kyrkan. Prästgårdarna inom pastoratet äro i
förstklassigt skick. Vid gamla prästgården i Vislanda finns ännu kvar minnen från den
gamla kyrkogården. Det skulle vara mycket önskvärt att på denna plats något minnesmärke restes. Ett sätt vore att där resa en liten klockstapel och i denna upphänga en
klocka, som ännu finns kvar å prästgården, och vilken klocka med all sannolikhet tillhört
den gamla kyrkan, som där en gång legat. Det skulle i så fall kunna tänkas, att helgmålsringning ibland skedde. Angående det inre församlingslivet och gudstjänsten uttalade biskopen sin stora glädje över den anslutning till gudstjänster och andra kyrkliga
sammankomster, som förekommer här i pastoratet. Särskilt glädjande var det att ungdomen var så talrikt representerad. I psalmboksfrågan ville visitator anbefalla, att man
inte dröjde med införandet av den nya psalmboken. Det är av stor betydelse att
likformighet i denna fråga blir rådande inom hela landet. Det skulle också vara en stor
fördel, om skolbarnen genom församlingens försorg kunde få var sin psalmbok, då
användandet av olika psalmböcker blir ett svårt hinder för dess bruk vid undervisningen.
Kyrkliga handlingar hållas ännu i vördnad. Dopet sker i Vislanda ganska ofta i kyrkan.
Om kyrkotagning framhöll visitator att denna sed är tecken på god kyrklig kultur och att
den skulle lära oss att tacka för varje barn, som fötts. Nattvarden, som är en levande
tillgång för en kristen församling, brukas ännu allmänt inom pastoratet, men det skulle
vara lämpligt, att Herrens bord dukades ännu oftare och att ibland särskilda nattvardsgudstjänster anordnades. Vägen till prästen som själasörjare, är inte okänd men borde och
kunde bli mera känd. Husförhör hållas på sina håll i hemmen enligt gammal god
sedvänja. Glädjande var, att konstatera det goda samarbete, som är rådande mellan präst
och lärarekår och det samvetsgranna arbete som nedläggas på barnens uppfostran i god
riktning. Önskvärt vore, om söndagsskolans arbete kunde utsträckas till några fler platser
inom pastoratet. Problemet är ju att få medhjälpare, men det skulle väl finnas möjlighet
att inom församlingens egna led skola personer för denna gärning. Det gäller ju att börja
med barnen för att därigenom bygga upp framtidens kyrka. Stor omsorg har prästerna
nedlagt på konfirmationsundervisningen. Anledning finnas emellertid till varsamhet och
omsorg. Nöjesindustrin hotar att föra ungdomen bort från den rätta vägen. Det gäller att
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ge ungdomen nöje och förströelse av sunt och ädelt slag, som är befordrande för de ungas
andliga liv och ger deras själ hälsa. Främst av allt böra vi ställa vårt hopp till Guds ord.
Visitator frambar ett tack till kyrkoherde Holm för allt det arbete, han nedlagt inom
pastoratet under jämt 30 år. Kyrkoherden tillträdde sin plats som komminister i Blädinge
Mikaelisöndagen 1908, och har sedan dess verkat inom pastoratet. Biskopen uppmanade
församlingen att resa sig upp och på så sätt frambära sitt tack till sin kyrkoherde.
Slutligen uttalade biskopen den önskan, att församlingarna allt framgent måtte vörda sin
kyrka som en helig plats och förbliva och föröka sin tro.
Till sist läste biskopen välsignelsen, och den högtidliga akten avslöts med psalmen 3: 7.
Kyrkoherde och fru Holm gåvo sedan middag å Vislanda hotell för biskopen och
biskopinnan, kontraktets präster med fruar och ledamoten av domkapitlet, godsägare
V. Ljungdahl, arkitekt P. Boberg, pastoratets kyrkoråd, lärarekår, representanter för
samhället, kommunen m. fl. Tal höllos av biskopen, kontraktsprost Andersson, Moheda,
kyrkoherde Holm och komminister P. I. Hallgren, Blädinge.
Denna text har kortats ned en del. Bl. a. fanns delar av den långa predikan publicerad i originaltexten. A.R.

Ur Smålandsposten N:o 157 Torsdagen den 6 Oktober 1938.
Härmed tillkännagives
att
f.d. Skräddaren

Otto Svensson
avlidit i sitt 79:de levnadsår, sörjd
av oss samt övriga släktingar.
Tykatorp, Vislanda den 3 okt. 1938.
SYSKONBARNEN.

Sv. Ps. 424.

Ur Smålandsposten N:o 161 Torsdagen den 13 Oktober 1938.
Födelsedag.
75 år fyller i morgon skräddaren Johan Johannesson, Nyholmen, Vislanda. Jubilaren är
född i Vislanda socken. Redan i unga år började han ägna sig åt skräddareyrket och han
har under utövandet av detta gjort sig känd som en skicklig och kunnig yrkesman. Han
har också varit en ofta anlitad auktionsropare. Trots de 75 åren besitter han en ovanligt
god vigör och spänstighet samt är ännu sysselsatt med nål och tråd i sin hand. Jubilaren
har alltid genom sitt glada och gemytliga sinnelag förskaffat sig många vänner.
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Ur Smålandsposten N:o 162 Lördagen den 15 Oktober 1938.

Min älskade make
och vår käre fader

KLAS MAGNUS
NYKVIST
fick i dag stilla flytta hem till sin
Frälsare i en ålder av 70 år, 8 mån.
och 2 dagar, innerligt sörjd och i
tacksamt minne bevarad av oss,
släkt och vänner.
Solhäll Kojtet, Vislanda den 13 okt.
1938.
EMMA NYKVIST.
Barnen.
Barnbarnen.

Dödsfall.
I sitt hem avled i torsdags lantbrukaren Klas
Magnus Nykvist från Solhäll, Vislanda.
Den bortgångne var född i Slätthög år 1868.
Efter att ha varit snickare några år arrenderade
han en gård under Toftaholms fideikommiss,
vilken gård han brukade i 25 år. Därefter
arrenderade han en gård i Hjortsberga. År
1932 byggde han ett hus i Kojtets vägskäl,
Vislanda, och har där allt sedan dess njutit
ålderdomens ro. Han sörjes närmast av hustru
och sju barn. I deras sorg deltaga släkt och
många vänner.

Davids ps. 23.
Sv. Mbf:s sångbok n:r 468.
Jordfästningen äger rum å Dörarps
kyrkogård lördagen den 22 okt. kl.
11 f.m.

Ur Smålandsposten N:o 165 Torsdagen den 20 Oktober 1938.
Födelsedag.
80 år fyller på måndag f.d. lantbrukaren Gumme Johansson, Åäng, Vislanda. Johansson
är född i Piggaboda, Vislanda socken, och son till framlidne hemmansägaren Johan
Olofsson. Efter faderns död 1903 övertog han jämte sina bröder bruket av fädernegården.
År 1910 sålde de gården och flyttade till Åäng, där de sedan varit bosatta.
Jubilaren är en man av den gamla hedervärda bondestammen. Han känner väl till forna
tiders liv, seder och bruk, om vilket han ofta berättar. Han har alltid varit kyrkan varmt
hängiven. Detta har han visat dels genom att vara en trogen kyrkobesökare, dels genom
den stora donation, han för några år sedan tillbaka gjorde till Vislanda kyrka.
Trots sina 80 år är jubilaren vid mycket god hälsa.

Ur Smålandsposten N:o 168 Tisdagen den 25 Oktober 1938.
Rättegångs- och polissaker.
Utslag i målet om bilolyckan vid Björneborg
i Vislanda.

Västra Värends häradsrätt har avkunnat utslag i målet mellan landsfiskal Gustaf
Öhrstam i Alvesta, åklagare, köpman von Kochs i Stockholm dödsbo, målsägare, samt
åkaren Gunnar Valfrid Johansson, Asa, och chauffören Hjalmar Vilhelm Gustafsson,
Växjö, svarande, angående skulden till den bekanta dödsolyckan vid Björneborg i
Vislanda den 14 april i år.
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I målet är upplyst, heter det i utslaget, att von Koch omkring kl. 8,40 på aftonen den 14
april 1938 å allmänna vägen Kojtet– Vislanda vid lägenheten Björneborg i Vislanda
socken påkörde lastautomobilen G 1294, som av svaranden Johansson lämnats å vägens
vänstra sida i von Kochs körriktning räknat samt att von Koch därvid erhöll så svåra
skador, att han till följd därav omedelbart avled.
Av den i målet frambragta utredningen måste anses framgå, dels att påkörningen
huvudsakligen vållades därav att Johansson trots det rådande mörkret icke ombesörjt att
lastbilen vid tillfället var försedd med belysnings- eller reflexanordning, som utmed
vägen utsände eller reflekterade ljus, dels att von Koch, som på ett avstånd av omkring 20
meter innan han framkom till lastbilen mötte den av svaranden Gustafsson förda från
motsatt håll kommande bilen G 843, framförde sin bil med hänsyn till det rådande
mörkret med allt för hög hastighet och sålunda genom eget förvållande medverkade till
påkörningen.
Häradsrätten finner väl utredningen i målet giva vid handen att till påkörningen jämväl
bidrog den omständigheten att svaranden Gustafsson bil vid mötet med von Koch förde
ljus som icke var tillfredställande avbländat och som följdaktligen för von Koch måste ha
försvårat möjligheten att i tillräckligt god tid före framkomsten till lastbilen i skenet från
von Kochs lyktor upptäcka detsamma, men med hänsyn till i målet framkomna omständigheter finner häradsrätten denna bristfällighet i avbländningsanordningen på Gustafssons bil icke skäligen bör läggas denne till last såsom straffbar försummelse.
Vid nu angivna förhållanden finner häradsrätten Johansson skyldig att ersätta von Kochs
dödsbo de av hans död förorsakade kostnaderna med ett till 3/4 jämkat belopp. Svaranden
har vitsordat de av dödsboet fordrade beloppen, nämligen kr. 876:87 i begravningskostnader, bilskjuts från olycksplatsen till Växjö 12 kr., och för övriga resekostnader kr.
277:15. Häradsrätten finner förty rättvist att, med ogillande av den mot Gustafsson förda
talan, för vållande av von Kochs död döma Johansson till 100 dagsböter á 1 kr., vilka
böter tillfalla kronan, dels förplikta Johansson att till von Kochs dödsbo utgiva kr. 874:50.
Därjämte åligger det Johansson att ersätta dödsboet dess utgifter i målet med 100 kr.
jämte det belopp dödsboet kan visa sig ha utgivit i lösen och stämpel för häradsrättens
protokoll, ävensom att till statsverket återgälda av allmänna medel förskjutna kostnader,
dels för rättsmedicinsk undersökning av von Kochs döda kropp med kr. 139:90, dels att
erlägga vittnesersättning till vittnena.

Ur Smålandsposten N:o 169 Torsdagen den 27 Oktober 1938.
Blev valhemligheten icke bevarad? Hrr K. G. Johansson och Folke Axelsson i Vislanda
ifrågasätter detta i skrivelse till k. m:t, om valhemligheten på ett betryggande sätt blivit
bevarad inom Vislanda valdistrikt, där röstningen verkställdes i kommunalsalen.
Klagandena anföra bl.a. följande: ”Bordet på vilket röstsedlarna lågo, var placerat så, att
både dörrvakten och valnämnden, som hade sitt sammanträde i samma rum, samt övriga,
som voro intresserade, utan svårighet kunde iakttaga, vilket partis sedlar de röstande
valde, då dessa lågo i särskilda högar av nämnda bord. Detta kunde utan olägenhet ha
placerats i hallen vid nämnda lokal. Dessa iakttagelser äro gjorda vid municipalfullmäktigevalet den 25 sept. samt kommunalfullmäktigevalet den 16 okt”.
Klagandena hemställa, att samtliga val göras om.
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Ur Smålandsposten N:o 172 Tisdagen den 1 November 1938.
Begravning.
Å Vislanda nya kyrkogård jordfästes i går f.d. banarbetaren Petter Olof Magnusson,
Ekelund. Han var vid sin död 80 år gammal och har på ålderdomen njutit en god
omvårdnad hos sin son, lägenhetsägaren Ernst Pettersson. Jordfästningen förrättades av
kyrkoherde K. Holm, Vislanda. Många blommor hade sänts till den gamles grift.
Från Vislanda, skrives till oss:
Koralafton var i söndags kväll anordnad i kommunalsalen. Ett orienterande föredrag
över den nya psalmbokens tillkomst och innehåll hölls av komminister P. I. Hallgren,
Blädinge. Efter föredraget sjöng en barnkör under ledning av kantor E. Rosengren,
Vislanda, en del av de nya psalmerna. De närvarande församlingsborna fingo också
sjunga med i psalmerna med barnen som försångare. Intresset var synnerligen stort, vilket
också visades i det livliga deltagandet i sången. Kyrkoherde K. Holm, Vislanda, höll till
sist en kort betraktelse över ämnet ”Den nya sången” med ledning av Uppenbarelsebokens 14: 1– 3.

Ur Smålandsposten N:o 173 Torsdagen den 3 November 1938.
Tävlan i linberedning i Vislanda. Linet odlas inte numera i samma utsträckning som
förr, och den yngre generationen har i allmänhet mycket lite hum om förfaringssättet vid
beredning av alster från denna nyttiga växt.
För att i bästa mån reparera skadan härutinnan, har den praktiska tävlingsverksamheten
upptagit linodling och linberedning i sina tävlingsgrenar. Dessa har också tilldragit sig
stort intresse. I vårt län har hemslöjden i Växjö varit beredvillig att anordna i det av
tävlingar i denna gren, och hushållningssällskapet har ställt ett ståtligt vandringspris till
förfogande.
En tävlan i bråkning och skäktning av lin var på måndagseftermiddagen anordnad i
Vislanda hos hem.-äg. C. J. Nilsson, Lönshult. Densamma hade lockat ett 20-tal tävlande
och en talrik, intresserad publik. Ledare för tävlingen var föreståndaren för hemslöjden i
Växjö fröken Sigrid Synnergren.
Sedan fröken Synnergren givit instruktioner överlämnades det torkade linet till de
manliga deltagarna, som hade att bråka detsamma, vilken uppgift de fullgjorde på ett
mycket berömvärt sätt. De tävlande placerade sig sålunda:
1) O. Gummesson, Mörhult, 2) A. Karlsson, Kroksnäs, 3) K. Johansson, Trästen, 4) S.
Pettersson, Mjöhult, 5) G. Lindell, Fagerås, 6) K. Johansson, Fagerås, 7) K. Pettersson,
Mjöhult, 8) K. Pettersson, Lönshult, 9) T. Törnkvist, Lönshult, 10) H. Johansson,
Hönetorp, 11) A. Bengtsson, Mjöhult, samt 12) G. Petersson, Mörhult.
Därefter överantvardades linet till flickorna, som i sin tävlingsuppgift att skäkta
ådagalade mycken flit och uppnådde goda resultat. Prislistan tedde sig som följer:
1) Ester Pettersson, Fagerås, 2) Kerstin Pettersson, Glimminge, 3) Lisa Karlsson,
Espetuna, 4) Elin Pettersson, Mjöhult, 5) Gerda Lüning, Vislanda, 6) Anna-Lisa Hörberg,
Fållen, 7) Ingrid Nilsson, Fållen, 8) Elsa Karlsson, Espetuna, 9) Katarina bengtsson,
Mjöhult, samt 10) Gudrun Lüning, Lönshult.
Efter tävlingen bjöd värdfolket samtliga på kaffe och smörgåsar. Ett tack till ledaren och
deltagarna i tävlingen samt till värdfolket för utspisningen uttalades av hr. G. Ohlsson,
Mörhult.
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Ur Smålandsposten N:o 175 Söndagen den 6 November 1938.

FÖRLOVADE.
Herbert Pettersson
Stina Ottosson
Vislanda.

Virestad.

Ur Smålandsposten N:o 182 Lördagen den 19 November 1938.
Rättegångs- och polissaker.
Från Allbo häradsrätt. Vid sammanträdet med Allbo häradsrätt i torsdags avkunnades
bl.a. följande utslag:
I mål mellan landsfiskalen G. Öhrstam åkl., och en person från Jönköping svar., angående bedrägeri meddelades utslag. Svaranden hade tagit in på hotellet i Vislanda och
där fått rum och mat till ett värde av kr. 24:35, ehuru han visste med sig att han icke hade
medel att betala med. Häradsrätten dömde honom för bedrägeri till 40 dagsböter á 1 kr.,
varjämte han förpliktigades att till målsägaren utge fordrade kr. 24:35.
Två chaufförer från Vislanda, som med sina lastbilar kolliderat vid centralslakteriet i
Alvesta, dömdes till resp. 25 dagsböter á 3 kr. och 20 dagsböter á 2 kr.

Ur Smålandsposten N:o 184 Tisdagen den 22 November 1938.
Dödsfall.
I lördags avled i Fridsberg, Piggaboda, Vislanda socken, änkan Katarina Johannesson,
född Svensson, 83 år gammal.
Den bortgångna var född i Lönshult, Vislanda, och ingick i unga år äktenskap med lantbrukaren Petter Johannesson, som avled 1935.
Hon har alltid fört ett stillsamt leverne och redligt vandrat sin väg genom livet. Närmast
sörjande äro fyra söner och en dotter. Av sönerna äro Carl August fanjunkare vid Kronobergs regemente, Gustaf, lantbrukare i Fållen Vislanda, Emil och Johan lantbrukare i
Ryssby. Dottern Ida är gift med lantbrukaren Aron Johansson, Bolmstad, Angelstad.

Ur Smålandsposten N:o 192 Tisdagen den 6 December 1938.
Födelsedag.
50 år fyller på fredag hemmansägaren Valfrid Andersson, Fållen, Vislanda.
Jubilaren är född å den gård han innehar, och son till framlidne hemmansägaren A. J.
Nilsson. Han övertog gården 1914 och har å densamma under årens lopp utfört många
förbättringar. Stora mängder av sten har uppgrävts och bortförts från åkerfälten. Även
nyodlingar har företagits och samtliga byggnader å gården har renoverats. Allt detta
vittnar om 50-åringens kunnighet som jordbrukare. Andersson är av alla mycket omtyckt
och värderad.
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Begravning.
Å Vislanda nya kyrkogård fördes på söndagen till gravens frid fröken Astrid Mathilda
Lindblom, dotter till skomakarmästaren A. G. Lindblom, Vislanda. Hon var vid sin död
39 år gammal. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde K. Holm, Vislanda, som talade
vid graven över ett ord i Mattei evangelium. Många ungdomsvänner hade mött upp för att
hedra den bortgångnas sista färd.
Mycket med blommor hade sänts till griften.

Ur Smålandsposten N:o 193 Torsdagen den 8 December 1938.
Vislanda municipalsamhälle.
En liten presentation av det framåtgående samhället.

När södra stambanan för 75 år sedan drogs fram genom Allbo härad, var den plats, där
Vislanda municipalsamhälle ligger, en enda stor mosse. Inga vägar ledde fram till det
nyuppförda stationshuset. Ett par mindre vägar funnos i närheten, med gemensamt mål
kyrkan. Under nödåren 1868 – 1869 anlades så den stora landsvägen mellan Ljungby och
Vislanda. Även åt öster fick stationen god landsvägsförbindelse genom en nyanlagd väg
mot Huseby och Växjö. Med K.V.B.J:s tillkomst år 1878 blev stationen av ännu större
betydelse. Bebyggelsen av det blivande samhället började. För 25 år sedan ombildades
stationssamhället till municipalsamhälle.
Under detta har under de sista åren omfattande gatu- och dräneringsarbeten företagits.
För närvarande försiggår nedläggande av cementrör för huvudavloppsledningen i
Storgatan och flera liknande arbeten har blivit beslutade i fullmäktige och komma under
den närmaste tiden att utföras. Samtliga arbeten kommer att draga en kostnad av c:a
40.000 kr. Då avloppsfrågan sålunda blivit löst, har Allbo härads vägkassa uppgjort
förslag till permanentbeläggning av genomfartsvägen, ett arbete, som troligen kommer att
påbörjas under nästa år. En modernt utrustad brandkår finns inom samhället. I närheten av
brandstationen ligger Vislanda varmbadhus.
En livlig affärsverksamhet är rådande inom samhället. Härtill bidrager ju i hög grad den
centrala plats, Vislanda utgör för en vidsträckt landsbygd. Samtliga affärsmän försöker ju
också att med sina varor och rejäl behandling stå kunderna till tjänst. För välgjort arbete
svarar en mycket yrkesskicklig hantverkskår. Två banker äro verksamma på platsen. Av
dem är Vislanda pastorats sparbank äldst, grundad år 1873. Sparbanken ämnar inom den
närmaste tiden uppföra ett stort modernt hus med rymliga banklokaler och flera bostadslägenheter.
Inför landsbygdsförhållanden ett ovanligt modernt och välskött hotell finns i Vislanda.
Bland industriella anläggningar märkas Vislanda ångsåg, som nu äges av A.-B.
Johnsson & C:o i Eslöv. Stora om- och nybyggnader har här under de senaste åren
företagits och nya moderna maskiner ha inmonterats. Vidare finns det mekanisk verkstad,
smidesverkstäder, snickerifabriker, kvarnrörelse, tunnbinderi och korgmakeri. Ett
andelsmejeri, som har leverantörer från flera socknar, är beläget inom samhället. Det är
emellertid att hoppas att ännu fler industrier söka sig hit. Utvecklingsmöjligheter finnas
och samhället är särskilt ur trafiksynpunkt synnerligen väl gynnat. För motortrafikens
fromma finnas ett par reparationsverkstäder och ett flertal bensinstationer. En av dessa
planerar byggandet av en fullständig modern servicestation.
En rörelse, som dock inte är förlagd inom samhället, men likväl så här före jul bör
omnämnas, är tillverkningen av s.k. julbockar av halm. Två unga företagsamma herrar ha
under flera år i de förutvarande mejerilokalerna i Mjöhult fabricerat massor av julbockar,
som försäljas över hela Sverige. Nästan all råghalm i orten går åt till tillverkningen.
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Skolväsendet inom samhället ha under de senare åren omorganiserats. I från B 1 har
skolformen ändrats till A. För närvarande äro 2 ordinarie och 2 extra ordinarie folkskollärare samt 2 ordinarie småskollärarinnor anställda vid samhällets skolor. Barnantalet
pr klass är ungefär 25. Genom omorganisationen behövdes nya klassrum. Två sådana har
också provisoriskt inrättats i Västra skolan. I höst har emellertid kommunalfullmäktige
beslutat om- och tillbyggnad av Västra skolan enligt ritning av överlärare Alvén, Alvesta,
och för en beräknad kostnad av 82, 070 kr. Förslaget innebär tillbyggnad av två skolsalar
samt omändring av f.d. lärarebostaden till salar för olika skoländamål. Vidare kommer
hela byggnaden att förses med värme- och sanitära anläggningar.
I kyrkligt hänseende hör samhället till Vislanda församling. Av föreningar, som arbeta
på platsen, må nämnas föreläsnings-, Röda kors-, nykterhets-, hantverks-, samt idrottsföreningen.
Till sist: Söndagen den 11 december äger den stora julskyltningen rum, och som det
framgår av nedanstående annonser äro ärade affärsmän rustade att möta livlig tillströmning av kunder för den tid, som finns kvar innan jul.

Gör Edra julinköp
hos

EINAR YDÉN.
PRIMA VAROR
–
HUMANA PRISER
REEL BEHANDLING.

Tel 94.

Ture Flinks Biltrafik
REKOMMENDERAS.
Tel. 91.

Vislanda.

Bröderna Peterssons Skoaffär,
TEL. 46.

VISLANDA.

TEL. 46.

Prima skor och bottiner till julhelgen. Sköna julklappstofflor i skinn, sammet och
plysch. Sportkängor i stor sortering. Charmanta dambottiner med pälsbesättning.
Herrbottiner i olika utföranden. Dambottiner i vitt och brunt. Galoscher och
gummistövlar. Tretorns fabrikat i full sortering.

Richard Loebs Bosättningsaffär
Stor sortering i svenskt och utländskt PORSLIN. Modern KERAMIK, TENN,
SILVER och ROSTFRITT.
Kockums planslipade KOKKÄRL.
Platsens största sortering i PRESENTARTIKLAR, LEKSAKER m.m. m.m.
P R E S E N T K O R T.
5 procents KASSARABATT på glas och porslin.

TEL. 58.

TEL. 58.

Edert dagliga bröd
köper Ni fördelaktigast i

H E M B Y G D E N S B A G E R I.
Till julen vörtbröd, jullimpor, saffransbröd, tårtor, frukt,
nötter, presentkartonger m.m.
Beställningar emottages tacksamt.
Tel. 70.
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Ur Smålandsposten N:o 195 Söndagen den 11 December 1938.

FÖRLOVADE.
Ragnar Björk
Bertha Fredriksson
Vislanda.
10/12- 38.
Meddelas endast på detta sätt.

Ur Smålandsposten N:o 196 Tisdagen den 13 December 1938.
Vislanda kyrkliga söndagsskola, hade i lördags terminsavslutning i samband med
julfest. Kyrkoherde K. Holm, Vislanda, höll en kort betraktelse. Sex flickor tände var sitt
ljus och läste vardera en psalmvers. I samband med denna ljuständning läste en flicka
”Brinnen, brinnen, små juleljus”. Programmet upptog vidare deklamation, sång och
tablåer. Innan kyrkoherden med aftonbön avslutade julfesten, utdelades gottepåsar och
andra julgåvor till barnen.

Ur Smålandsposten N:o 197 Torsdagen den 15 December 1938.
Hyllning.
80 år fyllde i måndags f.d. omlastaren Gustaf Johansson, Vislanda.
Han uppvaktades på morgonen av en syster, barn, barnbarn och barnbarnsbarn med
presenter, blommor och telegram. Jubilaren gav middag för den närmaste släktkretsen i
äldsta dotterns hem.
Han är född i Allmundsryd. Han kom till Vislanda för 55 år sedan och har där haft
anställning i järnvägens tjänst. Kry och duktig njuter han nu sin ålderdoms ro.

Ur Smålandsposten N:o 198 Lördagen den 17 December 1938.
Rättegångs- och polissaker.
Allbo häradsrätt. Vid sluttinget med Allbo häradsrätt på torsdagen avkunnades en del
utslag. En mejeriarbetare från Grimslöv hade åtalats för att det han vid en offentlig
danstillställning i Vislanda folkpark varit av starka drycker överlastad och uppsåtligen
misshandlat tvenne damer. Han dömdes för fylleri att böta 20 kr. och för vardera
misshandelsbrottet till 15 dagsböter á 1:50.
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Födelsedag.
75 år fyller på onsdag lägenhetsäg. S. J. Andersson, Håraberg, Vislanda.
Jubilaren är född i Norra Ljunga socken. Under nära 30 års tid har han varit anställd i
Statens järnvägars tjänst. Efter uppnådd pensionsålder bosatte han sig först i Hjortsberga
men flyttade år 1936 till Vislanda, där han inköpte en mindre lägenhet under Håramon.
Andersson är en stor natur och jaktvän, som trots de 75 åren gärna strövar omkring i skog
och mark.

Ur Smålandsposten N:o 202 Lördagen den 24 December 1938.

Härmed tillkännagives,
att Gud i sitt allvisa råd behagat
hädankalla
vår kära syster

KARIN SAMUELSSON
som avlidit i en ålder av 63 år, 9
månader och 16 dagar, innerligt
sörjd och saknad av oss, släkt och
många vänner.
Röckla, Vislanda den 21 dec. 1938.
SYSKONEN.
W. Ps. 66 o. 275.

VISLANDA HOTELL
Annandag Jul 3 – 7

Diné
Allm. smörgåsbord, varmrätt och
dessert.

Kr. 3:50
Fullständiga rättigheter.

106

Ur Smålandsposten N:o 203 Onsdagen den 28 December 1938.

Tillkännagives,
att
Herren Gud i sitt allvisa råd
till sig hemkallat
min älskade maka
och vår kära, lilla mor

Vår käre far

Peter Jönsson

Emma Sofia Ny

insomnade i dag, lugnt och stilla i
en ålder av 93 år, sörjd och saknad
och i tacksamt minne bevarad.
Vislanda den 25/12 1938.

som i dag stilla ingått i den eviga
vilan i sitt 75:e levnadsår, djupt
sörjd och saknad av mig, barn och
barnbarn, släkt och vänner.
Aplaholm, Vislanda den 27 dec. 1938.

BARNEN.
Barnbarnen.

OTTO NY.
Barnen.

Nya Ps. 331.

Hur tyst är allt här hemma
när lilla mor oss lämnat har,
hennes varma hand har kallnat,
som förr så verksam var.
För sina barn hon strävar
hon slösat kärlek öm.
Hav tack vår kära moder
ljuvt är sitt minne gömt.

Härmed tillkännagives,
att
Herren Gud i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
vår innerligt älskade moder

W. Ps. 63 v. 13, 275 o. 477.

Kristina Olsson
som stilla insomnat, 84 år gammal,
djupt sörjd och i tacksamt minne
bevarad av oss barn, barnbarn,
barnbarnsbarn, syskon, släkt och
många vänner.
Moshult, Vislanda den 23 dec. 1938.

FÖRLOVADE.
Sven Johansson
Ingrid Holmgren

B A R N E N.

Vislanda.

G:a Ps. 224 o. 444.

Blädinge.

Dödsfall.
I går avled fru Emma Sofia Ny, maka till Otto Ny, Aplaholm, Vislanda. Hon var 75 år
gammal.
Hon sörjes närmast av maken, barn och barnbarn.
Juldagen avled i sitt hem i Vislanda station f.d. lokputsaren Peter Jönsson i en ålder av
93 år.
Den avlidne var född i Hällaryd i Blekinge. Han var med om att bygga Karlshamn –
Vislanda – Bolmens järnväg. Efter slutat järnvägsbygge fick Jönsson anställning som
lokputsare i Vislanda, en tjänst som han innehade till 73 års ålder. Änkling sedan 1924
har han åtnjutit en kärleksfull omvårdnad av en dotter. Peter Jönsson har trots den höga
åldern varit vid både kroppslig och andlig vigör.
Närmast sörjande äro sex barn samt barnbarn.
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Änkefru Kristina Olsson, Moshult, Vislanda, avled i fredags, 84 år gammal.
Hon var född i Nyhem, Trästen, Vislanda socken. 1913 dog hennes make hemmansäg.
Håkan Olsson, Moshult. Alltsedan makens död har hon vistats hos en dotter och svärson,
som övertagit hennes gård. Fru Olsson har alltid varit strävsam och arbetssam. Hon sörjes
närmast av nio barn, varav tre äro bosatta i Amerika, barnbarn, barnbarnsbarn och syskon.

Ur Smålandsposten N:o 204 Torsdagen den 29 December 1938.

FÖRLOVADE.
Erik Ljungberg
Inga Andersson
Vislanda.
Mörbylånga.
Vislanda Annandag Jul.

Ur Smålandsposten N:o 205 Lördagen den 31 December 1938.
Tillkännagives
att
min käre make och
vår fader
f.d. stationskarlen

Dödsfall.

I torsdags avled i sitt 57:e levnadsår f.
stationskarlen vid Vislanda station Oscar E.
Sjökvist.
Sjökvist var född å Marieberg, Gemla i Öja
Oscar Sjökvist
församling.
Han kom in som som bromsare
lämnade oss i dag i sitt 57:de
vid
Statens
järnvägar redan i unga år och
levnadsår, sörjd samt i tacksamt
ingick i 20-årsåldern äktenskap och bosatte
minne bevarad av oss, åldrig fader,
syskon, släkt och vänner.
sig i Alvesta. Endast några år därefter
Vislanda den 29 dec. 1938.
flyttade han emellertid till Vislanda, där han
sedan avancerade till stationskarl, vilken
JENNY SJÖKVIST.
Barnen.
befattning han sedermera innehade till för
omkring 5 år sedan, då han på grund av
Sv. Ps. 382.
ohälsa på egen begäran beviljades avsked
Jordfästningen äger rum i Vislanda
med pension. Den avlidne efterlämnar
kyrka torsdagen den 5 januari 1939
minnet av en skötsam och ordentlig man,
kl. 1 e.m.
stilla och försynt till sätt och som därför
gjort sig allmänt omtyckt.
Han sörjes närmast av maka, 91-årig fader, tvenne döttrar och sex söner.

108

Ur Smålandsposten N:o 1 Tisdagen den 3 Januari 1939.

FÖRLOVADE.
P. E. Bengtsson
Anna Lindsten
Vislanda.
Virestad.
Meddelas endast på detta sätt.

Bertil Friman
Vendela Karlsson
Vislanda.

Gösta Gustafsson
Signe Petersson
Vislanda.

Gunnar Magnusson
Ingeborg Pettersson
Vislanda.

Ivar Pettersson
Valborg Karlsson
Vislanda.

Virestad.
Nyårsafton.

Ur Smålandsposten N:o 2 Torsdagen den 5 Januari 1938.
Begravning.
I tisdags jordfästes i Vislanda kyrka f.d. putsaren Peter Jönsson, Vislanda station.
Då kistan bars in i kyrkan spelades å orgeln Chopins sorgmarsch. Kyrkoherde K. Holm,
Vislanda, talade över Davids 68 psalm verserna 20 – 21 och förrättade jordfästningen.
Kyrkoherde Holm utförde begravningsmässan. Under toner av Beethovens sorgmarsch
fördes kistan till familjegraven. Här talade lokförare M. Pettersson, Karlshamn, och
nedlade en krans från styrelsen för K.V.B:s järnväg. Lokförare A. Karlsson, Vislanda,
nedlade en krans från lokmannaförbundets avdelning. Kopparslagarmästare P. Andersson,
Vislanda, talade för I.O.G.T.-logen i Vislanda och nedlade en krans. Vidare talade f.d.
järnvägsmannen Olsson, Karlshamn, f.d. lokförare K. Svensson, Vislanda, och f.d.
omlastare Gustaf Johansson, Vislanda. De sörjandes tack framfördes av kyrkoherde
Holm.
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Ur Smålandsposten N:o 3 Fredagen den 6 Januari 1939.
Dödsfall.

Tillkännagives,
att Herren Gud i sitt allvisa råd
till sig hemkallat
min kära maka,
vår älskade lilla mor

SELMA KRISTINA
DAUN

Det sjätte dödsfallet inom Vislanda församling sedan den 23 december inträffade i
onsdags, då fru Selma Kristina Daun från
Lindås avgick med döden i en ålder av 66 år.
Hon sörjes närmast av make, barn och barnbarn.

Begravning.

Trettondedagsafton jordfästes i Vislanda
kyrka f.d. stationskarlen vid Vislanda station
Oscar Sjökvist.
Kyrkoherde Holm höll en gripande dödsbetraktelse med utgång från orden, ”I min
nöd sätter jag all min förtröstan på Dig, min
DANIEL DAUN.
Gud”, samt förrättade jordfästningen och utBarn och Barnbarn.
förde begravningsmässan.
Jordens oro viker
Vid graven höllos tal av den avlidnes äldste
för den frid, som varar.
son Sture Sjökvist, vilken tackade för allt vad
W. Ps. 347 och 478.
fadern varit för hemmet och familjen, och av
den bortgångnes ende broder, poliskonstapel
John Falk, Göteborg, som tackade den avlidne för alla uppoffringar, han gjort för fadern, den nu 91-årige gratialisten I. P. Falk, vilken
också följde sin son till griften och nedlade blommor. Järnvägsförman Lundh, Vislanda,
tackade den bortgångne för gott kamratskap och plikttrogenhet i arbetet samt nedlade två
kransar, den ena från Svenska järnvägsmannaförbundet, den andra från kamrater och
befäl vid Vislanda station. Sture Sjökvist tackade för all hedersbevisning, som visats hans
fader.
Ett 30-tal kransar och en stor mängd blommor hade ägnats den avlidnes minne.
som efter ett svårt lidande i dag
stilla insomnade i den eviga vilan i
sitt 67:e levnadsår, djupt sörjd och
saknad av mig, barn och barnbarn,
släkt och många vänner.
Lindås, Vislanda den 4 jan. 1939.

Ur Smålandsposten N:o 7 Lördagen den 14 Januari 1939.

Vår moder
Fru

Eva Petersson
avled i dag, 70 år gammal.
Björkelund, Vislanda den 12 jan.
1939.
Edwin. Berta och Helge.
Erik och Margit. Svea.
Sture, Siri, Gösta, Signe.
Barnbarnen.
Gamla psalmb. 593.
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Ur Smålandsposten N:o 9 Tisdagen den 17 Januari 1939.
Födelsedag.
70 år fyller på torsdag hr Johan Henrik Jacobsson, Vislanda.
Han är född i Västra Torsås, där hans fader var skräddare. I yngre dagar hade han under
ett flertal år plats i Västra Torsås som kusk. År 1896 ingick han äktenskap och bosatte sig
först i hemsocknen men flyttade sedan till Vislanda socken, där han inköpte lägenheten
Björkhagen under Skyhyltan. På denna plats var han sedan bosatt till år 1930, då han
flyttade till Vislanda. Änkling blev han 1917. Jubilaren har alltid haft ett glatt och gemytligt sinnelag.

Ur Smålandsposten N:o 10 Torsdagen den 19 Januari 1939.
Födelsedag.
85 år fyller på lördag f.d. hemmansägaren Karl G. Johannesson, Aplamon, Vislanda.
Han är född å ett torpställe under Tubbamåla, Vislanda socken, och ingick äktenskap år
1880 samt arrenderade ett soldattorp i Tubbamåla. Åren 1888–1892 vistades han i
Amerika, där han sysslade med byggnadsarbeten. Efter hemkomsten inköpte han Lindås
Västregård i Vislanda, där han själv byggde både mangårdsbyggnaden och ladugården.
Vidare ägnade han sig med stort intresse åt att sätta jorden i hög kultur. År 1915 överlät
han gården till sin son. Sedan år 1925 är Johannesson bosatt i Aplamon. På lediga stunder
är han ännu sysselsatt med snickeriarbeten, framför allt med tillverkning av räfsor,
lieskaft m.m.
Trots de 85 åren är jubilaren vid mycket god vigör och företager nästan varje dag en
promenad till samhället. Personligen är han en sympatisk man.

Ur Smålandsposten N:o 11 Lördagen den 21 Januari 1939.
Min älskade make och
min käre far,

Johan Karlsson
som efter ett långt men tåligt buret
lidande lycklig och nöjd i dag
ingick i den eviga vilan i en ålder
av 39 år, djupt sörjd men i tacksamt minne bevarad av oss,
föräldrar, syskon, övrig släkt och
vänner.
Speleboda, Vislanda den 18 januari
1939.
HILMA KARLSSON.
Margit.

En ängel så sakta kom och log,
löste de jordiska banden,
viskade ömt: Du har lidit nog,
följ mig till himmelska stranden.
Sv. Ps. 594.
Jordfästningen äger rum i Vislanda
kyrka söndagen den 29 januari kl.
10,30 f.m.
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Födelsedag.
70 år fyller på måndag hemmansägaren Johan Jonasson, Fagerås, Vislanda.
Jonasson är född i Sjötorpet, Vislanda, och son till framlidne hemmansägaren J. Svensson, Skyhyltan. Som ung arbetade han först å järnvägsbyggen på olika platser i landet,
bl.a. under en lång tid i Skåne. Efter ingånget äktenskap 1897 övertog han samma år 1/4
mantal Fagerås Norregård, vilken gård han alltjämt innehar och brukar tillsammans med
sina två söner. Jubilaren är en stilla och försynt människa. Genom sitt allt igenom redbara
sätt har han tillvunnit sig många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 19 Lördagen den 4 Februari 1939.
Födelsedag.
80 år fyller på måndag f.d. soldaten Olof Hult, Hjulsryd, Vislanda.
Hr Hult är född i Sjötorpet, Vislanda, där hans fader var lantbrukare. Han har under
många år tjänat som soldat vid Kronobergs regemente. Dessutom har Hult innehaft en
gård i Hjulsryd. Denna gård överlämnade han för ett 10-tal år sedan till dotter och måg,
hos vilka han nu njuter sitt otium. Sedan 1931 är han änkling. Trots de 80 åren är
jubilaren pigg och kry.

Ur Smålandsposten N:o 23 Lördagen den 11 Februari 1939.
Dödsfall.

Tillkännagives,
att
Gud den Högste till sig hemkallat
min älskade maka och
vår kära lilla mor

Emma Mathilda
Johansson

som lugnt och stilla lämnade oss i
dag i sitt 78:de levnadsår, djupt
sörjd och saknad av mig, barn,
barnbarn och barnbarnsbarn, samt
systrar, släkt och många vänner.
Hullingsved, Vislanda den 8 febr.
1939.
N. P. JOHANSSON.
Barnen.
Var finns en kärlek, som intill döden
står oförändrad i alla öden.
På denna jorden finns endast en,
en moders kärlek är det allén.

I onsdags avled fru Emma Johansson, maka
till lantbrukaren N. P. Johansson, Hullingsved, Vislanda.
Den bortgångna var född i Brohult 1861.
Hon var en stilla och ödmjuk kvinna och en
god uppoffrande moder. Närmast sörjande är
åldrig make, fyra döttrar och sex söner. Av
döttrarna är Ingrid gift med sjukvårdare
Reihnér, Växjö, Emelia med lantbrukare E.
Hjertkvist, Rödjan, Vislanda, Gerda med f.d.
lokeldare Johan Svensson, Vislanda, och
Anna med lantbrukare Manfred Andersson,
Ryssby. Av sönerna är Carl-Johan lantbrukare i Lönshult, Vislanda, Samuel lantbrukare i Hullingsved, Sven lantbrukare i
Ulvsboda, Vislanda, Gustaf handlande i
Räppe, Viktor lantbrukare i Gårdsby och
Edvin lantbrukare i Hullingsved.

Sv. Ps. 287, 331.
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Födelsedag.
80 år fyller i morgon f.d. lantbrukaren Karl Gustaf Jansson, Hönetorps Södregård,
Vislanda.
Hr Jansson är född i Blädinge och kom i unga år till Amerika. Efter hemkomsten till
Sverige inköpte han Hönetorps Södregård, vilken han för ett tiotal år sedan överlämnade
till sin dotter och svärson, hos vilka jubilaren och hans maka njuta ålderdomens ro. 80åringen har alltid skött sin gård mönstergillt. Personligen är han en försynt och trevlig
man.

Ur Smålandsposten N:o 27 Lördagen den 18 Februari 1939.

Lösöreauktion.
Genom offentlig auktion, som förrättas i Ulvsboda, Vislanda socken,
fredagen den 24 februari 1939 med början kl. 11 f.m., låter hemmansägaren P. A. Svensson därstädes på grund av hemmanets bortarrenderande försälja all yttre lösegendom, såsom: 2 arbetshästar, den
ena stor och kraftig, 4 år gammal, 6 st. kor i kalvställning, 2 kvigor och
en kalv, samtliga djur reaktionsfria, samt jordbruksmaskiner och
redskap, såsom: 1 radsåningsmaskin, slåttermaskin med skördeapparat,
hästräfsa, ringvält, 3 st. plogar, 2 fjäderharvar, led- och slätharvar, årder
och hästhacka, 2 fjädervagnar, varav en ny, 2 arbetsvagnar, arbetskälkar, åkkälkar, selar, hackelseverk, ny decimalvåg med vikter, mjölkflaskor m.m.
Godkände inropare erhålla 3 månaders räntefritt betalningsanstånd.
Äganderätten till försåld vara förbehålles, tills varan blivit till fullo
betald.
Alvesta och Vislanda den 16 februari 1939.

GUSTAF ÖHRSTAM.

CARL SAMUELSSON.

Auktionsförrättare.

Ur Smålandsposten N:o 29 Tisdagen den 21 Februari 1939.

FÖRLOVADE.
Janne Persson
Hildur Hansson
Limhamn.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 34 Torsdagen den 2 Mars 1939.
Födelsedag.
60 år fyller på måndag f.d. hemmansägaren Sven Widman, Vermanshult, Vislanda.
Hr Widman är född i Mjöhult, Vislanda. I unga år var han först anställd vid Södra
Skånska infanteriregementet och sedan vid Jämtlands fältjägarregemente. Efter slutad
militärtjänstgöring övertog han Vermanshult. Inom det mekaniska området har han varit
mycket intresserad. Sålunda har han själv anlagt en kraftstation, som ännu levererar kraft
och lyse till ett flertal byar i omgivningen. Vidare är Widman uppfinnare och konstruktör
av en stenbrytare.
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Ur Smålandsposten N:o 36 Söndagen den 5 Mars 1939.

FÖRLOVADE.
Sture Sjökvist
Hilma Boman
Malmö.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 37 Tisdagen den 7 Mars 1939.
Födelsedag.
75 år fyller i morgon lantbrukaren Bengt Svensson, Stensnäs, Vislanda.
Svensson är född i Lönshult, Vislanda. Efter ingånget äktenskap bosatte sig makarna
Svensson först å ett torp under Lönshult och arrenderade senare Lönshults Norregård. År
1904 flyttade de till Stensnäs under Ugnabygden, där de sedan varit bosatta. Jubilaren har
under årens lopp varit mycket anlitad som taktäckare. 75-åringen, som ännu är pigg och
rörlig, har alltid varit en stilla och försynt man.

Ur Smålandsposten N:o 38 Torsdagen den 9 Mars 1939.
Dödsfall.
I sitt hem i Brohult, Vislanda, avled i tisdags efter en tids avtynande fru Ingrid Andersson, 80 år gammal.
Den bortgångna efterlämnar minnet av en god och uppoffrande maka och mor. Närmast
sörjande stå make och barn, i vars sorg en stor vänkrets deltager.

Födelsedagar.
90 år fyller i morgon f.d. banarbetaren Johan Karlsson, Linnevik, Vislanda.
Karlsson är född å Linnevik. Hemmet var som många andra på den tiden fattigt. Tidigt
fick han därför lämna hemmet för att själv tjäna sitt levebröd, och hela hans skoltid
omfattar endast några veckor. När södra stambanan under 1860-talet var under byggnad,
arbetade han å denna och fortsatte sedan som järnvägsarbetare i Norrland och
Västmanland. Efter slutat arbete vid järnvägen bosatte han sig på Linnevik och var så
länge hans krafter tillät lantbrukarna i orten behjälplig med dikning och jordschaktning.
Trots ett strävsamt och arbetsfyllt liv har jubilaren alltid varit glad och förnöjsam. Han
har varit kyrkligt intresserad och hans plats i kyrkan har sällan stått tom. För snart två år
sedan drabbades Karlsson av blindhet, varför han nu är oförmögen att själv lämna
hemmet. Han är dock uppe och i rörelse varje dag.
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85 år fyller på onsdag hemmansägaren Sven Pettersson, Mjöhult, Vislanda.
Han är född i Hönetorp, Vislanda, och son till framlidne hemmansägaren P. Svensson.
Efter ingånget äktenskap inköpte han 1/8 mantal i Mjöhult. På denna gård nedlade han
under årens lopp ett betydande förbättringsarbete. Bl.a. uppförde han en ny ladugård, och
åkerjorden satte han i hög kultur. År 1912 överlämnade han gården till sin son och
flyttade själv till en mindre lägenhet i gårdens närhet, där han fortfarande bor. Änkling
har han varit sedan 1902.
Jubilaren är en man av den gamla odalstammen, och trots de 85 åren är han vid full
vigör.

Ur Smålandsposten N:o 42 Torsdagen den 16 Mars 1939.

Vår käre Far och Farfar

PETTER MAGNUS
LUNDGREN,
född den 15 juli 1851,
lämnade oss i dag lugnt och stilla
innerligt sörjd och saknad samt i
ljusaste minne bevarad.
Bjälleberg pr Vislanda den 12 mars
1939.
CARL o. BETTY.
JOHAN o. IDA.
Barnbarnen.

Sv. ps. 540.

Ur Smålandsposten N:o 45 Tisdagen den 21 Mars 1939.

FÖRLOVADE.
Alf Andersson
Margit Nilsson
Vislanda.

Kalmar.

Från Vislanda, skrives till oss:
Ett av landets populäraste damkapell, ”Hälsingeflickorna” gästar Folkets park i Vislanda
i morgon kl. 8,15.
Programmet är omväxlande och består av sång, musik, visor och kupletter m.m.
Flickorna uppträda både i nationaldräkt och moderna kostymer. De har redan under sin
första säsong skaffat sig ett gott rykte genom sitt föredragande av populär musik och sitt
medryckande spelsätt. Kritiken av såväl press som publik har varit mycket god.
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Ur Smålandsposten N:o 46 Torsdagen den 23 Mars 1939.

Auktion å lösöre.
Nästa tisdag den 28 ds. med början kl. 11 f.m. låter sterbhuset efter
lokputsaren Peter Jönsson i Vislanda medelst offentlig auktion försälja:
3 soffor, 1 byrå, 1 skänk, 2 runda bord, fönsterbord, div. stolar, sängkläder, mattor, köksattiralj, glas och porslin.
För andra personers räkning försäljas 2 turistsängar med madrasser,
soffor, bord, stolar, radioapparat, stickmaskin ”Favorit”, samt husgeråd
av skilda slag.
Omedelbart efter försäljningen av ovanskrivna saker försäljes smedmästare C. G. Löfgrens sterbhus:
1 st. fjäderhammare, en 2-hästars el. motor, borrmaskin, smidesstäd,
jämte till yrket hörande handverktyg.
3 mån. räntefri kredit lämnas mot vanligt äganderättsförbehåll.
Vislanda den 22 mars 1939.
CARL SAMUELSSON.

Ur Smålandsposten N:o 48 Tisdagen den 28 Mars 1939.

FÖRLOVADE.
Lennart Fredriksson
Majken Magnusson
Vislanda.
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Bröllop.
Bröllop ägde Marie bebådelsedag rum i Vislanda kyrka, då polisman John Samuelsson,
Västra Torsås, sammanvigdes med fröken Syster Johnsson, dotter till f.d. stationsförmannen Karl Johnsson, och hans maka, Vislanda. Då brudparet intågade i kyrkan,
spelades å orgeln bröllopsmarsch ur ”En midsommarnattsdröm” av F. Mendelsohn.
Vigseln förrättades av kontraktsprosten K. Holm, Vislanda, som höll tal till brudparet
med ledning av Davids psalm 147 vers 11. Då brudparet lämnade kyrkan, spelades
bröllopsmarschen ur ”Bröllopet på Ulvåsa” av Aug. Söderman.
Efter vigseln gåvo brudens föräldrar middag.

Ur Smålandsposten N:o 49 Torsdagen den 30 Mars 1939.
Dödsfall.

Härmed tillkännagives,
att
Herren Gud behagat hädankalla
min älskade make
och vår käre far och morfar
f. Hemmansägaren

Sven Johan Hedberg
som lämnat oss i dag efter en kort
tids sjukdom i sitt 68:de levnadsår,
djupt sörjd och saknad samt i
ljusaste minne bevarad av mig,
barn, barnbarn, släkt och många
vänner.
Rödjan, Vislanda den 28 mars 1939.
IDA HEDBERG.
Ruth. Lisa.

Efter en tids sjukdom avled i tisdags f.
hemmansägaren Sven Johan Hedberg,
Rödjan, Vislanda, i en ålder av 67 år.
Den avlidne var född i Blädinge. I unga år
emigrerade han till U.S.A., där han arbetade
bl.a. med järnvägsbygge. Efter hemkomsten
ingick han äktenskap och övertog sin hustrus
fädernegård, där han utfört ett flertal
förbättringar, bl.a. nybyggt boningshus och
ladugård. År 1934 överlät han denna gård åt
dotter och måg.
Personligen var den avlidne en vänsäll och
godhjärtad man med humorns glimt i ögonvrån. Han sörjes närmast av maka och tre
döttrar jämte övrig släkt och många vänner.

W. ps. 63: 13 och 484.

Ur Smålandsposten N:o 50 Lördagen den 1 April 1939.
Födelsedag.
80 år fyller på onsdag f.d. kyrkovärden G. S. Olofsson, Kvarnabäck, Vislanda.
Han är född i Vislanda församling. Efter ingånget äktenskap bosatte han sig först i
Mjöhult och sedan i Mörhult, där han under omkring 30 år nedlade ett storartat arbete.
Inom det kommunala och kyrkliga livet inom församlingen har Olofsson flitigt deltagit.
Av hans många uppdrag må nämnas: ledamot av kyrkorådet, inom vilket han i 20 år varit
kyrkovärd och kassör, ledamot av skolrådet, kommunalfullmäktige och taxeringsnämnden. Vidare har han varit huvudman i Vislanda sparbank samt ledamot i bankens
styrelse. Till alla dessa uppdrag kommer deltagandet i ett flertal kommittéer och styrelser,
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vilket allt visar det stora förtroende för väl utfört arbete, som städse visats jubilaren. Sin
kärlek till kyrkan har hr Olofsson visat på mångfaldiga sätt. Hans plats i kyrkan står
mycket sällan tom, och hans givmildhet har tagit sig uttryck i en del donationer och gåvor
till kyrkan, såsom bekostande av en ny likvagn och en baldakin över predikstolen.
80-åringen har nu dragit sig tillbaka från de flesta uppdragen och njuter ålderdomens ro
efter ett strävsamt och arbetsfyllt liv.

Fastighets- & lösöreauktion.
Genom offentlig auktion, som förrättas å lägenheten Kvarnhagen under
Kvarnabacken i Vislanda socken, tisdagen den 4 innevarande april
med början kl. 12 p.d. låta sterbhusdelägarna efter avlidne lägenhetsägaren Nils Peter Magnusson och hans hustru försälja dels sterbhusets
fasta egendom, Kvarnabacken 1:64, belägen i omedelbar närhet av
Vislanda municipalsamhälle samt bebyggd med boningshus och uthus i
gott skick, och dels sterbhusets lösegendom, bestående av möbler, såsom chiffonjer och skrivbord av ek, ävensom husgeråd, linne och sängkläder m.m.
Fastigheten försäljes gravationsfri och får omedelbart tillträdas.
Villkoren i övrigt beträffande fastighetens försäljning tillkännagives vid
auktionens början. Å lösegendomen lämnas vederhäftig inropad 2 mån.
räntefritt betalningsanstånd. Äganderätten till försåld egendom förbehålles, tills varan blivit till fullo betald.
Vid samma tillfälle låter änkefru Ella Schonning i Vislanda, till följd
av försäljning av henne tillhörig fastighet, försälja en del inre lösöre.
Alvesta och S. Vare den 1 april 1939.
Gustaf Öhrstam.

C.M. Johansson.

Anmodade auktionsförrättare.

Ur Smålandsposten N:o 55 Söndagen den 9 April 1939.

FÖRLOVADE.
Anton Andersson
Ester Gustafsson
Vislanda.
Påskafton.

Birger Dahlström
Clara Johansson
Vislanda.

Växjö.

Thorsten Järsten
och

Hilma Johansson
Göteborg.

Vislanda.
Påskdagen.
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Ur Smålandsposten N:o 60 Tisdagen den 18 April 1939.

Vår kära mor

Anna Nilsson
har i dag stilla insomnat i sitt 78:e
levnadsår, innerligt sörjd och
saknad samt i ljusaste minne
bevarad av barn och barnbarn.
Vislanda den 16 april 1939.
BARNEN.

Nu slut är smärtan,
Du funnit frid
Och lämnat hjärtan
Som sakna Dig.

Bröllop.
I Vislanda kyrka sammanvigdes på söndagen köpman Stig Nilsson, Vislanda och fröken
Solveig Karlsson, dotter till slaktaremästare A. Karlsson och hans maka, född Johnsson,
Vislanda. Då brudparet intågade i det vackert dekorerade templet, spelades å orgeln
bröllopsmarschen ur ”En midsommarnattsdröm” av F Mendelsohn. Som kyrkomarskalkar
fungerade kamrer Sven Samuelsson, Vislanda, och kontorschef Torsten Cederberg,
Vislanda. Från läktaren sjöng kantor Ernst Rosengren, Vislanda ”To maa man være” av
G. Wennerberg. Vigseln förrättades av brudens konfirmationslärare, kontraktsprosten K.
Holm, Vislanda som höll lyckönskningstal med ledning av orden: ”Älsken varandra av
hjärtat med uthållig kärlek”. Efter själva vigselakten utförde konsertmästare D. Sossis,
Växjö, å violin ”Legende de´amour” av Becci. När brudparet lämnade kyrkan spelades å
orgeln ”Brudkören” ur Lohengrin.
Brudens föräldrar gåvo därefter middag å Vislanda hotell. Tal höllos av bl.a. brudens
fader, brudgummens fader, möbelhandlande Ernst Nilsson, Vislanda, samt vigselförrättaren. En stor mängd telegram anlände och upplästes. Under middagen konserterade
hr Sossi. På aftonen avreste brudparet på bröllopsresa.

Ur Smålandsposten N:o 61 Torsdagen den 20 April 1939.
Belönad bragd i Vislanda. Vid sitt första sammanträde för året har Carnegiestiftelsens
styrelse beslutat utmärka åtta räddningsbragder. En av dem har utförts i Småland.
Stationsinspektor Filip Leonardsson i Vislanda räddade den 27 sept. 1938 på järnvägsstationen därstädes en man från att överköras. Denne hade gått ned i spåret, på vilket ett
persontåg söderifrån just närmade sig. Stationsinspektoren rusade dit och ryckte den
gamle mannen med sig över spåret omedelbart innan tåget passerade med 40 km. fart.
Den räddade skadades av en stöt från lokomotivet, dock ej livsfarligt. Räddaren blev
oskadd och har nu tilldelats en silverbägare.
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Ur Smålandsposten N:o 62 Lördagen den 22 April 1939.
Födelsedag.
60 år fyller på måndag hemmansägaren Karl Pettersson, Fållen, Vislanda.
Pettersson är född i Kyllershylte, Vislanda. Som ung arbetade han först vid järnvägsbygge, bl.a. under en tid vid Borås – Alvesta järnväg. För ett 30-tal år sedan inköpte han
en gård i Fållen. Å denna har han under årens lopp nedlagt mycket arbete för dess förbättrande. Åkerjorden har satts i god kultur och ett större område har nyodlats.
”Från spisen till bordet”. Publiken, särskilt den kvinnliga, vid Husqvarna-demonstrationen i går i biograflokalen i Vislanda fick verkligen något till livs. Ej blott att den fick
avsmaka härliga rätter, som av skolkökslärarinnan fröken Ann-Mari Hagstrand – vi höllo
på att säga – författades i läckra emaljerade kärl på de inspirerande Husqvarna-spisarna
utan den fick också i viss mån nya principer för matlagningen.
”Från spisen till bordet”. Maten skall serveras i samma kärl vari den tillagats! Det är
Husqvarna-principen. De i läckra färger emaljerade kokkärlen giva denna möjlighet.
Vilken besparing av disk och annat arbete! Hur mycket bättre mat, när den ej behöver
flyttas från kokkärlet till uppläggningsfaten. Allt detta förstås icke blott av den sakkunniga husmodern utan även av dem, som vanligtvis blott njuter av mer eller mindre
vällagad mat.
Husqvarna-demonstrationen var intressant – intet tvivel om den saken.

Ur Smålandsposten N:o 69 Torsdagen den 4 Maj 1939.
Födelsedag.
60 år fyller på måndag hemmansägaren Karl Emil Nilsson, Björkemon, Vislanda.
Nilsson är född å torpstället Skogsnäs under Ugnabygden, Vislanda. I unga år arbetade
han vid järnvägsbyggen i bl.a. Dalarna. Efter ingånget äktenskap 1912 bosatte han sig i
Vislanda samhälle. För omkring 20 år sedan inköpte han en gård i Björkemon. Vid sidan
om gårdens skötsel har Nilsson varit mycket anlitad som brunnsgrävare.
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Ur Smålandsposten N:o 74 Lördagen den 13 Maj 1939.
Dödsfall.
Vår älskade lilla mor

Eva Magnusson
har i dag fått sluta sitt lidande 83 år
gammal, sörjd av oss, barn och
barnbarn, bröder samt övriga
släktingar.
Karlsro Lindås, Vislanda den 11 maj
1939.
EMIL och KARIN.
Gösta, Ture, Maja, Erik.
FRIDA och OLOF.
Sven-Erik.
KLAS.

I torsdags avled i sitt hem änkefru Eva
Magnusson, Karlsro, Lindås, Vislanda, 83 år
gammal.
Närmast sörjande äro två söner, lantbrukaren Emil Karlsson, Moen, Vislanda, och
Klas Karlsson, som vistas i hemmet, samt
dottern Frida, gift med lantbrukaren Olof
Petersson, Vermanshult, Vislanda.

Födelsedagar.

50 år fyller på tisdag snickaren Karl Johan
Lindell, Finnforsfallet, Västerbottens län.
Wallins ps. 520 v. 5-6.
Jubilaren är född i Vislanda socken och son
till
soldaten A. V. Lindell. Redan vid 18 års
När jag skall lämna världen,
ålder tog han värvning vid Smålands arméO, lämna du ej mig
och låt vid hädanfärden
artilleriregemente, där han tjänstgjorde under
min blick ej släppa dig!
tre års tid. Efter slutad militärtjänst började
När vånda trycker Anden
han ägna sig åt snickeriyrket. Efter att ha
i sista kampens nöd,
arbetat å verkstäder i Örebro och Vislanda
ack, kom och lossa banden,
O Jesu, för din död.
uppförde han egen snickeriverkstad i Ryssby,
Kronobergs län, som han innehade några år.
Sedan år 1929 har han arbetat å verkstad i
Finnforsfallet, Västerbotten. Lindell har på de platser han verkat gjort sig känd som en
kunnig och skicklig yrkesman. För skytterörelsen har jubilaren alltid varit mycket
intresserad.
80 år fyller i morgon f.d. lantbrukaren Gustaf Gunnarsson-Hyltén, Krokshult, Vislanda.
Hyltén, som är född i Olofshylte, Västra Torsås, tillhör en gammal känd Torsåssläkt.
Efter en sjuårig vistelse i U.S.A. återvände han till hemlandet och ingick äktenskap. Han
övertog år 1890 hustruns föräldrahem i Krokshult, Vislanda. Denna gård brukade han till
år 1937.

Skolombyggnaden i Vislanda. Vislanda skoldistrikt har fått regeringens tillstånd att
med bidrag av statsmedel utföra om- och tillbyggnad av Vislanda stations västra skolhus.
Samtidigt har den högsta kostnad, vartill statsbidrag får beräknas, bestämts till 58,466 kr.
Totala byggnadskostnaden har beräknats till 82,070 kr., varav 47,595 kr. för
tillbyggnaden och 34,475 kr. för ombyggnaden.
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Ur Smålandsposten N:o 84 Onsdagen den 31 Maj 1939.

Vår kära Mor och Mormor

IDA RATKE
Härmed tillkännagives,
att
Gud i dag till sig hemkallat
min älskade make
och vår käre lille far
Hemmansägaren

född Lindahl,
insomnade stilla pingstafton.
Älmhult den 27 maj 1939.
HILDUR.
TORA och HILDING.
DISA och BÖRJE.
Barnbarnen.

Samuel Sten
som i dag, pingstafton, fått sluta
sitt svåra lidande i sitt 73:e
levnadsår, lämnande oss, barnbarn
och barnbarnsbarn, syskon, släkt
och många vänner i djup sorg och
saknad men i tacksamt minne
bevarad.
Trästen, Vislanda den 27 maj 1939.
KRISTINA STEN.

Jordfästningen äger rum i Vislanda
kyrka onsdagen den 31 maj kl. 2 e.m.

Dödsfall.

Barnen.

Efter en längre tids sjuklighet avled
pingstafton i sitt hem i Älmhult fru Ida Ratke
80 år gammal. Den avlidna, som var änka
efter bankdirektören Axel Ratke, hade under
G. ps. 221, 66.
ett 30-tal år varit bosatt i Älmhult, där hon
ända till för ett tiotal år sedan idkat affärsrörelse. Hon efterlämnar minnet av en dugande och arbetssam kvinna, en god maka och mor.
Närmast sörjande äro tre döttrar, Hildur, änka efter major G. Lunding, Stockholm, Tora,
gift med köpman Hilding Stålhös, Göteborg, och Disa, gift med prokuristen Börje Lundberg, Köpenhamn.
Vid din dödsbädd smärtans tårar rinna
Varför skulle Du så fort från oss gå bort.
Slitna äro banden ömma
Skiljas är så svårt, så svårt.

Begravning.
Pingstdagen vigdes till den sista vilan å Vislanda nya kyrkogård Karl Olof Jonsson, son
till framlidne arrendatorn Gustaf Jonsson, Vislanda gamla prästgård.
Jordfästningen förrättades av kontraktsprosten K. Holm, Vislanda, som talade över
Davids 103 psalm. Vid graven hölls tal av målaren J. Andersson, Vislanda. De sörjandes
tack frambars av åkeriägaren Ragnar Bäck, Växjö. Mycket med blommor hade sänts till
båren.
Den hädangångne var endast 18 år gammal och sörjes närmast av moder och sex syskon.

Ur Smålandsposten N:o 88 Tisdagen den 6 Juni 1939.
Från Vislanda, skrives till oss:
Negerdansören och sångaren Louis Simms med sin 10-personers ensemble gästar i
morgon Folkets park i Vislanda.
Louis Simms är en färgad attraktion, som kommer direkt från London, närmare bestämt
från den stora engelska varitén Palladium där han gästspelat i åtta månader. Louis Simms
är mycket populär i den engelska radion, där han haft ett flertal framträdanden
tillsammans med Bert Ambroses världsberömda orkester. Övriga medverkande i
sällskapet äro dansösen May Johnson, som även framträder i en ny dansposition i filmen
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”Den stora valsen”, revystjärnan Julie Bernby från Karl Gerhards revy, swingsångerskan
Helen Jackson med The Royal Synkopaters. Ackompanjetris är Gun Rogers. Efter scenprogrammet blir det dans. Helen Jackson med The Royal Synkopaters spelar dansmusiken.

Ur Smålandsposten N:o 89 Torsdagen den 8 Juni 1939.
Min älskade make
och vår käre lille far,
skräddaremästaren

J. M. Johannesson
insomnade lugnt och stilla i sitt
76:te levnadsår, djupt sörjd och
saknad av maka, barn och
barnbarn, släkt och många vänner.
Stubbön, Vislanda den 6 juni 1939.
MARIA JOHANNESSON.
Barn.
Barnbarn.
Solen har dalat, dagen är slut,
stilla är klappande hjärtat.
Ljuvt är att vilafrån lidandet ut,
somna från allt, som har smärtat.
Din sjukdom var svår, men tålig Du var,
sov, älskade make och fader,
sov gott i din grav.
Tack för Din godhet, den kärlek Du gav.

W. ps. 473.

Ur Smålandsposten N:o 95 Söndagen den 18 Juni 1939.
Bröllop.
I går sammanvigdes i Vislanda kyrka hemmansägaren John Karlsson, Hallåkra,
Blädinge, och fröken Karin Andersson, dotter till lantbrukaren August Andersson,
Nyatorp, Vislanda.
Medan en bröllopsmarsch spelades intågade brudparet i kyrkan, där vigseln förrättades
av kontraktsprost K. Holm, Vislanda, som därjämte höll lyckönskningsanförande.
Efter vigseln gavs middag i brudens hem för ett stort antal gäster.
En skenolycka, med ganska allvarliga följder inträffade på fredagseftermiddagen i
Vislanda.
Hemmasonen Erik Wilhelmsson, Skövlemon, var behjälplig med framforslande av löv
till en äreport vid en bröllopsgård och använde sig därvid av häst samt höskrinda. Av
någon anledning råkade hästen i sken, och vid försök att fasthålla densamma erhöll
Wilhelmsson av den framrusande vagnen så svåra skador, att han i medtaget tillstånd
måste i ambulans transporteras till Växjö lasarett. Tillståndet betecknades som allvarligt.
Således hade Wilhelmsson fått flera slag i huvudet och svåra skador i underlivet, bl.a.
mjältskada. Blodöverföring företogs och tillståndet betecknades på lördagen som
förbättrat.
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Ur Smålandsposten N:o 99 Tisdagen den 27 Juni 1939.

FÖRLOVADE.
August Andersson
Hilma Andersson
Vislanda.

Blädinge.

Gösta Karlsson
Mai Larsson
Vislanda.

Vidöstern.

Sven Kronström
Göta Persson
Växjö.
Visingsö Midsommarafton.

Dödsfall.
Att
Herren Gud i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
min älskade maka och vår kära
lilla mor

Johanna Svensson,
som efter ett långvarigt, svårt men
tåligt buret lidande i dag lugnt och
stilla insomnade i sitt 81:sta levnadsår, djupt sörjd och saknad,
men i tacksamt minne bevarad av
mig, barn, barnbarn, syster, övrig
släkt samt många vänner.
Mjöhult, Vislanda den 22 juni 1939.
MAGNI SVENSSON.
Gustaf. Betty. Anna o. Gustav.
Karl o. Hanna. Gunnar.
Ada o. Viktor. Signe o. Per.

I fredags avled i sitt hem fru Johanna
Svensson, maka till f.d. hemmansäg. N. M.
Svensson, Mjöhults Södregård, Vislanda.
Den bortgångna var född i Krumsås,
Blädinge socken. Efter ingånget äktenskap
voro makarna först bosatta i Blädinge men
flyttade år 1891 till Mjöhult, Vislanda. På
grund av en svårare sjukdom har fru
Svensson varit sängliggande i över 15 år.
Närmast sörjande äro make och sju barn.
Av sönerna äro Gustaf och Gunnar lantbrukare i Mjöhult. Karl är lantbrukare i
Hörset, Berga. Av döttrarna är Anna bosatt i
Alvesta, Ada i Halland, Signe i Elnaryd,
Vislanda, gift med lantbrukare Per Gustavsson, samt Betty i hemmet.

G. sv. ps. 483 v. 1,7,8.

Från Vislanda, skrives till oss:
Vislanda Industri- och hantverksförening hade midsommarafton och midsommardagen
anordnat sommarfest i Björneborgsparken. Som vanligt vid föreningens fester var
publikanslutningen mycket god och de olika arrangemangen förstklassiga.
Midsommardagens karnevalståg hade samlat en mycket talrik menighet. Med start vid
västra skolan drog på e.m. tåget genom samhället till festplatsen. Det måste sägas att
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arrangörerna på ett trevligt sätt lyckats belysa en del aktuella händelser. Vidare må
antecknas att två utländska ”turister” med ”negerbetjänt” anlände med kontinentaltåget
för att med sin närvaro hedra festen. ”Gästerna” fingo i öppen bil göra en resa genom
samhället och mottaga mängdens hyllning.

Ur Smålandsposten N:o 100 Torsdagen den 29 Juni 1939.

FÖRLOVADE.
Gustav Håkansson
Signe Johansson
Ryssby.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 101 Lördagen den 1 Juli 1939.
Födelsedagar.
60 år fyller i morgon hemmansägaren Johan Svensson, Moshult, Vislanda.
Jubilaren är född å den gård, som han själv nu innehar. Efter ingånget äktenskap 1902
övertog han nämligen sin fädernegård, vilken han under årens lopp avsevärt förbättrat.
Bl.a. har han förvandlat den förut stenbundna åkern till mycket god åkerjord och genom
nyodling har arealen ökats. Trots mycket arbete å sin gård har hr Svensson likväl fått tid
över till att utföra en mängd sten- och grundläggningsarbeten i orten.
60 fyller på tisdag f.d. hemmansägaren Otto Andersson, Sälhyltan, Vislanda.
Hr Andersson är född i Skövlemon, Vislanda, där fadern var lantbrukare. Tidigt fick han
ut i världen och klara sig själv. Bl.a. hade han anställning vid Dansjö tegelbruk samt å
järnvägsbyggen. År 1904 inköpte Andersson Sälhyltan, och det är å denna gård han
nedlagt ett storartat arbete. Ny ladugård och ny mangårdsbyggnad har han låtit uppföra.
Vidare har han bl.a. genom nyodlingar å mossmarken utfört ett arbete för vilket svenska
mosskulturföreningen år 1927 gav honom premien jämte diplom. Även länets hushållningssällskap har belönat denna odlingsbragd. I fjol överlämnade hr Andersson gården till
en dotter och svärson och har sedan dess ägnat sig åt affärsverksamhet.
Även inom det kommunala livet har jubilarens krafter tagits i anspråk. Bland uppdragen
må nämnas ledamotsskap av kommunalfullmäktige, kyrkoråd och taxeringsnämnd,
ombud vid Allbo härads vägstämmor samt huvudman i Vislanda pastorats sparbank.

Ur Smålandsposten N:o 104 Torsdagen den 6 Juli 1939.
Hyllning.
60 år fyllde i tisdags f.d. hemmansägaren Otto Andersson, Sälhyltan, Vislanda.
Jubilaren övervar på högtidsdagen utställningen i Kristianstad men till hemmet i
Sälhyltan anlände under dagens lopp en mångfald presenter, blommor och telegram.
Bland presenterna märktes från barnen en bordsmatta och från svågrarna en tennskål
m.m. Foderhissfabriken i Diö, vilken firma jubilaren representerar som återförsäljare,
uppvaktade med en kristallvas och blomsteruppsats.

125

60 år fyllde i söndags lantbrukaren Johan Svensson, Moshult, Vislanda, och blev därvid
föremål för hjärtliga hyllningar från barn, släktingar och vänner, som överbringade
presenter av skilda slag.
I anledning av högtidsdagen gavs middag i jubilarens hem för ett antal gäster, varvid
flera tal höllos och ytterligare hyllningar framkommo i form av blommor och telegram.

Ur Smålandsposten N:o 108 Torsdagen den 13 Juli 1939.
Dödsfall.

Härmed tillkännagives,
att
min älskade maka och vår kära,
lilla mor,

Anna Stina Andersson
i sitt 72:dra år, efter ett svårt
lidande, för alltid lämnat mig,
barn, släkt och många vänner i
namnlös sorg och förtvivlan.
Vislanda den 11 juli 1939.

I tisdags morgon avled efter ett långt och
svårt lidande fru Anna-Stina Andersson,
Vislanda, maka till f.d. sågmästare Frans
Andersson, därstädes. Hon sörjes närmast
förutom av make av sju barn, fem söner och
två döttrar samtliga gifta och bosatta i olika
orter. Hon har fört ett arbetssamt liv och gjort
sig känd som en god maka och moder.

I tisdags avled i sitt hem f.d. soldaten och
fjärdingsmannen Axel Spång, Hullingsved,
Vislanda, 71 år gammal.
FRANS ANDERSSON.
Spång var född i Röshult, Vislanda, där
Barn och Barnbarn.
hans fader var smed. Redan som ung tog han
W. ps. 344.
anställning som soldat vid Kronobergs regemente och tjänade där i omkring 40 år. Denna
långa tjänstgöring visar hans stora intresse för
krigarlivet. Under åren 1920– 1933 var Spång Vislanda sockens fjärdingsman, vilken
syssla han skötte med stor plikttrohet.
Han sörjes närmast av maka, barn och barnbarn.

Ur Smålandsposten N:o 113 Lördagen den 22 Juli 1939.
Blixtnedslaget vållade brand i trossbottnen. Under torsdagens svåra åskväder över
Vislanda anställde blixten skador på flera ställen. I sågmästare Gunnar Nilssons fastighet
i Vislanda municipalsamhälle följde blixten ett värmeledningsrör och antände trossbottnen. Då fru Nilsson strax efter åskvädret kom hem, var ett av rummen fyllt av rök.
Hon alarmerade ögonblickligen brandchefen, som i sällskap med två brandmän började
angripa eldhärden. På grund av den svåra röken hade brandmännen ett svårt arbete, men
genom deras raska arbete avvärjdes ett hotande eldsvådetillbud.
Samhällets telefonapparater fingo också känning av åskvädret.
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Ur Smålandsposten N:o 119 Tisdagen den 1 Augusti 1939.
Fastighets- och
Lösöreauktion.
Fredagen den 4 aug. med början kl.
1 e.m. låta sterbhusdelägarna efter
avlidna Karl och Eva Magnusson,
Karlsro, Vislanda socken, på fri och
öppen auktion försälja dels fastigheten,
innehållande cirka 8 tnld åker jämte
hus i gott stånd, samtidigt försäljes allt
lösöret bestående av finare och enklare
möbler jämte linne och sängkläder,
tröskverk, sädesharpa, hackelseverk, en
sjölott i urtappade sjön Kölnen.
Fastigheten är mycket välbelägen,
blott några 100 meter från kyrka och
skola samt 2 km. från Vislanda station.
Fastigheten säljes gravationsfri.
Samtidigt försäljes för annan persons
räkning en del inre lösöre.
Kände köpare erhålla 2 månaders betalningsanstånd emot vanligt äganderättsförbehåll.
S. Vare, Blädinge den 31 juli 1939.
C. M. JOHANSSON.
Anmodad auktionsförrättare.

Ur Smålandsposten N:o 122 Söndagen den 6 Augusti 1939.

FÖRLOVADE.
Henry Pettersson
Hertha Samuelsson
Vislanda.

Skatelöv.

Ur Smålandsposten N:o 124 Torsdagen den 10 Augusti 1939.
Födelsedag.
60 år fyller i morgon fru Emma Pettersson, född Engkvist, änka efter framlidne
hemmansäg. M. Pettersson, Ugnabygden, Vislanda.
Fru Pettersson är född i Fållen, Vislanda, och ingick år 1916 äktenskap. Efter makens
död år 1934 har hon själv tillsammans med en son förestått gårdens skötsel.
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Ur Smålandsposten N:o 125 Lördagen den 12 Augusti 1939.

Medlemmarna i Vislanda Industri- och Hantverksförening samlade den högtidliga kvällen på Vislanda hotell.
Erik Bogren sittande i mitten jämte sin läromästare frisören Hilding Wendt.

Vislanda Industri- och Hantverksförening, hade i tisdags sammanträde å Vislanda
hotell. Sammanträdet fick en särskilt högtidlig prägel, då för första gången under
föreningens verksamhetstid skedde en gesällutnämning. I enlighet med fastställd ritual
överlämnade föreningens ordförande, slaktarmästare Axel Karlsson, Vislanda, till frisören
Erik Bogren från Vislanda av Sveriges Hantverksorganisation utfärdat gesällbrev jämte
diplom samt gesällkäpp.
Efter sammanträdet följde ett trevligt samkväm.
(Obs. Bilden ovan har aldrig varit publicerad i Smålandsposten utan har bifogats i efterhand. A.R.)

Ur Smålandsposten N:o 131 Tisdagen den 22 Augusti 1939.
Dödsfall.
Efter en tids sjukdom avled natten till fredagen i Kalkatorp, Vislanda, arbetaren Karl
Magnus Pettersson, i en ålder av 77 år.
Den bortgångne var född i Södra Vare Norregård, Blädinge, där hans föräldrar innehade
lantbruk. Då gården för ett 30-tal år sedan såldes bosatte sig Pettersson hos en syster i
Skatelöv, varifrån han sedan flyttade till anförvanter i Vislanda. Han var en arbetets man,
och så länge hälsa och krafter stodo honom bi var han i ständig verksamhet. Stilla och
lugn levde han sitt liv i det tysta och var djupt värderad av dem som kommo i beröring
med honom.
Närmast sörjande äro åldrig syster och syskonbarn.
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Ur Smålandsposten N:o 133 Lördagen den 26 Augusti 1939.
Tillkännagives,
att
Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla vår käre fader
Lägenhetsägaren

Carl Gustaf
Johannesson

som den 24 dennes avled i sitt
86:te levnadsår, sörjd och saknad
och i tacksamt minne bevarad av
oss, släkt och vänner.
Aplaryd, Vislanda den 24 aug. 1939.

Dödsfall.
I torsdags avled i Aplamon, Vislanda,
lägenhetsäg. Carl Gustav Johannesson, 85 år
gammal.
Den avlidne var född i Lindås, Vislanda,
och kännetecknades som en arbetsmänniska
av den gamla stammen, som in i det sista
höll ut.
Närmast sörjande är son samt övrig släkt.

JOHAN och INGRID.
Karl-Johan. Erik. Anna-Lisa.

W. Ps. 470.

Ur Smålandsposten N:o 135 Tisdagen den 29 Augusti 1939.
Bilkollision. En kollision mellan två personbilar ägde i söndags kväll rum vid Brånans
vägskäl, strax väster om Vislanda station. En trafikbil från Vislanda var på väg mot
Ljungby. Vid Brånans vägskäl kom en trafikbil, hemmahörande i Agunnaryd och skulle
passera över huvudvägen. Chauffören på denna bil observerade inte förrän för sent den
från vänster kommande bilen och kollisionen blev oundviklig. Agunnarydsbilen träffades
vid vänster bakhjul och hamnade med bakre delen av bilen i diket. En äldre fru, som åkte
i bilen klagade över smärtor i bröstet och fördes till läkare. De materiella skadorna voro
av ganska ringa omfattning.

Ur Smålandsposten N:o 139 Tisdagen den 5 September 1939.
Begravning.
Å Vislanda gamla kyrkogård jordfästes i söndags lägenhetsägaren Karl Johannesson,
Aplaryd. Jordfästningen förrättades av komminister P. I. Hallgren, Blädinge, som talade
över Rom. 14: 7. Vidare talade lantbr. P. Samuelsson, Jutagård, Blädinge. Många vackra
blommor hade ägnats den dödes minne.
Johannesson var vid sin död 85 år gammal. Han sörjes närmast av en son, J. Karlsson,
Älmhult.
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Ur Smålandsposten N:o 144 Torsdagen den 14 September 1939.

FÖRLOVADE.
Maurits Gladh
Anna Salomonsson
Alvesta.
Vislanda.
Växjö den 12 sept. 1939.

Ur Smålandsposten N:o 146 Söndagen den 17 September 1939.
Dödsfall.
I söndags avled i sitt hem f.d. bryggeriägaren Johan Nilsson, Vislanda, i sitt 76:te
levnadsår.
Den bortgångne var född i Vilshult,
Blekinge. Han kom till Vislanda år 1901
och startade där bryggerirörelse, som han
på äldre dar överlåtit till en son. Med
Johan Nilsson bortgick en man av den
gamla stammen, och i den sorg, som
drabbat makan, barn och barnbarn, deltaga
ett stort antal vänner.

Min älskade make
och vår käre fader,
f.d. Bryggeriägaren

Johan Nilsson
lämnade oss i dag i sitt 76:te
levnadsår, djupt sörjd och i ljusaste
minne bevarad av maka, barn och
barnbarn.
Vislanda den 16 sept. 1939.
ELSA NILSSON.
Barnen.

Sv. Ps. 452 och 400 vers 11.
Jordfästningen äger rum i Vislanda
kyrka söndagen den 24 sept. 1939
kl. 10,30.

Ur Smålandsposten N:o 148 Torsdagen den 21 September 1939.
Vislanda höstmarknad, gick av stapeln i tisdags. Kreatursmarknaden var ganska livlig
och priserna goda. I de olika stånden gjordes en hel del affärer. Mycket folk hade samlats
i det vackra höstvädret.
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Ur Smålandsposten N:o 153 Lördagen den 30 September 1939.
Födelsedag.
90 år fyller på tisdag änkefru Kristina Pettersson, Sjöviken, Vislanda.
Hon är född i Fållen, Vislanda, där hennes föräldrar innehade lantbruk. Liksom många
andra på den tiden fick hon tidigt vänja sig vid hårt arbete och deltaga i slagtröskning,
skogskörslor m.m. Hon brukar berätta om hur hon höstarna till fots begav sig ned till
Skåne för att plocka upp potatis mot en dagspenning av endast 25 öre. År 1892 ingick hon
äktenskap med hemmansägaren Aron Pettersson i Fröåsen. Denna gamla släktgård
brukade de sedan till år 1902, då en av sönerna övertog gården. Samma år bosatte sig
makarna å den till gården hörande jordbrukslägenheten Sjöviken. Här avled mannen år
1908. Efter hans frånfälle har hon själv tillsammans med äldste sonen förestått
ifrågavarande jordbruk. Trots de många åren är fru Pettersson ännu i arbetstagen varje
dag och sysslar med olika göromål. Sålunda är hon nu om dagarna i arbete med
potatisplockning ute på åkern. 90-åringen är i besittning av ett synnerligen gott minne,
och hon kan därför som ingen annan berätta om händelser och sägner från forna tider,
sådant som hon själv under sin barndom hört förtäljas. Med stort intresse tager hon även
del i den nuvarande tidens händelser. Hon har alltid varit kyrkan varmt avhållen och ännu
styr hon ibland sina steg till församlingens helgedom. Jubilaren är Vislanda församlings
äldsta kvinnliga medlem.

Ur Smålandsposten N:o 160 Torsdagen den 12 Oktober 1939.
Rättegångs- och polissaker.
Inbrottsstöld i Vislanda; bytet omkring 140 kr. En djärv inbrottsstöld förövades på
tisdagsförmiddagen hos lägenhetsägaren J. A. Mokvist, Holland, Hästhagen, Vislanda
socken.
Makarna Mokvist hade båda varit sysselsatta med arbete å en potatisåker ett stycke från
bostaden. Vid halv 12-tiden hade hustrun kommit hem och därvid upptäckt, att makarnas
kontanter, omkring 140 kr, som förvarades i tvenne byråar, tillgripits.
En granne till Mokvist hade vid halv 2-tiden iakttagit en mansperson gående å allmänna
vägen i riktning från Mokvists lägenhet mot Kojtet. Lantbrukaren kunde också ge en
noggrann beskrivning av mannen ifråga.
Vid efterspaningen befanns det att samme person varit inne i Elof Peterssons affär och
där köpt underkläder för kr 7:20. Samme man hade sedan besökt ett kafé. Servitrisen där
kunde också ge en noggrann beskrivning på personen. Senare hade han inkommit på
järnvägsstationen samt köpt biljett till Nässjö. Där anhölls han.
Vid förhör inför polisen i Nässjö visade det sig, att den anhållne var en gammal brottsling, golvläggare Svenor Giovanni Börjesson, född den 20 febr. 1902 och hemmahörande i Göteborg. Den anhållne har tidigare undergått bestraffning för sjätte resan
stöld. Han erkände och förklarades häktad. Börjesson intranporterades senare till
centralfängelset i Växjö.

Ur Smålandsposten N:o 165 Lördagen den 21 Oktober 1939.
Födelsedagar.
80 år fyller i morgon f.d. hemmansägaren Nils Magni Svensson, Mjöhult, Vislanda.
Han är född i Ulvagraven, Blädinge. Efter ingånget äktenskap arrenderade han först en
gård i Blädinge. År 1891 flyttade han till Mjöhult, Vislanda, där han inköpte en gård.
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Å denna har Svensson under årens lopp nedlagt ett betydande arbete på förbättringar å
både hus och jord. År 1928 överlämnade han gården till två av sina söner. Även inom det
kommunala livet har jubilaren varit verksam, bl.a. i kommunalnämnden och fullmäktige.
Han har i all sin gärning varit en ordningens och redbarhetens man.
80-åringen är ännu vid god vigör.
50 år fyller på torsdag hemmansägaren Amandus Johansson, Björkemon, Vislanda.
Jubilaren är född i Hårestorp, Kalvsvik, där fadern var lantbrukare. Efter arbetsanställningar i Skatelöv samt några år å Hästhagens mosse inköpte han år 1922 en gård i
Björkemon, Vislanda. Gården har han under årens lopp betydligt förbättrat. Personligen
är 50-åringen en stilla och försynt man.

Ur Smålandsposten N:o 180 Torsdagen den 16 November 1939.
Födelsedag.
50 år fyller på söndag lantbrukaren Valfrid Karlsson, Linnelund, Vislanda.
Hr Karlsson är son till framlidne lantbrukaren K. E. Magnusson, Rickardshult, Vislanda.
Jubilaren har under en längre tid varit ledamot av fattigvårdsstyrelsen och föreståndare
för ålderdomshemmet.

Ur Smålandsposten N:o 181 Lördagen den 18 November 1939.
Dödsfall.

Vår älskade make och far,
Hemmansägaren

Per Amandus Johansson,

I onsdags avled i Växjö hem.-äg. Per
Amandus Johansson, Björkemon, Vislanda.
Han var född den 26 oktober 1889 i
Hårestorp, Kalvsvik. Närmast sörjande äro
maka och en son, åldrig moder och syskon.

insomnade i dag lugnt och stilla å
Växjö lasarett, i en ålder av 50 år,
djupt sörjd och saknad av oss,
åldrig moder, syskon, svärföräldrar, svågrar och svägerskor.
Björkemon, Vislanda den 15
november 1939.
IDA JOHANSSON.
Per.
En tröst i sorgen vår Gud oss ger,
Att den, som sover, ej lider mer.

Kvinnornas beredskapskommitté i Vislanda, hade i torsdags anordnat föredrag i
Ordenshuset, Vislanda, av fru Sylva Aaby-Ericsson, Dansjö, och syster Evy von Wernstedt.
Ett femtiotal damer hade kommit tillstädes och hälsade kommitténs vice ordförande fru
Ester Gustafsson. Fru Aaby-Ericsson höll föredrag om kvinnornas beredskapstjänst.
Syster Evy von Wernstedt talade därefter om hemvård, olycksfallsvård, förband, stridsgaser m.m. och demonsterade bl.a. anläggandet av olika slags förband.
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En kolningskurs, hålles enligt annons i dagens nummer under 14 dagar med början den
27 november i Vislanda.
Vid kursen, kommer deltagarna att utföra samtliga arbeten, som höra till kolning, såsom
inresning och stybbning av milor samt kolning av desamma. Kursens instruktör kommer
att meddela undervisning i allt, som rör kolningsförfarandet, och därjämte komma
föredrag att hållas om olika kolningsmetoder m.m. Kursen står under ledning av
Skogsvårdsstyrelsen och Vedkontoret i länet.
Från Vislanda, skrives till oss:
Föredrag hölls i onsdags kväll i Ordenshuset av fil. och teol. kand. N.A. Enefält,
Stockholm, över ämnet ”Alkohol – ett samhällsproblem”. Vidare förekom solosång av fru
Greta Vidén, Mörhult, till ackompanjemang av folkskollärare L. Lennartsson, Vislanda,
som också utförde ett pianosolo.

Ur Smålandsposten N:o 183 Tisdagen den 21 November 1939.
Födelsedag.
60 år fyller på söndag hemmansägaren Sven Peter Andersson, Spånhult, Vislanda.
Andersson är född i Fållen, Vislanda. Som ung arbetade han först under många år å
järnvägsbyggen, varefter han inköpte en gård i Kånna. År 1920 inköpte han en gård i
Spånhult, som han sedan dess har brukat. Jubilaren är en arbetets man, som under årens
lopp gjort stora förbättringar å sin gård. Gårdens odlade areal har han utökat genom
nyodlingar, för vilka han av Kronobergs läns hushållningssällskap erhållit premier.

Ur Smålandsposten N:o 184 Torsdagen den 23 November 1939.
Födelsedag.
85 år fyller i morgon änkan Maria Svensson, Björkemon, Vislanda.
Hon är bördig från Kringlehall i Skatelöv. Redan tidigt fick hon sörja för sin utkomst.
Först hade hon anställning som mejerska i Grimslöv och sedan samma befattning i
Allmundsryd. År 1896 ingick hon äktenskap med lantbrukaren Samuel Svensson från
Björkemon, vilket äktenskap upplöstes genom makens frånfälle 1928. Sedan dess har hon
med fosterdotters hjälp själv förestått lantbruket.
Maria Svensson är en kvinna av äkta kärnvirke. Trots de många åren, då hon med flit
och energi fyllt sin uppgift som lantbrukarehustru, är hon ännu vid full hälsa. Hon är
begåvad med ett osvikligt minne. Godhjärtad och gladlynt är hon varmt avhållen av alla.

Ur Smålandsposten N:o 192 Lördagen den 7 December 1939.

FÖRLOVADE.
Torsten Husén
Ingrid Jönsson
Vislanda.
Alvesta.
Lund den 6 dec. 1939.
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Ur Smålandsposten N:o 193 Lördagen den 9 December 1939.

Ett och annat från
Vislanda.
– Brev till Smålandsposten–

Hösten 1939 har det fria folkbildningsarbetet gått i förgrunden både inom Vislanda
samhälle och socknen i övrigt. Knappast någon gång förut har föreläsningsföreningen
haft så talrika besökta föreläsningar, och Kronobergs läns folkhögskolekursförenings kurs
i Vislanda med tre dubbelföreläsningar i veckan under tiden 18 oktober – 19 november
hade fullsatt hus varje kväll. Det är sålunda glädjande att kunna konstatera ungdomens
stora bildningstörst, och det är att hoppas, att folkbildningsarbetet skall fortsättas av
ungdomar dels genom egna studier och dels genom deltagande i studiecirkelverksamheten inom orten.
– – –
Inom samhället har under hösten stora gatuarbeten påbörjats. Allbo härads vägkassa
kommer nämligen att under 1940 utföra permanentning av genomfartsvägen och har
därför redan nu företagit en del arbeten med utökning av gatubredden och läggandet av
gångbanor. För att få gatan iordningsställd har samhället först måst ordna sin avloppfråga,
och denna är nu till största delen löst.
– – –
En av samhället allra största industriella anläggningar, Ångsågen, kommer att från den 1
januari övertagas av ett nystartat bolag, i vilket nuvarande ägaren, A.-B. N. Johnsson &
C:o, Eslöv, en av södra Sveriges största trävarufirmor, blir huvuddelägare. Firmabeteckningen blir A.-B. Ångsågen i Vislanda. Företaget, som alltsedan 1936 drivits som
filialrörelse från huvudkontoret, kommer sålunda att drivas under egen regi med
nuvarande driftsledaren, disponent Göte Johansson, Vislanda, som chef. När A.-B.
Johnsson & C:o övertagit rörelsen påbörjades genast en modernisering av anläggningen.
Sålunda byggdes ny kontorsbyggnad samt ny, stor lagerbyggnad i två våningar. Själva
sågbyggnaden om- och tillbyggdes. Sågningen försiggår nu med ram, en cirkelsåg samt
dubbelt kantverk med en dagskapacitet av c:a 1,100 – 1,200 kbfot sågat virke. I hyvleriet
inrymmes klyvsåg, justersåg och hyvelmaskin. Under säsongen 1938 – 1939 har enligt
uppgift förädlats omkring 140,000 kbfot.
Bolaget har vidare inköpt tvenne jordområden, ett för timmerupplag och ett för ny
brädgård, å vilka utlagts spårväg och vägar för biltransport. I företaget finnes också en
särskild inhägnad kolgård, där milkolning försiggår under tiden sept.– april.
Företaget bereder arbete åt 20 man. Det försäljer i både parti och minut sågade och
hyvlade trävaror, wallboard, plywood, eternit, spik, papp, dörrmattor m.m., samt inköper
skogar, stockar, sågade och hyvlade trävaror, vilket allt framgår av annons i dagens
tidning.
– – –
Julen 1939 närmar sig. Överallt har man börjat med förberedelserna för att på traditionellt sätt fira årets största högtid. I alla affärer här i Vislanda rustar man sig för som alltid
med prima varor stå kunderna till tjänst. En titt på julannonserna från Vislanda i denna
tidning ger en god vägledning vart man kan vända sig för att göra de bästa och billigaste
inköpen. I morgon blir det stora skyltsöndagen.
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Ångsågen i Vislanda
(A.-B. N. JOHNSON & C:O, ESLÖV).
Sågverk, Hyvleri, Trävaruaffär.
K Ö P E R:

skogar, sågtimmer, props, sågade och hyvlade trävaror m.m.
S Ä L J E R:

sågade och hyvlade trävaror, Wallboard, Plywood,
Eternit, papp, spik, cement m.m.
Tel. 48.

Tel. 48.

DET FORDRAS GENERATIONER
FÖR ATT FÅ FRAM ETT GOTT RESULTAT.

Handgjorda arbeten i koppar, mässing och tenn
i lager. / Beställningar av skilda slag inom
yrket emottagas tacksamt.

Anderssons Kopparslageri
GRUNDAT 1845.
Tel. 64.

VISLANDA.

Tel 64.

Axel Karlssons Charkuteriaffär,
Rekommenderas.
DAGLIGEN FÖRSTKLASSIGA KÖTT-, FLÄSK- o.
CHARKUTERIVAROR, OST, KONSERVER m. m.
till billigaste priser.

Telefonorder expedieras omsorgsfullt.
REELL BEHANDLING.
SLAKTDJUR UPPKÖPAS.
TEL. 28.
VISLANDA.
TEL. 28.

God sortering i brevportföljer,
Skrivunderlägg och Amatöralbum. Reservoirpennor. Presenter.
Leksaker. Juldekorationer och Jultidningar. In- och utländska
Tobaksvaror m. m.

Boströms Tobaks- och Pappershandel.
TEL. 59.

VISLANDA.

TEL. 59.

Lantbrukarnas Handels A.-B.
Tel. 25.

VISLANDA.
Tel. 25.
VÄLSORTERAT LAGER AV
Specerier, manufaktur, glas, porslin samt korta varor.
Fodermedel, mjöl, majs och kli.
Läkemedelsförråd från Apoteket i Alvesta. – Nederlag av Ramlösavatten.
Shell bensin och fotogen, motorfotogen och smörjoljor.

På grund av
nya arbetstidslagen komma
SAMTLIGA AFFÄRER I VISLANDA
att fr.o.m. den 1 jan. 1940 hållas öppna mellan kl. 9 – 18.
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Ur Smålandsposten N:o 202 Söndagen den 24 December 1939.

FÖRLOVADE.
Karl Ottosson
Margit Karlsson
Vislanda.

Åseda.
Julafton.

Ur Smålandsposten N:o 203 Torsdagen den 28 December 1939.

FÖRLOVADE.
Gustaf Skarp
Margit Nilsson
Vislanda.

Erik Svensson
Lilly Johansson
Virestad.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 204 Lördagen den 30 December 1939.

FÖRLOVADE.

Födelsedag.

Sven Magnusson
Elsa Karlsson

70 år fyller nyårsdagen fabrikör J. A.
Björkman, Vislanda.
Han är född i Öja men kom redan som
Vislanda.
Ulfshyttan.
barn till Vislanda. Han började sin bana
Karlstad nyårsafton.
inom byggnadsfacket och ett flertal hus i
Vislanda har han uppfört. Men han har även
Egon Persson
haft byggen utanför Vislanda, bl.a. i Diö,
och
där han utom en del bostadshus byggt den
Elin Karlsson
gamla Gemlafabriken. År 1909 startade han
Vislanda.
Tjureda.
en snickerifabrik i Vislanda för tillverkning
av byggnadsinredning. Denna fabrik, som
jubilaren skött på ett mönstergillt sätt, överlämnade han år 1938 till två söner, men han fortsätter med att dagligen vara behjälplig i
fabriken.
Jubilaren har alltid haft god hälsa och kan fylla sina sjuttio med full vigör.
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Ur Smålandsposten N:o 205 Söndagen den 31 December 1939.

FÖRLOVADE.
Martin Bergström
Irma Karlsson
Virestad.

Vislanda.
Nyårsafton.

Gunnar Palm
Sara Salomonsson
Vislanda den 30/12.

Sven Johansson
Stina Jonasson
Virestad.

Vislanda.
Nyårsafton.

Reklam hämtad ur Smålandsposten N:o 78 Tisdagen den 16 Maj 1939.
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