Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten
1920 – 1929.
Sammanställda av Anders Ring, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 6 Lördagen den 10 Januari 1920.
Kommunalt, Vislanda. Ordinarie kyrkostämma hölls i Vislanda den 29 dennes, hvarvid
debiterings och uppbördslängden granskades och godkändes. Till ledamöter i kyrkorådet
återvaldes P. O. Magnusson, Brånan, G. S. Olofsson, Mörhult, N. P. Johansson, Hullingsved och P. M. Johansson, Lindås, samt nyvaldes Sven Jonasson, Lindås, och Gustaf
Svensson, Målerås. Till revisorer att granska de under kyrkostämman hörande kassorna
utsågos lokföraren Magni Petersson och folkskollärare J. W. Gustafsson med expeditionsföreståndare J. Olsson som suppleant. Gudstjänstringningen åtog sig kyrkoväktaren
August Magnusson emot en ersättning af 150 kr. för nästa år. Åt kyrkostämmans
ordförande lämnades i uppdrag att bestämma dagar och tider öfver de ordinarie
stämmornas hållande under år 1920, hvarjämte beslut fattades, att kungörelser om
stämmor ej skall införas i ortstidningarna. Stämman beslöt vidare att tillsätta en kommitté
på tre personer, att inkomma med kostnadsförslag till värmeledning i kyrkan enligt af
Elmeverken i Älmhult uppgjordt förslag. I denna kommitté invaldes kantor P. M.
Sjöstrand, handl. Emil Svensson och kamrer Emil Lindahl.
Omedelbart därefter hölls pastoratsstämma och valdes att låta verkställa åsynade arbeten
och reparationer i prästgården, kyrkovärden G. S. Olofsson, Mörhult, byggmästaren
Magni Johansson, Vislanda och kyrkovärden E. O. Petersson, Blädingenäs. Att ombesörja
höjning af brandförsäkringsvärdena i prästgården, enligt synerättens förslag, utsågs
handl. Carl Samuelsson.

Ur Smålandsposten N:o 9 Torsdagen den 15 Januari 1920.
Vespergudstjänst, var utlyst att hållas i Vislanda kyrka trettondagen kl. 4. Redan vid 3tiden började skarorna att samlas och då klockorna ringde samman var det stora templet
till trängsel fylldt af en andäktig åhörareskara. V. pastor K. Holm predikade i anslutning
till trettondagstexten öfver ämnet: ”Världens mörker och världens ljus”. Blädinge sångkör
medverkade vid gudstjänsten och skötte sin uppgift känsligt och vackert. Psalmsången
var, som vanligt i Vislanda kyrka, kraftig och gripande, då alla unga och gamla sjöngo
med af hjärtans lust.
Offret till hednamissionen uppgick till närmare 200 kr.

Ur Smålandsposten N:o 11 Söndagen den 18 Januari 1920.
Från Vislanda, skrifves till oss: Det myckna snöandet den sista tiden har vållat
trafikverken en massa olägenheter och besvär. På bibanorna har förekommit talrika
förseningar och äfven statens järnvägar har sina missöden af skilda slag. Det har ju också
varit hart när omöjligt, att hålla järnvägslinjer och bangårdar något så när fria från snö
och is, trots allt extra arbete som här nedlagts. Ett lysande exempel på detta är ett nyligen
i Vislanda timadt visserligen ofarligt, men dock förtretligt missöde. Ett södergående
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godståg skulle på ett sidospår tillkoppla en s.k. stationsvagn, hvarvid det ej bar sig bättre,
än att vagnen ifråga urspårade och följde med ett långt stycke bredvid spåret tills den
slutligen välte på sidan och blef liggande, olyckligtvis midt i det s.k. hufvudspåret,
hvarigenom detta blef blockeradt. Följden var den, att tågen hvarken kunde komma tilleller afgå från stationen förrän vagnen undanskaffats, hvilket sedan hjälptåg anländt från
Alfvesta tack vare ett energiskt arbete lyckades fort nog. Att en del tågförseningar dock ej
kunde undvikas är förklarligt. Händelsen måste betraktas som ett rent missöde, föranledt
af under nattens starka kyla uppkommen isbildning i spåret.

Ur Smålandsposten N:o 27 Söndagen den 15 Februari 1920.
(dödsannons)
Tillkännagives
att
Gud den högste i sitt allvisa råd
har
hädankallat
vår ömt älskade son och broder
Kandidaten

Karl Neron Petersson
som efter ett långvarigt, tåligt buret
lidande ingick i den eviga hvilan
torsdagen den 12 febr. kl. 1 f.m. i en
ålder av 24 år, 3 månader och 25
dagar, djupt sörjd och begråten af
föräldrar, syskon, släkt och många
vänner.
Kyrkoholm, Vislanda den 12 febr.
1920.

Emma o. August
Magnusson.
Syskonen
b. 2253

Ur Smålandsposten N:o 30 Lördagen den 21 Februari 1920.
Dödsfall. Å vårdanstalten Lugnet afled i förra veckan teol. stud. kandidat Karl Neron
Petersson från Vislanda. Trots den ömmaste omvårdnad och behandling af skickligaste
läkare tog lungsoten slutligen det offer, som den valt sig och hvarom påtagligen en hård
kamp stod. Smärtsam kännes förlusten af föräldrar och närstående, som med rätta hade
fästat vid den bortgångne så rika förhoppningar. I sanning må dock sägas, att den som
gjort största förlusten är vår kyrka, åt hvars tjänst han velat viga sitt lif. Med ett mått af
kunskaper och en begåfning, som gingo vida utöfver det vanliga, så skulle han säkerligen
hafva gått långt, och blifvit för kyrkan en prydnad. Den välgrundade förhoppningen
krossades, men sällsynt ljusa, vackra minnen slå vakt kring den hänsofnes bår.
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Ur Smålandsposten N:o 31 Söndagen den 22 Februari 1920.
Karl Neron Petersson
in memoriam.
Lifvet är så underligt, dess mening är ofta så svår att förstå. Somliga af oss får mättas af
dagens tal och känna ålderns börda svår. Andra åter kallas bort, just då lifvet skulle börja.
Det verkliga lifvet.
Karl Neron Peterssons jordiska lefnadsbana blef brådt afbruten. Bördig från Vislanda
studerade han vid Fjelstedtska skolan i Uppsala i afsigt att med tiden bli präst. Där aflade
han också 1918 med mycket högt betyg studentexamen. Samma år inskrefs han vid Lunds
universitet och visade där en sällsam snabbhet vid bedrifvandet af sina studier. Redan
efter en termin aflade han teol. fil. examen, och kastade sig sedan med outtröttlig energi
in på sina teologiska studier. Så kom slaget. Han träffades af den grymma farsot, som
med obetviflig makt går fram i våra kretsar. Så bröts han fullständigt ned och nu efter hart
när ett års svår sjukdomstid kom döden såsom en befriare å Lugnets sanatorium den
12 Februari.
Karl Neron Peterssons bortgång innebär en lucka i kamratkretsen. Han var en vänsäll
och ädel kamrat. Stilla och försynt med sitt milda leende på läpparna gick han sin väg.
Med en outtröttlig intensitet arbetade han och sparade sig aldrig.
Nu då lifvet syntes som ljusast för honom, nu på lifvets tröskel, då han skulle taga itu
med det arbete, det kall han gjort till sitt, nu då han skulle börja fylla sin lifsboks blad
med skrift som ej ut blef plånad, nu kallades han obevekligen bort.
Undrande spörja vi om meningen. Men gifver oss ej försagdheten! Döden är icke slutet.
Sodalis.

Auktion

Stor

Kreaturs- och
lösöreauktion.
Hålles å Hästhagens gård, 10 min. på väg från Vislanda station, tisdagen
den 16 Mars med början kl.10 f.m. låta sterbhusdelägarna efter
arrendatorn Alfred Svensson i Hästhagen genom undertecknad i
anledning af arrendets afträdande genom fri och öppen auktion försälja
hela sitt synnerligen värdefulla lösörebo. Däraf må nämnas:
Kreatur: 2 st. hästar, 1 nio år och en äldre, 6 st. kor, de flesta i
kalfställning, 2 st. kvigor färdiga att kalfva och 2 kalfvar, 1 dräktig
sugga, 8 får och en del höns.
Maskiner: 1 slåttermaskin 5-fots, 1 hästräfsa, 1 nästan nytt tröskverk m.
vandring, 1 sädesharpa, 1 hackelseverk, 1 rotfruktsskärare, 1 frösåningsmaskin, 2 st. fjedervagnar, 1 planvagn, 3 st. arbetsvagnar, 1 par åkkälkar, 1 släda, 1 par arbetskälkar, plogar, harfvar, årder, vältrar, häckar och
sätrar.
Seldon: 3 par parselar, 2 enbetsselar, draglinor, länkar och tjuder,
hyfvelbänk med snickeriverktyg, 1 decimalvåg med vikter, 1 vattenpump med rör, 1 mangel, 1 större smörkärna, 1 magasinskärra, en del
säckar samt potatiskorgar.
Inre inventarier: 1 chaislong, 4 klädda stolar samt en del andra möbler
som här ej specificeras men likväl försäljas.
Af mig godkände köpare erhålla 3 mån. räntefritt betalningsanstånd,
öfriga betala kontant eller ställa godkänd borgen.

Aplamoen, Vislanda den 1 Mars 1920.

Per Samuelsson.

3085
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Ur Smålandsposten N:o 36 Torsdagen den 26 Februari 1920.
Begrafning. En högtidlig begrafningsakt. I Vislanda kyrkogård nedmyllades sistlidne
söndag stoftet af teol. stud. Karl Neron Petersson. Jordfästningen förrättades af
kyrkoherden Per Hyltén i Bergunda, som med ett kortare tal lyste frid öfver den bortgångnes hvilorum. Gripande tolkade pastor K. Holm i Blädinge förlustens smärta men
visade också hän till den enda hållbara trösten för alla de sörjande. Och många voro
tydligen dessa. Förgråtna ansikten och snyftningar bland en skara af människor, som
torde ha räknats i tusental, bestyrkte den uppfattningen, att stora förhoppningar från en
hel församling hade lagts under en rikt blomsterprydd grafkulle.

Ur Smålandsposten N:o 48 Tisdagen den 23 Mars 1920.
Bromsaren föll från tåget ner i ån. På tåget, som anländer till Ryssby vid ½ 5-tiden i
lördags eftermiddag, var på ingående till Ryssby råkade ynglingen Helge Karlsson från
Bolmen, hvilken tjänstgjorde som bromsare, falla af tåget rätt ner i ån, som strax utanför
stationen flyter under järnvägen. Karlsson hade lutat sig ut för att se om vagnshjulen
slirade af bromsningen och råkade troligen härunder slå hufvudet mot en bredvid spåret
liggande slipersstapel, så att han förlorade sansen och släppte sitt tag och hufvudstupa
störtade i den förbiflytande ån. Han åkte fyra vagnar från lokomotivet och föll i ån norr
om banan. När så hela tåget, som bestod af öfver 20 vagnar, passerat och näst sista
vagnen var öfver bron observerade den här å vagnsplattformen stående konduktören, att
en människa låg i vattnet söder om banan, hvilket han så snart tåget stannat, meddelade
till å perrongen stående personer. Dessa skyndade till ån och fiskade upp den medvetslöse
Karlsson, hvilken sålunda blef räddad från en för tidig död.
Nu kom han ifrån det egendomliga äfventyret med ett ofarligt krossår i bakhufvudet.

Ur Smålandsposten N:o 53 Torsdagen den 1 April 1920.
(dödsannons)
Tillkännagifves
att
Gud i sitt allvisa råd behagat
hädankalla
min ömt älskade dotter

Berta Olivia Olofsson
i en ålder af 26 år, 6 månader och 8
dagar, djupt sörjd och saknad av mig,
broder, svägerska och brorsbarn samt
släktingar och många vänner.
Björkemon pr Vislanda.

Olof Eriksson.
Sv. Ps. 484, v. 5.
Begrafningen äger rum vid Vislanda kyrka Påskdagen kl. 2 e.m.
4960
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Ur Smålandsposten N:o 61 Lördagen den 17 April 1920.
Kommunalt, Vislanda. Kommunalfullmäktige i Vislanda hade den 31 Mars ordinarie
årssammanträde. Frånvarande med godkändt förfall voro P. M. Johansson, Magni
Petersson, J. A. Karlsson, Alfred Lindqvist och M. Svensson.
Kommunalnämndens och fattigvårdstyrelsens äfvensom kommunbibliotekets räkenskaper godkändes och beviljades samtliga styrelser full ansvarsfrihet för 1919 års
förvaltning. Angående kommunal fondbildning beslutade fullmäktige i enlighet med
kommunalnämndens förslag, att f.n. ej afgifva yttrande. Vidare beslöts, att tills vidare
uppskjuta frågan om inträde i svenska landtkommunernas förbund.
Af 1. provinsialläkaren uppgjordt förslag till hälsovårdsstadga i hvad densamma för
tillverkning och försäljning af korv och andra charkuterivaror godkändes. På framställdt
förslag beslutades att kommunen skall bekosta uniformsmössa åt den nyantagne
fjärdingsmannen. Åt en kommitté uppdrogs att låta uppsätta gardiner för fönstren i
kommunalrummet, samt inköpa 2 dussin stolar. I denna kommitté valdes kantor P. M.
Sjöstrand, handl. Emil Svensson och kamrer Emil Lindahl.
Vid därefter hållen kommunalstämma valdes till ledamöter i valnämnden lokförare J. A.
Karlsson, folkskollärare J. W. Gustafsson, handl. Carl Samuelsson och lokförare Magni
Petersson med landtbr. C. J. Petersson och nämndeman Per Samuelsson som suppleanter.

Ur Smålandsposten N:o 70 Söndagen den 2 Maj 1920.
Kommunalt, Vislanda.
Extra sammanträde med Vislanda sockens kommunalfullmäktige hölls den 18 dennes. Frånvarande utan anmäldt förfall var handlaren Carl
Samuelsson. Sammanträdet gällde i hufvudsak yttrandet angående distriktsbarnmorskans
löneförmåner. Fullmäktige beslöto, att lagliga lönen skulle tillämpas, att ersättning för
bostad och bränsle skall utgå med 300 kr., och för antiseptiska medel med 75 kr. pr år, att
telefon ej bekostas, emedan 2 st. apparater finnas i den fastighet barnmorskan f.n. bebor,
samt att förlossningsarvodet skall utgöra 5 högst 10 kr., och förfrågningsafgift 50 öre.
Dessa förmåner skulle gälla och afgifter tillämpas fr.o.m. den 1 nästa Januari.
Åt dispensärnämnden beviljades ett anslag för innevarande år af 100 kr.
Fru Kristina Lindahls ansökan om rättighet till utskänkning af pilsnerdricka bifölls efter
omröstning för en tid af 1 år från den 1 nästa Oktober. För rörelsens bedrifvande enade
sig dock fullmäktige, att hos k. bfhde förorda ganska stränga restriktioner.

Ur Smålandsposten N:o 96 Torsdagen den 17 Juni 1920.
(dödsannons)
Att
Gud till sig hemkallat
min innerligt älskade dotter

Bertha Meisingseth,
som lugnt och fridfullt avled
måndagen den 14 juni kl. 2,45 f.m., i
en ålder av 23 år, 6 mån., 20 dagar,
djupt sörjd och saknad, och i ljusaste
minne bevarad av mig, fostersyster,
släktingar och många vänner.
Vislanda den 15 juni 1920.

Anna Meisingseth.
Selma.
Sv. Ps. 213.
Lugnt och stilla du har lefvat
Lugn och stilla blev din död.
9056

5

Ur Smålandsposten N:o 81 Lördagen den 22 Maj 1920.
(dödsannons)
Att
Herren Jesus till sig hemkallat
vår kära lilla

STINA
Onsdagen den 19 dennes kl. 1 f.m. i
en ålder av 3 år, 6 mån. och 4 dagar,
innerligt sörjd och saknad av
föräldrar, syskon, släkt och vänner.
Vislanda den 20 maj 1920.

Junis o. Viktor Olsson
Olle.

Bertil.

När döden insteg, han sakta sade
Jag har en hälsning, jag har ett bud,
Att föra lilla Stina på änglars armar
Hem till vår Gud.
Nu är jag glad bland änglars skara
Och vill ej skiljas mer från dem;
Farväl föräldrar och syskon rara,
I himlen träffas vi igen.
7889

Ur Smålandsposten N:o 118 Tisdagen den 27 Juli 1920.
Död i Amerika. Efter en lång och gagnande verksamhet inom vän- och familjekretsen
afled fru *Kerstin Hyllengren i sin dotters hem i Duluth, Minnesota, måndagen den 28
Juni. Fru Hyllengren föddes i Vislanda den 1 September 1837. Hon ingick äktenskap med
Johan M. Hyllengren den 10 Maj 1863, hvilket äktenskap välsignades med nio barn, af
hvilka sex före modern ingått i den eviga hvilan. År 1869 ankom familjen till Amerika
och bosatte sig i Wasa, Minnesota. I nära femtio år hade den nu aflidna sitt hem i denna
stad. Med fru Hyllengren bortgick en af de kvinnor af den gamla svenska stammen, som
vigt sitt lif åt make och barn och i det tysta utfört sitt kärleksverk.
*Dotter till bonden Olof Månsson o.h.h. Martha Johannisdotter i Brohult, Vislanda sn.

Ur Smålandsposten N:o 147 Torsdagen den 16 September 1920.
Nära att bli öfverkörd, och dödad var i går en 87-årig gubbe *Jon Larsson från Södra
Vare i Blädinge socken, som ämnade besöka marknaden i Vislanda och färdades å
järnvägslinjen emellan Sälhyltans vakthus och Vislanda station, då ett gruståg passerade.
Den gamle som har mycket dålig hörsel, befann sig på sidan om spåret men träffades av
lyktan å loket och erhöll ett par större sår i hufvudet.
Lyckligtvis fanns doktor Björn Björnsson vid tillfället hemma hos sina föräldrar och
kunde genast tillkallas för att ägna den skadade den första vården, hvarefter denne så fort
sig göra lät, fördes till Ljungby lasarett. Huruvida inre allvarliga skador föreligga kunde
ej genast afgöras.
*Jon Larsson eller ”Jon Värre”, som han allmänt kallades, överlevde olyckshändelsen med ett par dagar. Han avled på
Ljungby lasarett den 17 september 1920.
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Vislanda marknad, gynnades af strålande väder och handeln med kreatur gick lifligt
undan. För 14 kv. oxar betalades 1,600-1,800 kr. pr par, 13 kv. 1,500-1,700 (ett par såldes för 1,790 kr., som var dagens högsta pris). 12 kv. 1,200-1,500 kr. Kor i kalfställning
betingade 700-900 kr. Stutar 900-1,000 kr. pr st. 12 vagnslaster kreatur afsändes med tåg
norrut.
I bodar och stånd gingo affärerna jämförelsevis bra. Nöjen af allehanda slag förekommo. Det förnämsta utgjordes härvid af cirkus Victoria, som vid sina föreställningar
hade så godt som alla platser utsålda.
Ordningen var hela dagen god.

Ur Smålandsposten N:o 149 Söndagen den 19 September 1920.
(dödsannons)
Vår innerligt älskade,
kärleksfulla och uppoffrande maka och
moder

Christina
har idag kl. 4,35 f.m. fått sluta sitt
långa lidande, i en ålder af 64 år, i
ljusaste minne bevarad.
Björneborg, Vislanda den 18 Sept. 1920.

Björn Björnsson.
Betty. Tina. Edvard.
Stig och Harald.
Millan och Fritz-Albert.

Anna.

Björn.

Ragnhild och Einar.

Margit.

Snart till den strand,
där böljor sig ej häva,
Lik arkens trötta duva,
skall jag sväva.
Till herdens famn
lik rädda lammet ila,
och där får hvila.
Ps. 486 och 488.

Ur Smålandsposten N:o 154 Tisdagen den 28 September 1920.
En högtidlig begrafningsakt, förrättades sistlidne fredag i Vislanda kyrka, då stoftet af
fru Christina Björnsson vigdes till den sista hvilan.
Det vackra templet var för tillfället smyckat med blommor och grönt. Under musik från
orgeln inbars kistan och placerades framför koret. Prestafverna fördes af grosshandlaren
C. Gränsström, Vetlanda, och godsägare Valfrid Jönsson, Bonby.
Kyrkoherde Holm höll en anslående predikan från altaret och uttalade tröstens ord till
den bortgångnes anhöriga. Blädinge sångkör utförde från läktaren ”O, huru stilla slumra
de saliga”, hvarjämte kantor P. M. Sjöstrand vackert och stämningsfullt sjöng ”Den store
hvide flok” ackompagnerad af kantor Espling, Blädinge.
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Vid grafven sjöng kören ”Stilla skuggor”. Den aflidnes måg, ingeniör Nilsson,
grosshandl. Gränsström och folkskollärare Viberg från Alfvesta, talade vid grafven och hr
Björnsson framförde under djup rörelse sitt tack till de närvarande begrafningsgästerna.
Ett 70-tal kransar hade sändts till båren.
Med anledning af sin hustrus begrafning lät grosshandl. B. Björnsson på fredagen
bespisa de å Vislanda ålderdomshem intagna med kaffe och hvetebröd, samt på kvällen
risgrynsgröt och mjölk.
De sanitära förhållandena, i Vislanda municipalsamhälle, har enligt 1:e provinsialläkarens berättelse, icke företagit några mer omfattande förbättringar i den allmänna
renhållningen eller anordningarna därför sedan 1917 års inspektion, hufvudsakligen
beroende på svårigheten att erhålla cement.
Uppsamlingskärl saknas allmänt. Dikena böra upprensas. Ett kloaksystem är nödvändigt.
I de flesta matvaruaffärerna är nödigt underhåll, särskildt ifråga om golf och väggar,
försummadt.
Vid skolorna bör apparat för drickning från vattenstråle snarast anskaffas.
Samhällets brunnar lämna i de flesta fall dåligt eller mindre godt vatten.
Sedan den förra stadsplanen blifvit af byggnadsstyrelsen underkänd, är en ny sådan nu
under utarbetande.
För hälsovårdsnämnden förestår ett drygt arbete att få gällande bestämmelser genomförda.

Ur Smålandsposten N:o 172 Lördagen den 30 Oktober 1920.
Ständig polisman i Vislanda. Vislanda municipalstämma har beslutat anslå 2,000 kr.
årligen till aflöning åt en ständig polisman i Vislanda. Ett lika stort statsbidrag skall sökas
för ändamålet.

Ur Smålandsposten N:o 176 Lördagen den 6 November 1920.
Hyllning. Då landtbrukaren Aron Jonasson i Kylershylte, Vislanda socken, fyllde 50 år
blef han föremål för de hjärtligaste hyllningar från släkt och vänner i mängd. 50-åringen
med fru hade till middag inbjudit ett stort antal vänner från när och fjärran. Till jubilaren
öfverlämnades under middagens lopp många värdefulla presenter däribland en snusdosa
af gammalt silfver, en följeslagare genom lifvet med krycka af silfver samt flera dussin
skedar, allt af gammalt silfver. Tal hölls af kyrkoherde Holm.

Ur Smålandsposten N:o 177 Söndagen den 7 November 1920.
Kommunalt, Vislanda. Ordinarie kyrkostämma med Vislanda församling hölls den 22
Okt. Kyrkorådets förslag till utgifts- och inkomststat för 1921 fastställdes och erfordras
härtill en utdebitering af 60 öre pr bev. kr. jämte 60 öre till prästerskapets aflöning.
Dyrtidstillägg beviljades åt kantor Sjöstrand med 200 kr. och till kyrkoväktaren med 200
kr., med skyldighet för den sistnämnde, att uppvärmning af kyrkan skall taga sin början
minst tre timmar före gudstjänsterna. Kyrkostäderskans aflöning höjdes från nuvarande
50 till 100 kr, hvarjämte beslutades att 25 kr., skall utgå till denna som gratifikation under
innevarande år.
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Till de blindas förening beslutade stämman anslå ett belopp af 10 kr. För skolkassans
behof beslöts en utdebitering af kr. 1:30 pr bev.- kr. Skolrådets förslag om anordnande af
gymnastikattrialj vid folkskolan i Sjöbacken enligt hr Ernst Karlsson i Tykatorp
upprättadt kostnadsförslag slutande på 265 kr. godkändes, hvarjämte beslöts att lärarne
vid de öfriga skolorna inom kommunen skola snarast inkomma med förslag till dylik
anordning vid respektive skolor.

Ur Smålandsposten N:o 183 Torsdagen den 18 November 1920.
Kommunalt. Vid på fredagen hållet sammanträde för uppsättande af kandidater till
kommunalfullmäktige i Vislanda för åren 1921-1924 har fullkomlig enighet uppnåtts
inom de olika partierna. Partibeteckningen bestämdes till ”gemensamma listan” och
följande kandidater uppsattes:
Landtbrukarna G. S. Olofsson, Mörhult, P. A. Svensson, Ulvsboda, P. M. Johansson,
Lindås, C. J. Nilsson, Lönshult, lokförare M. Petersson, fabriksarbetare Justus Karlsson,
stationskarl Gustaf Johansson, handlande Carl Samuelsson, sparbankskamrer Emil
Lindahl, kantor P. M. Sjöstrand, postvaktmästare C. L. Svensson och verkmästare C. L.
Ferm, Vislanda.
Under strecket: Landtbrukaren Gustaf Johansson, Hönetorp, handlanden J. A. Ståhl,
stationsförman Carl Jonsson, snickaren J. M. Ljungberg, landtbrukaren Samuel Nilsson,
Hullingsved, och omlastaren Oskar Johansson, Vislanda.
Valet har af kommunalstämman bestämts att förrättas den 28 dennes.

Ur Smålandsposten N:o 188 Lördagen den 27 November 1920.
För egen hand. Själfmord genom att skära sig i halsen med en rakknif begicks natten till
fredagen af änkefru Elise Svensson, änka efter för ett par år sedan aflidne arrendator
Alfred Svensson i Hästhagen, Vislanda. Den aflidna hade ännu sin bostad å gården,
hvilken äges af Statens järnvägar, tillsammans med sina barn. Hon hade lagt sig fullt
påklädd på kvällen. Sedan alla barnen i rummet somnat, hade hon placerat sig på golfvet
och där utfört sitt hemska beslut.
Den hemska gärningen hade af allt att döma utförts tidigt på natten, emedan kroppen vid
sex-tiden, då själfmordet af barnen upptäcktes, redan var kall. Om anledningen till
själfmordet föreligger endast det faktum, att änkefru Svensson vid ett tillfälle för något af
barnen uttalat att hon ej kunnat sofva på flera nätter. Vid mannens frånfälle var den
ekonomiska ställningen inom familjen jämförelsevis god och har sedan ej nämnvärdt
försämrats, då inga små, förutom den 12-årige gossen funnits, och de öfriga barnen i stort
sett försörjt sig själfva.
Den aflidna var född i Höör församling af Malmöhus län den 13 Februari 1875 och
sörjes närmast af sina sex barn samt en broder.

9

Ur Smålandsposten N:o 203 Torsdagen den 23 December 1920.
(dödsannons)
Att
Gud den allsmäktige efter sin stora
barmhärtighet hädankallat
min älskade maka och vår kära moder

Kristina Andersson,
Som har fått sluta sitt långa och tåligt
burna lidande, stilla och fridfullt, i
tron på sin frälsare, måndagen den 20
december kl. 2,10 f.m., i en ålder av
65 år, 7 mån. och 16 dagar, djupt
sörjd av mig, barn, barnbarn samt
styvbarn, syskon, släkt och många
vänner, har jag härmed det sorgliga
plikten tillkännagiva.
Fagerås, Vislanda den 20 dec. 1920.

Peter Andersson.
Min högtidsdag går in,
allt är så tyst och stilla.
Farväl, o. värld,
jag vill på dig ej tiden spilla.
Mitt hjärta redo är,
min själ förbidar dig.
Du är ej långt från mig.
Sv. Ps. 36
17211

Ur Smålandsposten N:o 10 Tisdagen den 18 Januari 1921.
(dödsannons)
Att
Herren Gud i sitt allvisa råd
hädankallat
min ömt älskade make

Magnus Svensson
som efter ett långvarigt tåligt buret
lidande stilla insomnade i den eviga
vilan den 14 Jan. kl. 9 f.m. i en ålder
av 68 år och 27 dagar, djupt sörjd och
saknad av mig, fosterdotter och
trolovad samt släkt och många
vänner, har jag härmed den sorgliga
plikten tillkännagiva.
Gustafslund, Vislanda d. 14 Jan. 1921.

Johanna Svensson.
Hilda o. Axel.
Hur tomt är allt hvad världen har,
hur kort dess nöjen vara!
Snart stundar natten då envar,
af oss skall hädanfara.
Och då hvad är all lycka här,
Emot det löftet: ”Hvar jag är,
där skolen I ock vara!”
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Ur Smålandsposten N:o 12 Lördagen den 22 Januari 1921.

Fastighetsauktion.

Auktion

Torsdagen den 3 kommande februari kl.
12 m. låta sterbhusdelägarna efter hemmansägaren Petter Magnusson, Sjötorpet, Vislanda socken, genom undertecknad på fri och öppen auktion som å
stället förrättas, försälja 1/6 mantal
Sjötorpet.
Hemmanet, som är beläget cirka ½ mil
från Vislanda station har försvarliga
bonings- och ladugårdshus. Vinter- och
sommarföder 8 st. fäkreatur, häst samt
smådjur. Skog till husbehov, en del till
avsalu. Inteckning i hemmanet får
övertagas. Å hemmanet finnes 2 st. torplägenheter passande att frånsäljas som
egna hem, samt andel i tappade sjön
Kölnen. Tillträde den 14 nästkommande
mars. Betalnings- och övriga vilkor tillkännagivas före utropet.
Aplamon pr Vislanda den 19 jan. 1921.

i Vislanda.
Tisdagen den 25 dennes kl. 11 f.m. låter
Järnhandlanden Carl Johansson i Vislanda genom undertecknad på fri och
öppen auktion försälja diverse mer eller
mindre brandskadade järnvaror såsom
stångjärn, borrstål, korphackor, spett,
plog och årderbillar, länkar, tjuder och
grimmor, yxor, muttrar, en del rör och
ett stort parti skrot. Dessutom kommer
för utrymmes skull att utbjudas en del
tröskverk, vandringar och sädesharpor.
För vederhäftighet kände köpare erhålla
2 mån. betalningsanstånd, övriga betala
kontant.
Aplamon pr Vislanda den 21 jan. 1921.

Per Samuelsson.

Per Samuelsson.

Ur Smålandsposten N:o 18 Tisdagen den 1 Februari 1921.
(dödsannons)
Att
Herren Gud i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
vår innerligt älskade make och
kärleksfulle fader
Hemmansägaren

Olof Magni Johansson,
som efter några dagars sjukdom avled
å Växjö Lasarett Söndagen den 30
januari kl. 12,40 f.m. i en ålder av 52
år, 10 mån., 9 dagar, djupt sörjd och
saknad av maka, barn, barnbarn,
broder, syster, samt övriga släktingar
och många vänner, hava vi den
smärtsamma plikten tillkännagiva.
Brohult pr Vislanda den 30 januari
1921.

Emma Johansson.
Emil.

född Andersson
Nanny o. Carl Samuelsson
(Bertil)

Sigrid. Ellen. Sophia.
Manfred. Per. Stina. Bror.
Svenska Ps. N:o 21-260 v. 4.

Jag tager farväl och bjuder god natt,
åt hemmet farväl jag nu säger.
Jag bad till min Gud om nåd för min själ,
Om hjälp för de mina till evigt väl.
Min fader mig hörde i nöden,
Nu finner jag vila i döden.
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Ur Smålandsposten N:o 19 Torsdagen den 3 Februari 1921.
(dödsannons)
Härmed tillkännagives
att
Gud behagat hädankalla
vår älskade fader,
f. d. Hemmansägaren

Jon Svensson
som efter endast några dagars
sjukdom stilla avled tisdagen den 1
febr. kl. 12 f.m. i sitt 82:dra levnadsår,
sörjd och i tacksamt minne bevarad av
barn och barnbarn, släktingar och
vänner.
Trästen, Vislanda den 1 Febr. 1921.

Barnen.
Sv. Psb. 424 v. 7.

Ur Smålandsposten N:o 26 Tisdagen den 15 Februari 1921.
(dödsannons)

Härmed
hava vi den smärtsamma plikten
tillkännagiva
att
vår ende älskade son

Ernst Gustaf
Magnusson
Efter ett tåligt buret lidande, stilla
avled i sitt hem den 9 februari kl. 5
e.m. i en ålder av 23 år, 21 dagar,
djupt sörjd och i tacksamt minne
bevarad av föräldrar, släktingar och
många vänner.
Rickardshult, Wislanda den 9 februari
1921.

Ingrid och Magnus
Jonasson
Så vill jag fly, från världens gny,
till Dig o Jesu fromme.
När synd och död tillfoga nöd,
hos Dig jag ro bekomme.
Sv. Ps. 187, 8 v, o. 473, 4 v.
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Ur Smålandsposten N:o 28 Lördagen den 19 Februari 1921.
(dödsannons)
Tillkännagives
att vår älskade fader,

f.d. Pumparen

Ola Truedsson,
Stilla avled på sin 86-årsdag, djupt
sörjd och i tacksamt minne bevarad av
barn, barnbarn, släkt och vänner.
Vislanda den 17 februari 1921.
BARNEN.

Omhägna den nattliga friden,
den trötte, o grav, i din gömma!
När natten en gång är förliden,
skall Herren sin avbild ej glömma.
Sv. Ps. 480.

Ur Smålandsposten N:o 42 Tisdagen den 15 Mars 1921.
Dödsolycka. Då tåget i söndags kväll från Vislanda var på ingående till Ljungby märkte
föraren söder om Ågårdsbron en person på banan, men så nära att det var omöjligt att
stanna, hvarför denne fick en törn i huvudet av loket. Den skadade upptogs och fördes till
stationen, samt därifrån omedelbart till lasarettet, där man blott bara kunde konstatera att
han dött till följd av de erhållna skadorna.
Den förolyckade var en 22-årig arbetare vid Åströms fabrik i Ljungby. Hans namn var
Sture Nyberg.

Ur Smålandsposten N:o 43 Torsdagen den 17 Mars 1921.
Själfmordet framför tåget i Ljungby. Angående den sorgliga händelsen i Ljungby i
söndags skriver vår korrespondent till komplettering av ett föregående meddelande,
följande:
Då persontåget från Vislanda på söndagskvällen gav signal för ingående till Ljungby
station varseblev föraren en mansperson stående å banan intill spåret, hvarför en kraftig
varningssignal gafs. Detta hade, sorgligt nog, icke åsyftad verkan, utan då lokomotivet
kommit på endast några meters avstånd från mannen, kastade denne sig över spåret
framför loket. Som detta var försett med fastskruvad snöplog, undgick mannen att helt
massakreras men fick en kraftig stöt över ena skuldran och nacken och slungades intill
sidan av banvallen. Så fort sig göra lät stannade tåget, och mannen togs upp och fördes
till stationen samt därifrån till lasarettet, där endast dödsfallet kunde konstateras.
Den levnadströtte var 24-årige fabriksarbetaren Sture Nyberg från Ingelstad i Berga
socken, anställd å fabrik i Ljungby. Orsaken till den förtvivlade handlingen torde
huvudsakligen vara att söka i kärleksgrubblerier, vilket framgick av brev, som funnos i
den dödes rockfickor. Rocken hittades senare ett stycke från den plats, där Nyberg
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kastade sig framför tåget. I rockfickorna fanns förutom ett par brev även en del penningar
samt två skarpa patroner. Han hade på söndagen varit i sitt hem i Ingelstad och vid resan
därifrån hade han medtagit sitt gevär men av någon anledning glömt detta vid stationen i
Lagan. Det ligger ju nära till hands att tro, att han hade tänkt att med ett skott förkorta sitt
liv. Den så sorgligt omkomne var en nykter sparsam och i allt en mycket ordentlig ung
man. Han sörjes närmast av fader, syskon och släktingar.

Ur Smålandsposten N:o 47 Söndagen den 27 Mars 1921.
Ny bränntorvfabrik i Vislanda. Lantbrukaren Otto Andersson i Sälhyltan, Vislanda,
anhåller hos k.m. om ett torvlån å 25,000 kr. i och för anläggandet av en bränntorvsfabrik
samt för att rationellt sköta bränntorvstillverkningen å honom tillhöriga s.k. Spjutaretorpsmossen i Vislanda socken.

Ur Smålandsposten N:o 50 Lördagen den 2 April 1921.
(annons)

Auktion
å handelslager.
Tisdagen den 5 april 1921 med början kl. 12
m. låter handelsidkerskan Elisabet

Magnusson försälja en del kuranta
varor, bestående av ylle- och
bomullstyger, flaneller, mouslin och
sammet, strandkoftor, strumpor och
underkläder, skjortor, arbetsblusar,
damlinnen, damkragar och brodyr
m.m., m.m.
För vederhäftighet kände köpare
erhålla 2 månaders räntefritt betalningsanstånd.
Vislanda den 1 April 1921.

Emil Lindahl.
Anmodad auktionsförrättare.

Ur Smålandsposten N:o 55 Söndagen den 10 April 1921.
Uppvärmningen av Vislanda kyrka. Byggnadsstyrelsen uppmanade år 1919 Vislanda
församling att utan dröjsmål vidtaga åtgärder för utarbetande av förslag till en mindre
eldfarlig och vanprydande uppvärmningsanordning i församlingens kyrka än den nu
befintliga.
Då emellertid icke försports att församlingen vidtagit några åtgärder i detta afseende, har
byggnadsstyrelsen nu åter uppmanat församlingen att snarast möjligt låta utarbeta
förslaget i fråga. Byggnadsstyrelsen finner det synnerligen anmärkningsvärt, att
församlingen icke vidtagit åtgärder för avlägsnande av den fara och vanprydnad, som den
nuvarande värmeledningen innebär.
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Ur Smålandsposten N:o 57 Torsdagen den 14 April 1921.
Värmeugnarna i Vislanda kyrka. Med anledning av skrivelser från k. byggnadsstyrelsen den 17 september 1919 införskaffades genast kostnadsförslag till anordning för
Vislanda kyrkas uppvärmning enligt varmluftssystem. Kostnaden beräknas till över
10,000 kr. och ansåg därför kyrkostämman, att man ej kunde gå med på så stora utgifter,
då man just skulle enligt k. m:ts åläggande bygga prästgård för omkring 45,000 kr., samt
genast därefter tvenne skolhus till en kostnad av minst 100,000 kr.
Kyrkostämman godkände istället ett förslag av fackman, ingenjör A. Wiman i Wäxjö,
och godkänt av allmänna brandförsäkringsverket, enligt vilket de vanprydande rökrören i
kyrkan tages bort och istället röken ledes ut genom saltglaserade lerrör mellan inner- och
yttertaken. Denna rökledning fungerar till belåtenhet och har kyrkans inre genom
förändringen blivit mera tilltalande.

Ur Smålandsposten N:o 58 Lördagen den 16 April 1921.
(annons)

Auktion.
Genom auktion, som förrättas i
Vislanda prästgård nästa onsdag den
20 dennes kl. 9 f.m., låta sterbhusdelägarne efter avlidne kyrkoherden
N. M. Nilsson försälja en stor del av
sitt värdefulla lösöre, såsom en större
antik spegel med förgylld ram och
bord med marmorskiva, salongs-,
gästrums- och sängkammarmöbler,
skrivbord, buffé, linneskåp, stolar,
sängar,
sängkläder
och
linne,
prydnadssaker, nysilver-, koppar-,
järn- och blecksaker, mangel, badkar,
cyklar, en vävstol med tillbehör, en
stor samling böcker m.m.
För vederhäftighet kände köpare
erhålla 2 mån. betalningsanstånd.
Vislanda den 15 april 1921.

Emil Lindahl.

Ur Smålandsposten N:o 68 Tisdagen den 3 Maj 1921.
Vislanda marknad, den 29 April var talrikt besökt och handeln med kreatur gick
synnerligen livligt. Nästan samtliga torgförda djur blevo sålda i det 19 vagnslaster
avsändes åt olika håll. Priserna voro för 14 kvarters oxar 1,100 till 1,200 kr. för 13 kv.
1,000 till 1,100 kr. Kalvkor 300 till 500 kr. och slaktdjur 200 till 350 kr. Tjurar betingade
ett pris av 500 till 800 kr. I bodar och stånd gingo affärerna ävenledes bra. Av marknadsnöjen fanns ingenting sevärt. Ordningen var god tills vid 8-tiden på kvällen då ett mindre
slagsmål uppstod i det en person blev överfallen och misshandlad så att blodvite uppstod.
Troligen får saken rättsligt efterspel.
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Ur Smålandsposten N:o 72 Tisdagen den 10 Maj 1921.
Vårarbetet inom Allbobygden, fortskrider raskt framåt ändock väderleken är ganska
kall. På de mesta ställen har potatisen redan kommit i jorden, sådden av vårråg och
vårvete torde även vara avslutad. På mossmarkerna torde det ännu dröja någon vecka
innan sådden där kan taga sin början. Jorden är torr överallt, så ett uppfriskande regn vore
nu ganska välbehövligt.

Ur Smålandsposten N:o 76 Onsdagen den 18 Maj 1921.
(dödsannons)
Att
Gud i sitt outgrundliga rådbehagat
till sig hemkalla
vår innerligt älskade maka och moder

Blenda Katarina Karlsson
född Ring,

som efter ett kort och tåligt buret
lidande stilla avsomnade i tron på sin
Frälsare, den 14 Maj kl. 9,30 e.m., i
en ålder av 44 år, 1 månad och 8
dagar, djupt sörjd och saknad av mig
och barn, syskon, övriga släktingar
och många vänner, hava vi den
sorgliga plikten tillkännagiva.
Lövön pr Eneryda den 17 Maj 1921.

Johan Karlsson
Ingrid. Erik. Edvin. Gustav.
Edit. Gunnar. Anna. Berta.
Ellen. Ida. Emil.
Sv. Ps. 344, 347.

Ur Smålandsposten N:o 78 Lördagen den 21 Maj 1921.
(annons)

Lösöreauktion
i Vislanda.
Tisdagen den 24 innevarande Maj kl. 11 f.m. låta
sterbhusdelägarna efter änkefru Elise Svensson i Hästhagen
genom frivillig och öppen auktion som därstädes förrättas
försälja all sterbhuset tillhörande lösöre varav må nämnas:
1 ekbuffé, 1 matrumsbord, 6 st. matrumsstolar av ek, 2 byråer,
1 orgel med stol, 1 klädd soffa, 2 st. stolsängar, 1 tvåmanssäng,
1 kommod, 1 korgstol, 1 munkstol, fönsterbord, blomsterställ,
och väggtavlor, diverse kökssaker, glas och porslin, sängkläder,
dukar och annat linne, 1 vävstol med tillbehör, 1 spinnrock, 2 st.
järnkaminer, 1 väggklocka m.m. varor.
Av mig, för vederhäftighet kände köpare, erhålla 3 månaders
räntefritt betalningsanstånd, övriga betala kontant.
Aplamoen pr Vislanda den 19 maj 1921.

Per Samuelsson.
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Ur Smålandsposten N:o 82 Lördagen den 28 Maj 1921.

Våldsam skogsbrand vid Eneryda.
Utbröt på torsdagen och härjade ett område av
7 km:s längd.
Nedbrunna ladugårdar och ihjälbrända kreatur
i skogarna.

Runtom i Småland hade man i torsdags afton förnimmelse av en skogsbrand, som att
döma av den starka brandrökslukten och de väldiga rökpelare, som kunde iakttagas i stora
delar av vårt landskap, tycktes vara av väldiga dimensioner. Senare har det bekräftats, att
särskilt trakten av Eneryda station i Virestads socken varit utsatt för en förödande
skogsbrand, som till sitt omfång, och sina verkningar torde vara en av de svåraste, som
någonsin härjat södra Sverige.
Man antager, att elden uppstått av gnistor från uppgående morgontåget från Hässleholm.
Den observerades först i Bräkneryd vid 10-tiden på f.m., beläget ett par kilometer norr om
Eneryda och fick – gynnad av de genom den långvariga torkan och solvärmen lätt
antändbara markerna och den ganska hårda vinden – en rasande fart och spred sig
synnerligen hastigt åt Ljungby och Vislanda-hållet till.
Det blev snart klart, att det hjälpmanskap – järnvägspersonalen utmed linjen uppgående
till ett par hundra man – som uppbådats icke räckte till att stävja den röde hanens
framfart, varför hjälp från Kronobergs regemente och från kringliggande bygder
rekvirerades.
Kl. halv 3 på eftermiddagen anhölls sålunda genom länsstyrelsen om beväring från
regementet. Redan en halvtimme senare avgick ett extratåg till brandplatsen med 70 man,
under befäl av löjtnant K. Ernemark. Strax efter dessas ankomst anlände ett extratåg från
Alvesta med frivillig hjälp. Senare på kvällen anlände extratåg med beväringsmän, dels
från Vendes Artilleriregemente i Kristianstad till en styrka av 75 man under befäl av
fänrik I. Svedberg, dels från Hallands regemente, från vilket 50 man ankommo.
Sammanlagt hade till igår f.m. anlänt omkring ett tusental deltagare i släckningsarbetet.
Oaktat man alla till buds stående medel sökte begränsa elden, tycktes allt arbete nästan
lönlöst. Elden tilltog fast mera i styrka och omfång och spred sig med rasande fart. Tyvärr
tilltog vinden också i styrka under middagens lopp, och av den spredos gnistorna vidare
omkring, och på grund av markens lättantändlighet behövdes det icke mer för att en ny
eldhärd skulle uppstå. Klart är, att släckningsarbetet i oerhörd grad därigenom
försvårades. Släckningsmanskapet kunde därför icke i samlad trupp uppträda i kampen
mot det rasande elementet utan måste fördelas i spridda lag om ett 10-tal man i varje. De
kämpade emellertid tappert och våra krigare utmärkte sig icke minst.
De fingo emellertid trots sitt energiska arbete ofta vika för den övermäktiga fienden,
som snart hade spritt sig ända till Horda Frälsegård, Fölshult, Lövön, Norra Kulla, Ryd,
utägor till Eneryda by, Haghult, Vislanda, Röshult, Värmanshult, m.fl. platser, och endast
tack vare ett energiskt släckningsarbete kunde boningshusen å dessa platser räddas.
Emellertid voro ladugårdar och boningshus på flera ställen starkt hotade och ett par
ladugårdar fattade eld flera gånger. Man hade från boningshusen i förväg utburit alla
husgeråd, möbler och sängkläder. Telefon- och belysningsledningarna avbrändes vid de
ställen, där elden gick fram vid vägen. Det var därför svårt att komma i förbindelse med
byarna i närheten av brandplatsen.
Även om dessbättre inga skador ha anställts på boningshus, har dock elden anställt
förhärjande ödeläggelser för många lantbrukare, då de fått sina nyodlingar och sina
nysådda trädor totalt förstörda, och många hade icke kvar en grön fläck, på vilken de
kunde släppa sina kreatur på bete. För arrendatorn Edvin Pettersson å Eneryda Södregård
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brändes till döds 8 á 10 nötkreatur. En ladugård nedbrann vid gården Fållen, men man
lyckades rädda kreaturen. Även en annan ladugård i närheten nedbrann, men kreaturen
räddades också här. Dessbättre har inga människor skadats. Tidigt på fredagsmiddagen
brann det ännu ganska friskt i skogarna, även om eldens framfart i det stora hela finge
anses som stävjad. Landsfogde Wilner, som av länsstyrelsen fått order om att leda
eldsläckningsarbetet, meddelade på fredagsmorgonen, att elden vore hejdad vid Röshult,
men att det vid Ryd fortfarande brann. Han meddelade även, att den mesta nedbrunna
skogen icke varit av bästa beskaffenhet med undantag av den vid Värmanshult hörande,
vilken varit prima. Givetvis äro skadorna ändå betydliga. Från Karlskrona hade militärer
rekvirerats och 150 man stodo färdiga att avresa, då order kom, att de icke behövde
utrycka.
Enligt vad Smålandsposten erfarit från brandplatsen igår eftermiddag hade man lyckats
hindra eldens vidare framsteg, men det brann ännu ganska häftigt i mossmarkerna och i
nedfallna träd. Släckningsarbetet försvårades oerhört genom den svåra vattenbristen
varför man nödgades försöka dämpa elden med jord. På eftermiddagen ansåg man sig
dock ha faran för eldens vidare spridning undanröjd, varför en del av släckningsmanskapet kunde hemförlovas. Manskapet från Kronobergs regemente hemsändes
sålunda idag. Det kommer emellertid att avlösas av en kontingent värnpliktiga från
Vendes Artilleriregemente uppgående till en styrka av 150 man, som står under befäl av 3
officerare och 15 underbefäl. Ledare är kapten T. Sylvan. Från Karlskrona grenadierregemente anlände i natt 150 beväringsmän pr extratåg till Vislanda för att deltaga i
släckningsarbetet. Dessutom deltaga ett 40-tal av järnvägspersonalen och ett 150-tal av
ortsbefolkningen.
Elden har härjat ett område av 7 kilometers längd och 1 á 2 km. bredd. Längdsträckan
går från antändningsplatsen vid Eneryda till Röshult i Vislanda socken.
Skogsbrand även vid Gemla och Blädinge.

Skogseld utbröt i torsdags vid Gemla. Den släcktes emellertid innan den hunnit taga fart
och anställa någon skada.
I Blädinge uppstod likaledes eld. Här troddes det, att elden förorsakats av det extratåg,
som från Alvesta transporterade militärer. Det såg en stund ganska hotande ut, och elden
fick god näring i de torra mossarna. Efter en stund blev man även här herre över
densamma.
Lantgård i Ryssby socken lagd i aska.

En eldsvåda uppstod på torsdagen i J. Svenssons gård i Gunnersbo, Ryssby socken,
varvid samtliga uthusbyggnader och ett boningshus lades i aska. Det brunna var lågt
försäkrat och uppskattas till omkring 35,000 kr. Orsaken till elden antages vara gnistor
från en fotogenmotor.

Röda Kors-veckan
i Vislanda.
Röda kors-veckan firades i Vislanda med en högtidlig gudstjänst i församlingens kyrka
på fredagen f.v. kl. 5 e.m., varvid Blädinge sångkör under kantor Esplings ledning på ett
mycket förtjänstfullt sätt medverkade. Sedan kören föredragit tre sångnummer och
församlingen sjungit psalmen n:r 392 v. 3– 5 bestegs predikstolen av kyrkoherde Holm,
som i en medryckande predikan klart redogjorde för Röda Korsets tillkomst och
utveckling, därvid manande de församlade åhörarne till barmhärtighet och kärlek emot
sin nästa. Efter predikan, vilken åhördes med stor uppmärksamhet, sjöng kören vackert
och stämningsfullt ”Du som världar har till rike”. Härefter sjöngs psalmen n:r 274 v. 4-6,

18

varefter altartjänst förrättades. Efter gudstjänstens slut upptogs ett frivilligt offer i kyrkan
till förmån för Röda Korset och inbringade detta kr. 165:72.
Till gudstjänsten hade, förutom en mängd åhörare, samlats hela lärarepersonalen med
respektive skolbarn.
På lördagen och söndagen var Röda Kors-festen förlagd till byggnadsföreningens lokal i
Vislanda, vilken senare på ett mycket smakfullt sätt dekorerats för ändamålet. Direktör
Emil Larsson, som arrangerat det hela och därvid nedlagt ett betydande arbete, har all
heder härav. Kl. 7 e.m. tog festen sin början med musik av Vislanda musikkår. Efter ett
par musiknummer höll kyrkoherde Holm ett kort inledningsföredrag och kantor Sjöstrand
sjöng ”Den store hvide flok” jämte ett par andra vackra sånger ackompagnerad av kantor
E. Espling. Härefter kommo affärerna vid de olika stånden och anordningarna i full gång.
Senare förevisades två vackra tablåer. Den ena, en Röda Kors-tablå, ”anläggande av
första förband”, arrangerad av fru Sofie Melander, och den andra jämte uppläsning av
sagan ”Hur älvorna komma till jorden” arrangerad av direktör Larsson.
Festen avblåstes vid midnatt och tog sin början på söndagen kl. 11 f.m. Med musikkåren
i spetsen och företrädd av blågula flaggan, tågade samhällets skolbarn med Röda Korsflaggor i händerna genom samhället till bazarlokalen. Här togo festligheterna åter sin
början kl. 5 och blev lokalen denna gång till trängsel fylld av besökande.
Ett amatörsällskap uppförde vid niotiden på aftonen ”En farlig kommission” och
inhöstade härför stormande applåder. Musikkåren underhöll med ett och annat musiknummer och må det sägas till kårens beröm, att såväl aftonens musik som den vid flaggtåget var helt enkelt utmärkt, särskilt som kåren är jämförelsevis nystartad. För övrigt
gjorde alla medverkande sitt allra bästa och tack vare såväl denna omständighet, som ock
givares och besökandes uppoffringar vid bazaren, torde ett vackert nettoöverskott vara att
påräkna.

Ur Smålandsposten N:o 83 Söndagen den 29 Maj 1921.
Skogsbranden vid Eneryda, kan nu betraktas som definitivt släckt. Det brinner visserligen ännu i mossmarkerna och i nedhuggna träd, men någon fara för eldens
uppblossande föreligger icke. Det militära eldsläckningsmanskapet är emellertid ännu ute
för vakthållning. Huru stora skador, som åstadkommits av elden, kan ännu icke exakt
bedömas, men de torde uppgå till över 100,000 kr.

Ur Smålandsposten N:o 88 Tisdagen den 7 Juni 1921.
Kopparplåt å Vislanda kyrka. K.m. har bifallit Vislanda församlings ansökan om
tillstånd att omtäcka taket å tornet och lanterinen å församlingens kyrka med kopparplåt.

Kommunalt. Kommunalfullmäktige i Vislanda sammanträdde den 29 Maj under kantor
P. M. Sjöstrands ordförandeskap.
Frånvarande voro ett flertal fullmäktige dels utan godkänt förfall.
Fru Christine Lindahls ansökan om rättighet till utskänkning av pilsnerdricka å hotellet i
Vislanda under ett år från den 1 nästa Oktober blev av fullmäktige ej tillstyrkt. Beslutet
fattades genom omröstning. Kommunalnämnden hade likaledes genom omröstning
tillstyrkt samma ansökan. Kommunalnämnden hade hos fullmäktige föreslagit inköp för
kommunens räkning av lägenheten Brånadal n:o 2 till ett pris av 2,000 kr. Fullmäktige
beslöto enhälligt, att nämnda fastighet skulle för kommunens räkning förvärvas.

19

Det av sparbanken till mindre bemedlade inom socknen, anslagna beloppet beslutades
skola utdelas genom kommunalnämndens försorg, och att fördelningen verkställes under
årets senare del. Det vid föregående sammanträde bordlagda ärendet angående
avskrivning av kommunalskatt för hemmansägaren Olof Samuelsson i Hullingsved
företogs därefter till behandling. Kommunalnämnden hade sökt utreda frågan och kommit
till det resultat, att Samuelsson visserligen ej under år 1919 sålt skog för taxerade
beloppet 1,500 kr., men att skogsförsäljning för detta belopp tidigare ägt rum, utan att
Samuelsson härför taxerats. På grund härav ansåg kommunalnämnden, att någon
avskrivning av kommunalskatt ej bör ifrågakomma, men att skogsaccisbeloppet kr. 70,
och blev detta även fullmäktiges beslut.
– Ordinarie kyrkostämma med Vislanda församling hölls i kommunalrummet den 30
Maj under ordförandeskap av kyrkoherde Holm. Samtliga under kyrkostämman hörande
räkenskaper godkändes och lämnades full besvärsfrihet för 1920 års förvaltning.
Till stämman hade kommitterade för skolhusbygget i Mörhult inkommit med ritning och
kostnadsförslag, det senare slutade på ett belopp av över 26,000 kr. Stämman ansåg
kostnadsförslaget för högt, varemot ritningen godkändes. Till blivande extra
kyrkostämma skulle nytt kostnadsförslag anskaffas, varjämte förslag väcktes att därest
icke kostnaden för skolhusbygget å blivande entreprenadauktion betydligt nedbringas
under förut nämnda summa, kommunen själv skulle utföra detta byggnadsarbete.
Stämman beslöt renovering av kyrkans innertak under sommarens lopp och tillsattes
härför en kommitté bestående av 5 personer. Kostnaden beräknas till 7 – 900 kr.
Likaledes beslöts inköp för kyrkoarkivets räkning av ”Smålands beskrivning” för ett pris
av 100 kr. ävensom en bok kallad ”Kyrkogårdskonst” för ett pris av 30 kr. därest denna
finnes lämplig såsom handledning vid förestående planeringsarbete å Vislanda kyrkogård. På kyrkoherde Holms förslag beslöts enhälligt att årliga kostnaden för telefonen till
prästgården (förutom underhållet som bestrides av kommunen), betalas med hälften av
kyrkoherden och andra hälften av kommunen. Nuvarande årsavgiften utgör 110 kr.
Lantbrukaren C. J. Karlsson i Kroksnäs hade i skrivelse anhållit om ersättning för de
utgifter, han i egenskap av barnavårdsman inom socknen får vidkännas. Stämman beslöt
enhälligt bifalla denna anhållan, i synnerhet som Karlsson punktligt och samvetsgrant
fullgör sitt uppdrag. Ersättningen skall utgå ur skolkassan.

Ur Smålandsposten N:o 107 Tisdagen den 12 Juli 1921.
En dyr brand för statens järnvägar. Den förödande skogsbrand som den 26 sistl. maj
uppstod genom antändning från statsjärnvägens tågsätt i närheten av Eneryda station och
med stor häftighet spred sig över en del hemmans skogar, har av länsjägmästare Eugen
Hemberg, med biträde av C. G. Andersson i Vegby, med ersättare nämndemannen J. A.
Bengtsson i Slätthult samt virkeshandlaren E. Olsson i Eneryda, i och för skadeersättning
värderats. Oberäknat ett par hundra hektar värdelös mossmark, som av elden överfarits,
har densamma omfattat och förstört 378 hektar skogbevuxen mark, 22 hektar
mossodlingar, 3 st. ladugårdar, 10 st. hölador, åtskilliga i skogen belägna, upphuggna
vedfamnar, massaved, timmer, m.m., samt 31,472 meter gärdesgårdar.
Hela brandskadeersättningen har uppskattats till 197,071:74.
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Ur Smålandsposten N:o 94 Lördagen den 18 Juni 1921.
(annons)

Konkursauktion.
Genom offentlig auktion, som förrättas å Hotellet i Vislanda
onsdagen den 6 juli 1921 klockan 3 eftermiddagen, kommer
att till försäljning utbjudas Vislanda Mekaniska Verkstads &
Gjuteriaktiebolags konkursbo tillhöriga fastigheten n:r 26 i
Vislanda municipalsamhälle med därå uppförda bostads- och
fabriksbyggnader. Avgivna anbud skola underställas borgenärernas prövning vid det sammanträde, som å ovan angiven plats
hålles klockan 3,30 samma dag auktionen äger rum, därvid det
ankommer på borgenärerna att antaga eller förkasta desamma.
Köpeskillingen skall erläggas kontant, därest icke anstånd i
särskilt fall medgives. Övriga försäljningsvillkor tillkännagives
före utropet.
Å samma auktion kommer, under samma villkor som ovan för
fastigheten angivits, att till försäljning i ett utrop utbjudas samma
konkursbo tillhöriga maskiner, verktyg och övriga inventarier
ävensom inneliggande lager av elektrisk material m.m.
Närmare upplysningar lämnas å skriftlig begäran av
undertecknad Englund, adress Växjö.
Vislanda, Alvesta och Växjö den 16 juni 1921.
C. Samuelsson. Bertrand Engnell. Einar Englund.
Sysslomän i konkursen.

Ur Smålandsposten N:o 97 Torsdagen den 23 Juni 1921.
Dödsfall. I sitt hem i Vislanda avled i måndags, efter en längre tids sjukdom, möbelsnickaren Karl Gustaf Johansson i en ålder av 36 år. Som närmast sörjande vid båren står
maka, en liten son, åldrig moder och syskon. Den avlidne var på sin tid – för ett tiotal år
sedan – under flera år bosatt i Växjö och var då livligt verksam inom den fackliga
politiska rörelsen och innehade där flera förtroendeuppdrag. Johansson efterlämnar
minnet av en god och redbar man, som med sitt alltid glada humör var en stor glädje för
sin omgivning.

Ur Smålandsposten N:o 112 Torsdagen den 21 Juli 1921.
Brunnsgrävning, försiggår nu på en del platser i de småländska bygderna på grund av
den rådande bristen på det för folk och boskap oumbärliga vattnet. På en del ställen
projekterar man att genom fördjupning av förut varande, nu så gott som uttorkade
brunnar, uppsöka eventuellt längre ned i jorden eller berget liggande vattenådra eller
vattenförande lager. Många vattendrag äro likaledes nu uttorkade och vattenståndet i
sjöarna är för närvarande mycket lågt.
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Ur Smålandsposten N:o 117 Lördagen den 30 Juli 1921.
Luffare, uppträda mångenstädes i bygderna, där de mest uppsöka bondgårdarna och
under förebärande av arbetslöshet, pockar på kost och logi gratis. Det har hänt att dylika
individer hos jordbrukare erbjudits arbete såsom biträde vid skörd o.d., men vägrat. Att
befolkningen ej sätter värde på sådana tvivelaktiga figurers besök i sina hem är lätt att
förstå.

Ur Smålandsposten N:o 119 Tisdagen den 2 Augusti 1921.
Det ymniga regnet, som under de närmaste dagarna kommit oss till del börjar nu att göra
utmärkt god verkan. Bl.a. börjar å de förut brunbrända klövervallarna groen spira upp.
Det å höstrågåkrarna utsådda klöverfröet, som ej har under torktiden kunnat komma upp,
kommer helt säkert nu att gro, såvida det icke grott innan torkan kom, ty då äro dessa
späda växter helt utdöda. Potatis och rotfrukter börjar nu att krya på sig. Kornet har
drivits till mognad så att skörd av detta sädesslag nu pågår på många ställen. Även linet är
färdigt till skörd.

Från Vislanda.
(Brev till Smålandsposten)

Av alla de bekymmer, vi Vislandabor ha, är intet så stort som vattenbristen, särskilt i
stationssamhället. Nu under torkan har det varit svårt nog att få vattendropparna att räcka
till. Ett projekt, framkastat av de ledande männen inom kommunen – utgående på att
medelst vattenledning från den s.k. ”Thansa källa” förse samhället med vatten – har visst
blivit till intet på grund av ekonomiska skäl. Denna källa, känd sedan långt tillbaka i
tiden, har ett utomordentligt gott, friskt vatten.
Naturligtvis har skörden här, som på andra ställen, tagit skada av torkan. Rågen är god.
Potatisen delvis falnad men på sina ställen ganska bra. Rotfrukterna dock dåliga, det
nyligen fallna regnet – omkring 4 mm. – har kanske något avhjälpt förhållandet. Vad
havren beträffar är den dock jämförelsevis bra.
Allt vad timmer heter är ju dyrt i dessa tider. Icke för ty har Vislanda synnerligen livlig
frekvens i den vägen. Här timras, sågas och hyvlas av alla krafter. Än är det nedbrunna
uthus, som skola byggas, än nya boningshus, som skola uppföras. Målningsarbetet är ju
därför också livligt.
Uppe vid kyrkan är det livligt om dagarna. Det nya koppartaket har alla redan påbörjats
och tornet är nu färdigt.
Vislanda äger ju även en storartad fabriksanläggning, nämligen statens bränntorvsfabrik
i Hästhagen, som sysselsätter omkring 300 arbetare. Där drives allt med elektrisk kraft.
Vad industrien inne i samhället angår så har den avtagit det sista året, särskilt när gjuteriet
och mek. verkstaden måste nedlägga sitt arbete. Men det finnes dock ett par snickerier
och lika många mek. verkstäder, fast i mindre skala.
C. S.

22

Ur Smålandsposten N:o 122 Söndagen den 7 Augusti 1921.
Vislanda pastorat får låna. K. m. har nu meddelat utslag beviljat Vislanda och
Blädinge församlingar tillstånd att upptaga ett 20-årigt amorteringslån å 45,000 kr. för
uppförande av prästgårdsbyggnader m.m. åt komministern i pastoratet. Lånet skall var
upptaget senast den 22 juli 1922.

Ur Smålandsposten N:o 158 Söndagen den 9 Oktober 1921.
(dödsannons)
Tillkännagives
att
Gud i sitt allvisa råd behagat
hädankalla

vår älskade son och broder,

Karl Johan Augustsson,
som genom olyckshändelse hastigt avled i
Stockholm den 4 okt. 1921 i sitt 37:de
levnadsår, djupt sörjd och saknad av oss,
trolovad, släktingar och många vänner.

Brohult pr Vislanda den 8 okt. 1921.
Ingrid.

August Andersson.
Syskonen.

Sv. Ps. 11 v. 4 o. 454.

Ur Smålandsposten N:o 159 Tisdagen den 11 Oktober 1921.
Stor torvbrand i Vislanda. På söndagsmorgonen observerade man, att rök strömmade
ut på sidorna av det stora torvupplag, som statens järnvägar har liggande vid Vislanda
station. Man tog genast itu med släckningsarbetet och hoppades att tämligen snart nå fram
till eldhärden. Efter hand kom man emellertid underfund med att denna måste finnas mitt
inne i lagret, och ansträngningarna inriktades därför närmast på forsla undan och
transportera bort det mesta möjliga av den icke angripna torven. Från kringliggande
stationer rekvirerades tillgängliga tomvagnar, och även från Malmö sändes på måndagsmorgonen ett extratåg med lediga vagnar.
Under ledning av maskiningenjören och trafikinspektören i Nässjö bedrevs släckningsarbetet under hela gårdagen av ett 60-tal man. Frampå aftonen lyckades man begränsa
branden, men man fortsatte detta oaktat att bortföra den ej anfrätta torven.
De lager, som råkat i brand, omfattade omkring 27,000 kbm., d.v.s. en myckenhet så
stor att den skulle fylla 360 godsvagnar. Som orsak till elden angives självantändning.

Ur Smålandsposten N:o 162 Söndagen den 16 Oktober 1921.
Grinden skall bort. Regeringsrätten har nu i meddelat utslag ogillat av Magni Pettersson i Ugnabygden anförda besvär över länsstyrelsen i Kronobergs län beslut den 7 Juni
1920 ålägga honom borttaga en å bygdevägen från Vislanda till Rungebacken mellan inoch utägor till hans hemman uppsatt grind. Tiden, inom vilken grinden skall borttagas,
har dock framflyttats till den 30 Juni 1923.
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Ur Smålandsposten N:o 173 Lördagen den 5 November 1921.

Kyrkliga högtidsdagar
i Vislanda.
Biskopen förrättar visitation i
pastoratet.
Högtidligheterna anknutna till den nye
kyrkoherdens 50-årsdag.
(Från vår korrespondent.)

I strålande solsken vandrade Vislanda-borna på fredagen upp till sin kyrka, där specialvisitation skulle förrättas av stiftets biskop och kristendomsförhör hållas med barnen.
Kyrkan, som i somras restaurerades både in- och utvändigt, var smakfullt klädd med
blommor och grönt, och för av församlingsborna sammanskjutna medel hade inköpts en
präktig matta till hela gången och koret samt två mässingslampetter vid altaret och en duk
till kalken.
Högtidligheten i kyrkan började kl. 10 f.m. med att en barnkör under kantor Sjöstrands
välkända ledning sjöng ”Huru ljuft är att komma”. Efter det psalmen 431 avsjungits,
förrättade kyrkoherde Holm morgonbön, varunder växelsång utfördes mellan liturgen och
barnkören.
Sedan församlingen sjungit ps. 430: 4, 5, vidtog förhör med barnen, först av respektive
lärare och sedan av biskopen själv. Barnen ådagalade en synnerligen god kristendomskunskap, vittnande om att det i församlingen finnas dugande och goda lärarekrafter.
Vid slutet av förhöret framhöll biskopen också, att barnen fått en god grund att bygga på,
och han uppmanade dem att ej förglömma att tacka och lova Gud för allt, ty de som ej
tacka och lova Gud, komma ej till himmelen.
Därefter avtackade biskopen lärarekåren, varpå församlingen ps. 50: 5.
Till följd av att församlingens kyrkoherde samma dag fyllde 50 år, steg biskopen fram
och höll ett hälsningstal till kyrkoherde Holm med tack för allt, vad han verkat i
församlingen. Helt visst skulle han, sade biskopen, i dag följas av många välgångsönskningar.
Kyrkoherde Holm tackade först biskopen för hans tal och vände sig vidare till
församlingsborna, som i dag såväl under den tid, han arbetat inom pastoratet, visat honom
mycken kärlek. Han slöt med orden: ”Måtte jag kunna rätt löna eder kärlek med att rätt
tjäna eder!”
Församlingen, som stående åhört de båda talen, uppstämde därefter psalmen 272: 3,
varpå högtidligheten i kyrkan var slut.
Efteråt hölls sammanträde med kyrko- och skolrådet samt lärarepersonalen, varvid
biskopen tackade för det goda sätt, dessa korporationer skött församlingens angelägenheter och för det de velat pryda sin kyrka.
Kyrkoherde och fru Holm hade till middag i prästgården inbjudit biskopen och en
närmare vänkrets.
*
Redan kl. 6 på morgonen hade Blädinge sångkör uppvaktat kyrkoherde Holm med sång
och överräckt blommor. Sångkören blev efteråt inbjuden till kaffe i prästgården.
Klockan 8 uppvaktade en deputation från Vislanda församling med en vacker
bordsservis av svensk fabrikation och en penningsumma för vidare inköp samt en
deputation från Blädinge församling med en kaffeservis av gammalt silver. Dessutom fick
50-åringen mottaga flera dyrbara presenter, blommor och telegram.
*
Idag förrättar biskop Lindberg specialvisitation i Blädinge, och i morgon äger den
allmänna visitationen i förening med kyrkoherdeinstallationen rum i Vislanda kyrka.
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Ur Smålandsposten N:o 175 Tisdagen den 8 November 1921.
Den nye kyrkoherden
i Vislanda installerad.
En anslående högtid på söndagen.
(Från vår korrespondent.)

Vislanda och Blädinge församlingar hava alltid varit flitiga kyrkobesökare, och i
söndags ringde Vislanda kyrkklockor samman en menighet så stor, som templet knappast
kunde rymma. Under avsjungandet av ps. 214: 1– 3 trädde kyrkoherde Holm och de tolv
assistenterna fram till altarrunden. De assisterande voro kontraktsprosten Bredenberg i
Virestad, kyrkoherdarna Björnberg i Aringsås, Bexell i Agunnaryd, Hyltén i Bergunda,
Andersson i Moheda, Kroon i Ekeberga, Sjöborgh i Markaryd, Simonsson i Loushult,
Hellberg i Tranemo samt komministrarna Krusell i Hjortsberga, Gustafsson i Blädinge
och Wirdestam i Älmhult. Med utgång från 1 Kor. 3: 9– 11 höll biskopen installationstalet.
Efter installationsakten sjöng Blädinge sångkör under kantor Esplings goda ledning
”Över vår Herde”, installationssång av Wideén. Till slut sjöng församlingen ps. 25: v. 3.
Därefter vidtog högmässan, då altartjänsten förrättades av kyrkoherdarna Andersson och
Sjöborgh, den förre som sjungande liturg. Efter Ps. 484: 1– 4 sjöng kören särdeles fint
och tilltalande ”Israels Herde” av Bortniansky, varpå då församlingen sjungit Ps. 330: 2 –
3, predikstolen bestegs av kyrkoherde Holm, som i inledning valt dagens Epistel Uppb. 7:
9– 10 om den stora vitklädda skaran, som Joh. såg, en syn som vi böra erinra oss, ej för
att tillbedja dem utan för att följa deras exempel. Med ledning av dagens högmässotext
Luk. 6: 20– 26 höll kyrkoherden en väckande och manande predikan över ämnet: ”Skola
vi vara med i den stora skaran inför tronen och Lammet, skola vi bliva heliga och saliga
som de!”
Efter predikan frambar kyrkoherden till församlingen dels ett tack för alla bevis på
kärlek, de givit honom dessa dagar och de gångna åren, dels ett tack till Vislanda
församling att de sån villigt varit med om att pryda sin kyrka. Insamlingen härför har
blivit över förväntan stor – 830 kr.
Kantor Sjöstrand sjöng därefter på välkänt och tilltalande sätt ”Den store hvide flok” och
då sedan Ps. 113: 2– 3 sjungits höll biskopen visitationstalet, med utgång från 1. Kor. 15:
58 ”Därför mina älskade bröder, varen fasta, orubbliga, överflödande i Herrens verk,
vetande att edert arbete i Herren icke är fåfängt.”
Efter visitationstalets slut förhördes de två sista årens konfirmander först av kyrkoherde
Holm och sedan av biskopen, som till en del grundade sitt förhör på dagens minne av
Gustaf Adolf, d.v.s. hans arbete och stora betydelse för den Lutherska tron, därav han just
blivit kallad en troshjälte.
Efter avsjungandet av Ps. 276: 6 förrättades altartjänst av biskopen jämte kyrkoherdarna
Hellberg och Kroon, varvid biskopen utförde sångpartierna och uttalade välsignelsen.
Därpå vidtog visitationsstämma. Biskopen hade med glädje funnit att församlingsborna
voro flitiga nattvardsgäster och framhöll önskvärdheten av att dopen förrättades i kyrkan.
Barnen omhägnas där av församlingens böner, vilka följa dem som en välsignelse.
Barndopet bör ej anses endast som en familjefest, utan som en helig akt i Herrens tempel.
Kyrkoherde och fru Holm gåvo i den blomstersmyckade prästgården middag för
omkring 260 personer. Därunder framförde kyrkoherde Holm sitt och församlingarnas
tack till biskopen för vad han gjort för honom själv och pastoratet dessa dagar. För sin
egen del erinrade sig kyrkoherden vad som en gång yttrats om Vislanda och Blädinge
församlingar, att ” Det är nåd att få arbeta i sådana församlingar!” Biskopen svarade, att
han från dessa dagar fått minnen för livet, och att om det är nåd att få arbeta i sådana
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församlingar, så är det ock ett stort ansvar – ansvar att se dessa stora skaror i templen,
som väntar att få något av sin herde. Biskopen önskade, att Gud måtte giva kyrkoherde
Holm nåd att rätt kunna fylla dessa församlingars behov.
Under mycken sång och tal och en i allo angenäm stämning förflöt aftonen och man
skiljdes åt, var och en medförande de bästa minnen från dessa högtidsdagar i Vislanda
och Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 182 Söndagen den 20 November 1921.
(dödsannons)

Vår
lilla kära

ALMA
lämnade oss i dag i djupaste sorg i en
ålder av 23 år, 2 månader och 2 dagar.
Vislanda den 18 november 1921.
Ida och Wilhelm Ehrenberg.
Karl.

Sv. Ps. 483.
En fridens ängel ropa: Kom!,
och hjärtat skall ej vackla.
När du dig sakta vänder om,
den bleka livets fackla.
Så nöjd jag far den tysta färden,
jag är så trött, så mätt på världen.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
fredagen den 25 november 1921 kl. 10,30
f.m.

Från Vislanda.
(Brev till Smålandsposten.)

Vislanda, vilket som bekant är beläget vid skärningspunkten mellan de tre järnvägslinjerna Malmö-Stockholm, Vislanda-Bolmen och Karlshamn-Vislanda, är en synnerligen
livlig ort. Inom samhället finnas trenne större och mindre mekaniska verkstäder, en
toffelfabrik, gjuteri och elektrisk kvarn. Vidare märkes den av ingenjör Schültze drivna
Astrafabriken, där de välkända Astra-taktegeln tillverkas. Vid statens torvfabrik ligger allt
arbete i det närmaste nedlagt. I den stora torvhögen pyr och ryker det emellertid fortfarande och tre man måste ständigt hålla vakt.
Skolväsendet är väl ordnat förutom i västra delen av socknen, där barnen ofta måste gå
en mil om dagen. För att råda bot härpå, har man funderat på att bygga ett skolhus vid
Åängs järnvägsstation.
Några större herrgårdar finnas ej men väl en del äldre gårdar som t.ex. Röckla, Haramon och Röshult, där lämningar finnas efter en gammal domarring, samt Spånhult, där P.
Wieselgren föddes. Gården äges fortfarande av hans ättlingar. Omspunnen av gamla
sägner är ortens äldsta gård Piggaboda, på vars ägor flera gamla fynd gjorts. Längst i norr
ligger Norregården, vilken äges av en broders sonson till Peter Wieselgren. På gårdens
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ägor finnes en källa, Hästakällan, vilken enligt sägnen fått sitt namn därav, att en häst, då
dess ryttare skulle vattna densamma, fallit i källan och drunknat. Runt omkring källan har
flera fornfynd gjorts.
Vid sjön Tjurken ligger Piggaboda gamla skvaltkvarn, där det förr fanns spiksmedja,
vadmalsstamp, benstamp och färgeri. Västerut finnes en gammal grotta, i vilken
Piggabodas första ägare enligt sägnen bodde, varför grottan efter henne än i dag kallas
Kajabo. Om denna Kaja berättas, att hon skulle ha drunknat bredvid den s.k. Kärringön,
då hon en natt varit och hämtat tjuvgods i en by väster om sjön.
En annan märklig plats är Säre Svedjor, där byamännen hade var sin slåtterbit och var
sin lada och sitt vedförråd.
I närheten ligger en liten sjö, kallad Gölen, i vilken ej mindre än sju olika båtfynd gjorts.
Dessa fynd ligga ännu kvar vid fyndplatserna och borde med det snaraste tagas om hand
och komma under tak, då de annars snart fördärvas.
L – g.

Ur Smålandsposten N:o 188 Tisdagen den 29 November 1921.
(annons)

Dagligen färskt

Matbröd &
kaffebröd
””””””””””””””””””””””””””””””””

samt wienerbröd.
Beställningar av kransar
och tårtor emottages
tacksamt.

B. Abrahamssons
Bageri & Konditori.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 198 Lördagen den 17 December 1921.
(annons)

Bosättningsartiklar
Nyinkommet lager till ytterst låga
priser. Många saker lämpliga till
julpresenter.
Stor sortering av l e k s a k e r.

Rickard Loeb

Bosättningsaffär,
VISLANDA Telefon 58.

27

Ur Smålandsposten N:o 199 Söndagen den 18 December 1921.
Dödsfall. Efter en längre tids avtynande
avled i fredags i Vislanda fru Hedvig
Bengtsson, född Ljunggren, i en ålder av
nära 74 år.
Hon var född i Vinslöv och ingick 1894
äktenskap med grosshandlare Gustaf
Bengtsson i Vislanda.
Den 16 december 1921 kl. 8,30 e.m. lugnt
Fru Bengtsson var en rikt utrustad
och fridfullt insomnade i den sista vilan, i
kvinna
både å huvudets och hjärtats
en ålder av 73 år, 10 mån. och 26 dagar,
vägnar.
Sitt hem skötte hon på ett
efter ett långt och svårt, men tåligt buret
mönstergillt sätt, och utövade hon där vid
lidande, lämnande mig, syster, fosterbarn,
släktingar och många vänner i djup sorg.
sin makes sida en storartad gästfrihet.
Vislanda den 17 dec. 1921.
Otaliga äro de, som vid kortare eller
Gustaf Bengtsson.
längre uppehåll i Vislanda gästade det
Bengtssonska hemmet, och som med
Frans.
tacksamhet skola minnas den bortgångna.
Sv. Ps. 477 v. 8-9.
De fattiga hjälpte hon gärna en hjälpsam
hand, och alltid var hon villig att råda och
stödja där så behövdes. Den bortgångna sörjes av åldrig make, fosterbarn, samt släktingar
och en mycket stor vänkrets.
Tillkännagives
att
min innerligt älskade
och trofasta maka

Hedvig Bengtsson

Ur Smålandsposten N:o 204 Torsdagen den 29 December 1921.
En högtidlig begravning, försiggick igår i Vislanda, då stoftet av grosshandlare Gustaf
Bengtssons avlidna maka Hedda Bengtsson vigdes till den sista hvilan. Sedan begravningsgästerna samlats i sorgehuset, sjöng Blädinge sångkör under kantor Sjöstrands
ledning i det med blommor, granar, palmer och ljus vackert prydda likrummet ”O, huru
stilla slumra de saliga”, varefter kyrkoherde Holm höll bön och ps. 477: 8,9 sjöngs.
Utefter vägen, där det långa sorgetåget drog fram var klätt med granar, och i stationssamhället flaggades allmänt på halv stång. Prestaverna fördes av grosshandlare Kristian
Pettersson, Malmö, och läroverksadjunkt Th. Sjöborgh, Eskilstuna. Att den avlidna haft
många vänner, visade bl. annat den ovanligt rika praktfulla blomstergärd, som sänts till
hennes bår.
Vid ankomsten till kyrkan inbars kistan av sex unga släktingar till den avlidna, och
nedsattes på en katafalk. Kyrkan var särdeles smakfullt klädd med granar, enar och
blommor, samt upplyst. Efter det psalmen 55: 3,4 sjungits, höll kyrkoherde Holm en
dödsbetraktelse över sista verserna ur Davids 23 psalm ”Godhet allenast och nåd skola
följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall få bo i Herrens hus evinnerligen. Den avlidna
hörde, sade officianten, till dem som verkligen fylla en plats i livet. Hon ägde en stor
förmåga att fostra de unga, som kommo under hennes vård. Själv en karaktär med allvar
på djupet, sökte hon att fostra till karaktärsstyrka.
Därefter förrättades jordfästningen, varpå Blädinge sångkör från läktaren sjöng ”Saliga
de, som få från världens öden”. Efter psalmen 242: 2-4 förrättades altartjänst av
kyrkoherde Holm och pastor Gustafsson, varvid den förre sjöng begravningsmässan.
Sedan psalmen 257: 10,11 sjungits utbars kistan och nedsattes i graven. Vid densamma
uttalade grosshandlare Pettersson de anhörigas tack till den avlidna och hennes fosterson,
postexpeditör Andersson, tackade å de sörjandes vägnar för all hedersbevisning mot den
avlidna.
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Ur Smålandsposten N:o 5 Torsdagen den 12 Januari 1922.
En högtidlig morgongudstjänst, hölls i Vislanda kyrka på onsdagen. Innan schaktningsarbetet för kyrkogårdens utvidgning börjades, vilket arbete har igångsatts för att
lindra arbetslösheten, ville kyrkoherden samla arbetarna till en kort gudstjänst i kyrkan.
Sedan psalm 421 sjungits, erinrade kyrkoherden i ett kort anförande om att man borde gå
till arbetet med allvarstankar. Kanske att de som nu utvidgar de dödas stad, skola finna
sitt sista vilorum där, och borde därför ej glömma bönen, ”Lär oss alla rätt betänka, huru
få våra dagar äro, på det att vi må undfå ett vist hjärta.” Sedan bön förrättats avslöts den
andaktsfulla stunden i templet, till vilken samtliga infunnit sig i arbetsdräkten, med
psalmen 46 v. 9–11.

Ur Smålandsposten N:o 7 Söndagen den 15 Januari 1922.
Kommunalt Vislanda. Debiteringslängderna för kyrka och skola för 1922 granskades,
godkändes och underskrevos vid kyrkostämma den 27 Dec. 1921.
Till ledamöter i kyrkorådet för åren 1922 – 25 valdes grosshandlare E. Svensson,
Vislanda station, nämndemannen Per Samuelsson i Aplamoen, hemmansäg. Johan
Svensson i Hönetorp, hemmansäg. Gust. Svensson i Målerås och f.d. hemmansäg. Sven
Jonasson i Lindås Östreg.
Att revidera kyrkans och skolans räkenskaper för 1921 valdes sparbankskamrer E.
Lindahl, skräddaremästare B. M. Svensson, lokförare M. Pettersson med expeditionsföreståndare J. Olsson som suppleant.
Åt kyrkoväktaren beviljades för år 1922 ett dyrtidstillägg med 125 kr.
Uppdrogs åt kyrkoherden K. Holm, kantor P. Sjöstrand, kyrkovärd G. S. Olofsson och
sparbankskamrer E. Lindahl att uppgöra förslag till instruktion för kyrkoväktaren, vilket
förslag sedan skall av kyrkostämman granskas.
Till entreprenör för lärarebostadsbygget i Mörhult antogs byggmästare Axel Henriksson
från Rydaholm. Entreprenadsumman är 16,300 kr., då församlingen även tillsläpper två
kakelugnar, två kokspisar och två dörrar från gamla skolhuset. Åt byggnadskommittén
uppdrogs att avsluta kontrakt med byggmästare Henriksson, varvid man har att tillse, att
fullgod borgen erbjudes, samt 20 % av entreprenadsumman innehålles till dess bygget
blivit färdigt och avsynat. Till kontrollant vid bygget antogs byggmästare Gust. Petersson
i Björkelund och har han att en gång i veckan besöka platsen och syna arbetet.
Beviljades till kyrkobyggnad i Mellerud 10 kr. och till kyrkobyggnad i St. Sköndal
10 kr.
I sammanhang med Svenska kyrkans offervecka skulle ett offer upptagas i kyrkan
söndagen den 22 Jan. 1922.
Ringningen vid kyrkan, även helgmålsringning på afton före helgdag under tiden från
vårdags- till höstdagjämningen, åtog sig J. A. Palm i Lindås mot ersättning av 200 kr. för
år, räknat från 1 Jan. 1922.
Uppdrogs åt kyrkostämmans ordförande att bestämma om dagar och tider för nästa års
kyrkostämmor.

Ur Smålandsposten N:o 13 Torsdagen den 26 Januari 1922.
Ett hastigt dödsfall, inträffade i söndags i Vislanda, i det att toffelmakare Fasts maka
Jenny Charlotta Samuelsson utan föregående sjukdom hastigt avled. Den bortgångna höll
just på att tillreda en måltid, då hon plötsligt kände sig illamående. Hon lade sig då ned
för att vila, men avled efter en kort stund. Den bortgångna som var född 1882, sörjes
närmast av make och två söner.
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Ur Smålandsposten N:o 21 Torsdagen den 9 Februari 1922.
Ett hotande eldsvådetillbud, inträffade på onsdagen i Vislanda i grosshandlare G.
Bengtssons hus. I handlanden E. Svenssons bostad hade man under flera dagar haft
känning av tvingrök, utan att man kunnat förklara varifrån denna härlett sig. Natten till
onsdagen vaknade herrskapet Svensson vid att rök trängde upp ur golvet vid kakelugnen i
deras sängkammare.
Då golvet uppbrutits och kakelugnen blivit nedriven, fann man eldhärden vid ett rökrör
från den under bostaden belägna affärslokalen, vilken mynnade ut bakom den i sängkammaren befintliga kakelugnen. Elden släcktes snart och de innevarande undsluppo med
blotta förskräckelsen.

Ur Smålandsposten N:o 25 Torsdagen den 16 Februari 1922.
(dödsannons)

Att
Gud till sig hemkallat
min älskade maka och vår kära
lilla mor

Christina Svensson,
som stilla och fridfullt insomnade, efter en
längre sjukdom, denna dag kl. 4,30 f.m., i
en ålder av 70 år, 2 månader och 17 dagar,
djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad
av oss, barnbarn, fosterdotter, broder,
övriga släktingar och många vänner, hava
vi den smärtsamma plikten tillkännagiva.

Ugnabygden, Vislanda den 14
februari 1922.

A. J. SVENSSON.
Barnen.
Ack, mor, du var så god, så öm,
mot dina barn de kära.
Nu har du fallit i den djupa sömn,
nu änglar upp till dig skola bära.
Vi har dock trösten att en gång,
i himmelen få mötas.
Sv. Ps. 491 v. 3 och 4.
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Ur Smålandsposten N:o 35 Söndagen den 5 Mars 1922.
(dödsannons)

Vår kära dotter och syster

Jenny Martina Lindell
avled stilla idag kl. 4,40 e.m. i sitt 22:a
levnadsår djupt sörjd och i ljusaste minne
bevarad av föräldrar, trolovad, syskon och
svägerskor, samt släkt och många vänner
har vi med smärta att tillkännagiva.

Lindön, Vislanda den 2 Mars 1922.
Eva och Aug. Lindell.
Syskonen.

Arvid Lundberg.

Sv. Ps. 482.
Gränslöst trycker sorgen,
Oss du lämnat kvar.
Tack för tid som svunnit,
Tack för vad du var.

Ur Smålandsposten N:o 41 Torsdagen den 16 Mars 1922.
Dödsfall. Ett hastigt dödsfall inträffade i Vislanda i lördags, då f.d. lokföraren Magnus
Leonard Holmqvist avled till följd av hjärtslag. Holmqvist, som ensam bebodde en
lägenhet i sin fastighet vid Vislanda station, hade senast varit synlig på lördagens
förmiddag. Hans grannar märkte visserligen, att det var tyst och mörkt i hans bostad på
lördagskvällen, men då han aldrig meddelade sig med grannarna om sitt görande och
låtande, fäste man sig ej mycket därvid utan antog, att Holmqvist rest bort. Då han icke
heller på måndagen var synlig, misstänkte man dock, att icke allt stod rätt till och beredde
sig tillträde till Holmqvists bostad. Där fann man honom död liggande på knä vid en stol.
Holmqvist var vid sin död 46 år gammal.
– Ett ömmande dödsfall inträffade i måndags i Vislanda, i det att urmakare Gunnar
Johanssons maka, Elvira avled i en ålder av 24 år. Den avlidna hade insjuknat i spanska
sjukan och erhöll sedan såsom följdsjukdom rosfeber, som ändade hennes liv. Den
bortgångna efterlämnar såsom närmast sörjande make och en späd son.

Spanska sjukan, härjar för närvarande rätt svårt inom Vislanda stationssamhälle.
Dessbättre synes sjukdomen vara av lindrigare beskaffenhet, men några fall av
lunginflammation har dock förekommit, och även några dödsfall. I söndags jordades
således stoftet av 21-åriga flickan Jenny Lindell, som efter en kort sjukdom avled i sitt
hem Lindön i Vislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 42 Lördagen den 18 Mars 1922.
Högtidliga passionsgudstjänster, i samband med nattvardsgång har hållits i Vislanda
onsdagen den 15 och i Blädinge torsdagen den 16 Mars. På båda ställena höllos mycket
gedigna och uppbyggliga predikningar av komminister J. Marelius, Frinnaryd i
Linköpings stift. Skriftermål hölls i Vislanda av komminister J. Gustafsson och i
Blädinge av komminister Marelius. Kyrkoherde Holm förrättade vid båda gudstjänsterna
altartjänsten i liturgisk ordning vid passionsvesper samt utförde nattvardsmässan. I
Vislanda kyrka sjöngo skolbarnen ”Kyrie Eleison” och utförde responsorierna. I Blädinge
kyrka medverkade under kantor Johanssons ledning kyrkokören.
Båda kyrkorna voro till trängsel fyllda av åhörare, bland vilka märktes båda församlingarnas skolbarn. I Blädinge kyrka hade även ett 30-tal skolbarn från Hjortsberga
församling åtföljda av sina lärare infunnit sig.

Ur Smålandsposten N:o 51 Tisdagen den 4 April 1922.
En hembygdsförening, har bildats i Vislanda. Till styrelseledamöter har utsetts folkskollärarna Nils Moberg i Mörhult, Hj. Liljeqvist, Lindås, J. V. Gustafsson, Vislanda,
samt lantbrukarna Viktor Nilsson, Hullingsved och Per Engqvist, Piggaboda. Årsavgiften
har bestämts till 1 kr. pr medlem.

Ur Smålandsposten N:o 53 Lördagen den 8 April 1922.

Vår lilla älskling

Tillkännagives
att
Gud idag till sig hemkallat
min älskade maka och vår kära
moder

Thor Yngve
gick från oss idag efter endast 3
dagars sjukdom.

Kristina Svensson,

född Pettersson,
som avled å Ljungby Lasarett den 3
dennes, efter ett svårt men med tålamod
buret lidande, i en ålder av 53 år, 2
månader och 7 dagar, innerligt sörjd och
saknad av make, barn, barnbarn, syskon
och övriga släktingar och vänner.

Lindås, Vislanda den 2 april 1922.
Anna och Hjalmar Liljeqvist.
Låten barnen komma till mig och
förmenen dem det icke,
Ty Guds rike hör sådanna till.

Sjöanäs pr Vislanda den 3 April 1922.
Sven Gustaf Nilsson.

Sv. Ps. 345: 1.

Barnen.
Sv. Ps 444 o. 424 v. 7,8.
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Ur Smålandsposten N:o 59 Torsdagen den 20 April 1922.
Tågförsening. Ett missöde, som lätt kunnat få allvarliga följder, inträffade på onsdagen
mellan Vislanda och Blädinge stationer. När uppgående persontåget n:r 8 befann sig vid
Oby gård inträffade ett axelbrott å en medföljande godsvagn, vilket emellertid till all
lycka i tid upptäcktes. Tåget blev dock härigenom försenat mer än en timma, så att tågets
avgångstid från Alvesta, vilken är bestämd till 12,06 e.m., blev 1,20. Även anslutande tåg
blevo genom missödet försenade.

Ur Smålandsposten N:o 64 Lördagen den 29 April 1922.

Att
Gud i sitt allvisa råd
behagat
hädankalla

Vår älskade lilla

Märtha

vår käre älskade fader
f.d. Kyrkovärden

har lämnat oss i den djupaste sorg i en
ålder av 24 år, 5 mån., begråten av
föräldrar och syskon.

Johannes Andersson,
som stilla och fridfullt avled i sitt hem
tisdagen den 25 April kl. 10,45 e.m., i en
ålder av 77 år, 20 dagar, djupt sörjd och i
tacksamt minne bevarad av oss barn och
barnbarn samt övriga släktingar och
många vänner hava vi den smärtsamma
plikten tillkännagiva.

Vislanda den 28 april 1922.

Blenda o. F. Bergqvist.
Frida.

Henny o. Olof.

Skeppshult pr Vislanda den 25 April
1922.

Barnen.
Sv. Ps. 69 o. 339.
Du slumrar lugnt vår käre far,
Du ser ej tårarna vi ljuta.
För vår blickar döljs du nu,
Ditt stoft i gravens bo snart gömmes.
Uti vårt minne lever du,
Din godhet av oss aldrig glömmes.

Ur Smålandsposten N:o 73 Söndagen den 14 Maj 1922.
Dödsfall. I sitt hem i Uddevalla avled på fredagen handlanden Axel Wigforss.
Wigforss var född i Vislanda 1878 och var under många år anställd hos järnhandelsfirman August Hall i Alvesta.
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Ur Smålandsposten N:o 74 Tisdagen den 16 Maj 1922.
(annons)

Fastighets- &
lösöreauktion
i Vislanda.
Tisdagen den 23 innevarande maj kl. 10 f.m. låter
sterbhusdelägaren efter förre lokeldaren Leonard Holmqvist
genom fri och öppen auktion, som förrättas å Kvarnaholm,
försälja avsöndrade lägenheten Kvarnaholm inom Vislanda
municipalsamhälle jämte allt där befintligt lösbo. Å lägenheten,
vilken är synnerligen vackert belägen cirka 5 min. väg ifrån
järnvägsstationen och intill huvudgatan i samhället, finnes
mangårdsbyggnad av timmer under tak av papp, innehållande 4
rum, tambur, kök och veranda i första våningen, 3 rum och kök
jämte stor hall på andra våningen, stor torkvind på tredje
våningen, källare under huset, allt i gott stånd. Brygghus av
timmer, innehållande brygghus, vävkammare samt materialbod å
andra våningen. Ladugård, dels av timmer, dels av stolpar och
bräder, innehållande kostall, foderlada, loge, sädeslada, vagnbod,
vedbod och mangelbod.
Lägenheten har en jordareal av 8 ½ hektar, därav cirka 3 hektar
är odlad slät åker, och resten skogsmark varå finnes mycket
vacker avverkningsbar skog. Lägenheten utropas kl. 1 e.m.
Av köpesumman erlägges kontant en tredjedel vid
auktionstillfället. Av resterande köpesumma, vilken skall betalas
inom 30 dagar efter auktionen, skall köparen ställa godkänd
borgen.
Övriga villkor angående fastigheten, tillkännagivas vid
auktionstillfället.
Av lösboet må nämnas: chiffonier, byråar och skåp av såväl ek
som björk, skrivbord och andra bord, klädda soffor och sängar,
stolar, gungstolar, kommoder, väggklocka, större och mindre
speglar och väggtavlor, kistor och laggkärl, sängkläder,
fjäderbolstrar och dynor, täcken och filtar, lakan och örngott
samt sängöverdrag, linne, dukar och servietter av dräll samt
virkade dukar, handdukar och grövre linneväv, vackert porslin
och glas, metaller, matskedar och teskedar av gammalt
kontrollerat silver, silverbägare, kryddosor av kontrollerat silver,
kaffeservis och matservis av nysilver, nickel- och messingsvaror,
större och mindre kopparkärl.
Diverse: En piphylla med antika pipor med kontrollerat
silverbeslag, ett jaktgevär, en cykel, en mangel, snickeriverktyg
och hyvelbänk m.m., m.m.
Å lösboet lämnas kände och betrodde köpare 2 mån. räntefritt
betalningsanstånd. Övriga betala kontant före varans
avhämtande.
Aplamon pr Vislanda den 15 Maj 1922.

Per Samuelsson.
Auktionsförrättare.
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Dödsfall. Såsom i korthet förut meddelats, avled på fredagskvällen i Uddevalla grosshandlaren Axel Wigforss i en ålder av 43 år. Wigforss hade undergått operation för en
tumör, hvartill nu sviter bidrog och släckte livslågan. Dödsfallet kom som en smärtsam
överraskning för alla de många vänner den avlidne förvärvat.
Axel Wigforss, som var född i Vislanda, ägnade sig åt faderns yrke och blev efter slutad
skolgång anställd i dennes affär, där han gjorde sina lärospån. År 1901 fick han
anställning i Hallska firman i Alvesta, då han efter hand genom sin eminenta begåvning,
arbetssamt och mönstergilla uppförande slutligen avancerade till kontorschef.
År 1916 lämnade han Alvesta och etablerade sig i Uddevalla med egen affär inom
järnbranschen, vilken affär han utvidgade. Sällan torde ett dödsbud mottagits med så
allmän och oförställd sorg, som detta, ty Axel Wigforss hade såsom få förmågan att vinna
vänner och behålla dem, varhelst han drog fram. Hjälpsamhet och trofasthet voro de
utpräglade egenskaper, som voro tillfinnandes hos honom.
Vid den mänskligt att se alltför tidigt öppnade griften stå utom maka, född Ekman, tre
barn och släktingar, en stor vänkrets, vilka med djup saknad minnes den avlidne såsom en
sann och verklig gentleman i ordets djupaste betydelse.

Ur Smålandsposten N:o 66 Tisdagen den 2 Maj 1922.
Uti handelsregistret hava den 24 innevarande april intagits:
Smeden Karl Oskar Lundström å Solbacken under Kvarnabacken i Vislanda municipalsamhälle i Vislanda socken. Han ämnar där driva vagntillverkning och i samband därmed
stående handelsrörelse under firma Wislanda vagnfabrik O. Lundström.

Ur Smålandsposten N:o 71 Torsdagen den 11 Maj 1922.
(annons)

Bilstationen,
VISLANDA,
tillhandahåller bilar dygnet om
till låg taxa.

T e l e f o n 22.

Ur Smålandsposten N:o 84 Lördagen den 3 Juni 1922.
(annons)

Hembygdsmöte
i
VISLANDA.

HEMBYGDSFÖRENINGEN anordnar möte vid den s.k. skeppssättningen i Vislanda prästgårds hage Söndagen den 11 Juni kl. 3 e.m.
Inledningsanförande av kyrkoherde K. Holm.
Föredrag av folkskoleinspektör Lidén.
Tidsbilder från de dagar, då våra bautastenar restes och våra ättehögar
byggdes.
Blädinge sångkör medverkar.
För att understödja föreningens verksamhet upptages av icke
medlemmar inträdesavgift:
50 öre. Barn 25 öre.
STYRELSEN.
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Ur Smålandsposten N:o 86 Onsdagen den 7 Juni 1922.
(dödsannons)
Tillkännagives
att
Gud i sitt allvisa råd
behagat
hädankalla
Sömmerskan

Ingrid Johansson,
som stilla avled i Vislanda fredagen den 2
Juni 1922, i en ålder av 51 år, 4 mån. och
28 dagar, sörjd och i ljusaste minne
bevarad av bröder i Amerika, släkt och
många vänner, var med härmed
tillkännagivet.

Vislanda den 3 Juni 1922.

Släktingarna.
Sv. Ps. n:o 455.

Lugnt och stilla har du levat,
Lugn och stilla blev din död.

Ur Smålandsposten N:o 91 Torsdagen den 15 Juni 1922.
Vislanda hembygdsförening, hade i söndags e.m. ett anordnat möte vid skeppssättningarna i Vislanda prästgårds hage. Hembygdsmötet, som var talrikt besökt, blev en fest
i detta ords bästa bemärkelse. Den natursköna platsen med dess många fornlämningar var
synnerligen stämningsfull.
Sedan Blädinge sångkör under kantor Johanssons ledning sjungit ”Du, som världen har
till rike” och ”Stå stark, du ljusets riddarevakt”, bestegs talarstolen av kyrkoherde K.
Holm, som i ett inledningsanförande hälsade de närvarande välkomna. I detta anförande
angavs hembygdsföreningens mål: Att taga vara på, vad ännu kan tagas vara på av
fädernas minnen, väcka kärlek för bygden och fosterlandet.
Deltagarna sjöngo unisont ”Du gamla, du fria” och kören ”Vårt land”. Folkskoleinspektör O. Lidén höll ett mycket intressant föredrag över ämnet: Tidsbilder från de
dagar, då våra bautastenar restes och våra ättehögar byggdes. Talaren framhöll, att det
icke var första gången, som bygdens folk mötts här i festdräkt. För 1,000 år sedan jordade
man här sina anförvanter och här mötte man även upp till ting vid fädrens grifter.
Skeppssättningar förekomma på många ställen i vårt land. De äro från tiden 500–1,060
e.Kr., den tid, som kallas järnåldern. Talaren gav livliga skildringar av framstående män
och kvinnor från denna tid.
Efter ytterligare sång höll kyrkoherde Holm ett anförande, i vilket erinrades om de
förmåner, vi åtnjuta framför våra fäder, främst där, att vi hava ett ljus, som de saknade.
Kyrkoherden uttalade välsignelsen, och mötet avslöts med psalmen 434.

Ur Smålandsposten N:o 102 Torsdagen den 6 Juli 1922.
En djärv inbrottsstöld, förövades natten till tisdagen hos hemmansägaren Karl Magni
Svensson från Björneborg, Vislanda. Tjuven eller tjuvarna hade berett sig tillträde genom
ett fönster till makarnas sängkammare. Där hade alla byrålådor öppnats och alla
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värdesaker såsom ringar, broscher o.s.v. framplockats, men tjuven, som endast ville ha
pengar, hade blott tagit en portmonnä, innehållande c:a 60 kr. Ett fickur, som hängde på
sängstammen, hade han medtagit och lagt på byrån. Kanske monogrammet, som fanns på
klockan, verkade avskräckande. Efter besöket i sängkammaren hade tjuven begivit sig till
köket, där en mjölkkassa förvarades, och blev även denna, som innehöll några tiotal kr.,
tjuvens byte. Efter att ha företagit en rekognoscering i rummen uppe i övre våningen,
försvann tjuven genom verandadörren, som han lämnade öppen efter sig.
På kvällen innan nämnda inbrott begicks, hade tjuven försökt intränga i Vislanda
sparbank men blivit skrämd på flykten av en person, som varseblivit tilltaget. Förra året
förövades också inbrott hos nämnda familj, då en del matvaror tillgrepos. Spaningar efter
tjuven pågår.

Ur Smålandsposten N:o 126 Torsdagen den 17 Augusti 1922.
En hembrännare. Under tisdagen rannsakades för tredje gången å centralfängelset i
Växjö inför Allbo häradsrätt den för två inbrottsstölder och ett inbrott utan stöld häktade
sockerbagaren Nils Magnus Karlsson i Vislanda.
Den häktade hade gjort gällande, att han skulle på grund av starkt spritbegär varit
otillräknelig. Av den läkareundersökning som har verkställts framgick emellertid att
Karlsson visserligen led av ett starkt spritbegär men såväl den läkare som verkställt
undersökningen som medicinalstyrelsen hade funnit Karlssons sinnesbeskaffenhet vara
sådan, att han vore ansvarig för sina handlingar.
Häradsrätten dömde Karlsson för 1:sta resan stöld i förening med inbrott, varvid han
tillgripit sprit till 4 månaders fängelse. Karlsson hade även åtalats för att han vid 60 olika
tillfällen under 1921 tillverkat inalles 60 liter brännvin och under 1922 vid 5 olika
tillfällen tillverkat 1 liter brännvin varje gång. Han dömdes för tillverkning av brännvin
böta 300 kr. samt att i tillverkningsskatt erlägga 1,170 kr. varav 500 kr. tillfaller
åklagaren. I händelse han saknade tillgångar att gälda böterna och tillverkningsskatten
skulle han hållas till fängelse i 18 dagar. Svaranden skall ersätta statsverkets rättegångskostnader med 85 kr. Den tid som Karlsson suttit häktad under rannsakningen skulle ingå
i den utmätta strafftiden.

Ur Smålandsposten N:o 143 Lördagen den 16 September 1922.
(dödsannons)
Härmed tillkännagives
att

vår kära moder

Maria Sibbesson,
född den 29 Juli 1846, lugnt och stilla
avled i sitt hem onsdagen den 13 Sept. kl.
4,15 e.m., sörjd och saknad samt i
tacksamt minne bevarad av barn och
barnbarn, sonhustru, svärsöner, bröder,
släkt och många vänner.

Kvarnadal, Vislanda den 14 Sept.
1922.

BARNEN.
Sv. Ps. 468.
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Ur Smålandsposten N:o 158 Lördagen den 14 Oktober 1922.
(dödsannons)
Vår kära mor.

Änkefru

Kristina Ydén,
född Påhlson,
insomnade idag i sitt 78:de levnadsår,
sörjd och saknad av barn och barnbarn.

Vislanda den 11 oktober 1922.

Karl.

Amanda.

Giv oss frid, O Gud,
När livets afton skymmer!

Ur Smålandsposten N:o 172 Tisdagen den 7 November 1922.
Två patienter vid Växjö hospital, avveko på lördagskvällen från hospitalet. Patienterna,
som tillhörde kriminalavdelningen, hade öppnat ett fönster och hoppat ut och begivit sig
åt Kampen till. Några minuter sedan de avvikit upptäcktes deras försvinnande. Men när
vårdarna satte efter dem hade de redan lyckats göra sig osynliga.
Spaningar efter rymmarna igångsattes omedelbart och på måndagskvällen ingick
meddelande till hospitalet om, att de varit synliga i Vislandatrakten, där de också senare
fasttogos och pr bil återfördes till hospitalet.

Ur Smålandsposten N:o 176 Tisdagen den 14 November 1922.
(annons)

TAPETER
köper Ni billigast i

Fingal Carlssons Måleriaffär,
Vislanda.
Ett besök övertygar Eder därom. Stor
sortering av såväl bättre som billigare
tapeter. Tapetlist även på lager.
Rikstelefon 45.

Församlingsafton i Vislanda. Såsom avslutning på årets husförhör hölls i söndags på
kommunalsalen en s.k. församlingsafton, varvid kyrkoherde K. Holm höll föredrag om
”Fädernas minne”, därvid särskilt uppehållande sig vid Luthers och Gustaf Adolfsminnena. Efter föredraget erinrade sig kyrkoherden om den s.k. Samariterfrågan eller
insamlande för den kristliga kärleksverksamheten i Tyskland samt för medellösas
studerande. Uppmaningen att bidraga till Samaritergåvan hörsammades villigt och
insamlades genast omkring 250 kr.
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Från Vislanda skrives: För 60 år sedan, förflyttades i Vislanda församling husförhören
från hemmen till skolhusen, men i år hölls första gången sedan dess husförhören i ett
hem, i Ekenäs. Trots det, att enligt överrenskommelse husförhörskalasen enligt forntida
ordning med överflöd i mat och dryck ej fingo förekomma, hade man talrikt infunnit sig,
och var tillfredställelsen med de nya anordningarna så allmän, att man enhälligt beslöt, att
husförhören inom den roten hädanefter skulle hållas på samma sätt som i år.

Ur Smålandsposten N:o 180 Tisdagen den 21 November 1922.
(annons)

AUKTION.
Genom fri och öppen auktion som
förrättas i Nyhus under Brohults
Nygård, Vislanda socken, onsdagen den 22 dennes kl. 11 f.m.
låta sterbhusdelägarna efter förre
lägenhetsägaren Bengt Olsson,
därstädes försälja dels byggnaderna
å torplägenheten Nyhus jämte
återstående 16 års arrenderätt å
lägenheten hörande jord, dels allt
sterbhuset tillhörigt lösbo såsom:
Nysilver, koppar, järn och blecksaker, möbler, sängkläder och linne
m.m.
Betalnings- och övriga villkor tillkännagivas före auktionens början.
Aplamon,
1922.

Vislanda

den

18/11

Per Samuelsson.

Ur Smålandsposten N:o 188 Tisdagen den 5 December 1922.
Bröllop, firades den 3 dec. i brudens hem i Alvesta då handlanden Enock Pettersson från
Vislanda sammanvigdes med fröken Berta Rydberg, dotter till kontorsbiträdet vid Statens
Järnvägar Magni Rydberg och hans maka. Efter vigseln, som förrättades enligt Metodistkyrkans ritual av pastor A. Th. Lindberg från Växjö, gav brudens föräldrar middag för ett
50-tal gäster. Tal höllos och ett 40-tal telegram upplästes. Några vänner till bruden
underhöll med vacker sång.
– Vid 1:sta adventssöndagens högmässogudstjänst sammanvigdes i Vislanda kyrka,
hemmansägaren Joel Henrik Nilsson, Sandvik, Bergs socken, med Hilda Svensson från
Hönetorp, Vislanda.
Under orgelns toner intågade brudparet i kyrkan, där vigseln förrättades av kyrkoherden
K. Holm. Kyrkokören sjöng från läktaren och ledde för övrigt psalmsången, som klingade
fulltonigt från kyrkomenigheten, som till trängsel fyllde templet.
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Efter gudstjänsten voro bröllopsgästerna – omkring 150 personer – inbjudna till middag
hos brudens morbroder, lantbrukaren Johannes Petersson i Hönetorp. Under middagens
lopp hölls tal till brudparet av kyrkoherde K. Holm, vilken även framförde gästernas tack
till värden.

Ur Smålandsposten N:o 192 Tisdagen den 12 December 1922.
Dödad av tåget. Persontåget n:r 2 å Karlshamn-Vislanda-Bolmens järnväg påkörde och
dödade på söndagskvällen strax väster om åbron vid Stensberg banvakten J.
Kristoffersson från Stavsjö hållplats. Kristoffersson kom körande å linjen med sin tralla
och strax före honom åkte en kamrat, för vilken han skulle inspektera linjen. Denne
observerade det ankommande tåget och lyckades sätta sig i säkerhet, medan Kristoffersson ej hann undan utan överkördes.
Han medtogs till Ljungby och fördes till lasarettet, men där hade man endast att
konstatera, att han var död.
Kristoffersson var en man i 60-årsåldern och änkling. En av den så sorgligt omkomnes
söner är stationskarl vid Bolmens station. En annan son till Kristoffersson överkördes och
dödades för en del år sedan å Karlshamns station, där han var anställd i järnvägens tjänst.

Ur Smålandsposten N:o 193 Torsdagen den 14 December 1922.
Häktad för stöld. Landsfiskalen i Alvesta distrikt har för stöld, begången i Ulvsboda av
Vislanda socken, häktat och till centralfängelset i Växjö införpassat agenten Edvin
Andersson från Målaskog, Ryssby socken.
Den häktade, vilken kommer att rannsakas inför Allbo häradsrätt, hade hos en familj i
Ulvsboda, där han övernattat, tillgripit en börs med inneliggande 43 kr.

Ur Smålandsposten N:o 194 Lördagen den 16 December 1922.
(dödsannons)

Vår
lilla älskade

Gertrud
Vårt allt,
lämnade oss idag efter endast 2 dagars
sjukdom, 8 månader gammal, sörjd och
saknad av oss.

Rickardshult, Vislanda den 13 Dec.
1922.

Ida o. Emil Nilsson.
Du oskuldsfulla blomma,
som sluta fick din färd,
till himlen fick du komma,
ifrån en syndig värld.
Sv. Ps. 493.
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Ur Smålandsposten N:o 200 Torsdagen den 28 December 1922.

Från Vislanda.
(Brev till Smålandsposten.)

Trots det, att det julväder, som i yttre hänseende bidragit till julstämningen, i år saknats,
har dock julen haft den särskilda stämningen, som den måste hava med sig i en så ovanlig
kyrklig församling som Vislanda. Kyrkokören har också gjort, vad den kunnat, för att
bereda högtid.
Redan julaftons morgon samlades en del av sångarna tillsammans med kyrkoherden i
ålderdomshemmet för att där bringa de gamla en julhälsning. Några julsånger och
psalmer sjöngos och en kort julpredikan i anslutning till dagens epistel hölls av kyrkoherden. De gamla, som även undfägnades med äpplen och kaffe, visade stor glädje och
tacksamhet. På julaftonens eftermiddag kl. ½ 4 samlades på järnvägstorget vid Vislanda
station en skara av omkring 500 personer till en ovanlig högtidsstund. En stor, vacker
julgran, upplyst av ett 100-tal elektriska lampor, hade upprests på torget och omkring
densamma samlades unga och gamla till julbön. Sedan Vislanda musikkår spelat ”O, Du
saliga, o du heliga, nådebringande juledag” uppstämde sångkören ”Hosianna”. Så sjöng
den stora menigheten Ps. 63: 13–15 v. och kyrkoherde Holm höll ett stämningsfullt
anförande i anslutning till frågan: ”Vad vill du att jag skall giva dig?” Efter en kort bön
sjöngs till musikens toner psalmen 55 v. 4. Det var en stund, som gav ett vackert
julminne.
Julottan firades kl. ½ 6. Oaktat vägarna voro mycket svåra, hade dock templet till
trängsel fyllts av folk. Även här sjöng kören tvenne julsånger. Av liturgen och kören
sjöngs juldagens vackra inledningsantifoni. Kyrkoherden mässade även episteln. I
högmässopredikan ställdes åhörarna inför frågan: ”Tager du emot Jesus?”
Särskilt gripande var psalmsången, vilken nu som alltid i Vislanda kyrka brusade fram
under tempelvalvet. Här är det gammal god sed att ingen sitter stum vid sin psalmbok
utan orden i julpsalmen besannas: ”Unga sjunga med de gamla”.

P.

Ur Smålandsposten N:o 20 Tisdagen den 6 Februari 1923.
Kommunalt. Extra kyrkostämma hölls på söndagen varvid inkomna anbud å uppförande
av uthusbyggnad vid Hullingsved skola förelades stämman. Som entreprenör för
träarbetet m.m. antogs Samuel Nilsson i Hullingsved och för stenarbetet vid grundläggning Karl Malmström mot en ersättning av resp. 2,575 och 775 kr. Byggnadskommittén fick i uppdrag att kontraktera med entreprenörerna ävensom som inköpa jord
för skoltomtens utvidgning.
Till Vislanda sångkör anslogs 100 kr. för 1923.
Som församlingens ombud vid 12:e allmänna kyrkliga mötet i Stockholm den 4–7 Mars
d.å. utsågs kyrkovärden G. S. Olofsson i Mörhult, och skulle han äga uppbära ersättning
för resa till och från Stockholm.
Kommunalfullmäktige hade samma dag sitt första sammanträde för året, och blev härvid
kantor P. M. Sjöstrand omvald till ordförande. Till vice ordf. utsågs nämndeman Per
Samuelsson i Aplamon.
Väckt förslag om tillsättande av särskild nykterhetsnämnd avslogs, och skulle fattigvårdsstyrelsen fortfarande fungera som sådan. Likaså avslogs framkommet förslag om
tillsättande om beredningsutskott, enär sådant ansågs obehövligt, då det ankommer på
kommunalnämnd att förbereda hithörande ärenden.
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Ur Smålandsposten N:o 25 Torsdagen den 15 Februari 1923.

Från Vislanda.
(Brev till Smålandsposten.)

Vislanda är som bekant municipalsamhälle och har som sådant upprepade gånger
försökt få stadsplanefrågan definitivt ordnad men höga vederbörande har ej gillat
inlämnade förslag utan återremitterat desamma, vilket allt kostar pengar.
Våra gator och vägar äro gudi klagat icke i bästa skick. Allt kostar pengar, och då
förslaget uppgjordes att ordna vatten- och kloakledningarna på ett fullt effektivt sätt,
befanns detta gå litet löst på 250,000 kr. Som synes är det inga bagateller för ett samhälle
av Vislandas dimensioner, varför vi får taga oss en funderare på´t och se, om ej tiderna
kunna bli något bättre. Huruvida de ”goda tiderna” vilja inställa sig, återstår att se. Vi äro
ju smålänningar, åtminstone de flesta och därför äro vi optimistiska. Åtminstone än så
länge.
Vi nämnde gatorna. Så länge det är fruset, kunna vi ju hålla oss ovanpå dem, men när
det töar då är det sannerligen riskabelt att ge sig ut på ”gungande grund”. Vägstyrelsen,
som närmast bär ansvaret för de många gånger ofarbara vägarna, borde för en gångs skull
visa sig generös mot vårt stackars samhälle och åtminstone sätta vägarna i någorlunda
hyggligt skick. Vad åter gatorna beträffar, äro dessa sådana, att de vid vissa tillfällen ej
kunna undgå kritik. En husägare, vars husfasad vetter åt tvenne gator, har gått i
författning om anläggande av rännsten så långt som hans fastighet sträcker sig för att
slippa mottaga allt det vatten, som samlar sig på gator, och taga sig väg ner i hans källare.
Som bekant har de styrande ej haft råd att lägga rännsten mer än en sida av gatan. Den,
som är lycklig nog att bo vid denna sida, får i så fall nytta av detta. Men den andre….?
*
Vislanda sparbank kan i år fira sitt 50-årsjubileum. Den har allt ifrån sin början rönt stort
förtroende från ortsbefolkningens sida. Något större ombyte av huvudmän och funktionärer har aldrig skett. Det kan i detta sammanhang meddelas, att den nu snart 80-årige
ordföranden lantbrukare Olof Magni Danielsson i Blädinge tillhört bankens styrelse allt
ifrån dess startande för nu 50 år sedan. Det är icke alltid det är förunnat en person att
tillhöra ett företag i ett halvt sekel. Men så är det gott virke i menigheten såväl inom som
utom Vislanda.

W.

Ur Smålandsposten N:o 37 Torsdagen den 8 Mars 1923.
Dödsolycka å Ålshults järnvägsstation. En olycka inträffade under tisdagen å Ålshults
järnvägsstation, varvid en stationskarl P. M. Rönn fick sätta livet till.
Sedan uppgående tåget n:r 7, som avgår från Karlshamn kl. 1 e.m. inkommit på
stationen, skulle vagnsväxling företagas.
Vid växlingen tjänstgjorde Rönn. Han medföljde tågsättet stående på smörjlocket på en
av vagnarnas hjulaxlar. Då han skulle hoppa ner från vagnen medan ännu tågsättet var i
rörelse råkade han halka å marken och föll under vagnen.
Han överkördes å kroppens mitt så att inälvorna föllo ut. Ena armen blev avskuren på ett
par ställen. Han levde endast ett par minuter efter olyckan och kunde lämna korta svar.
Den under så sorgliga förhållanden omkomne hade genom sitt plikttrogna arbete och sitt
vänliga sätt gjort sig mycket omtyckt vid järnvägen. Han var född i Hackekvarn, Urshult,
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och ägnade sig först åt lantbruk. Därefter tog han anställning vid Karlshamn-Vislanda
järnväg och tjänstgjorde under några år vid Torne station. I Ålshult hade han tjänstgjort i
över 20 år.
Rönn, som var född 1868 och var nära 55 år, sörjes närmast av maka och två gifta
döttrar.

Ur Smålandsposten N:o 54 Tisdagen den 9 April 1923.
Vislanda municipalsamhälle får låna. K. m. har bifallit en ansökan av Vislanda
municipalsamhälle om tillstånd att upptaga ett på 30 års amortering ställt lån å 30,000 kr.
till gäldande av skuld, som samhället ådragit sig genom inköp av fastigheten Kvarnaholm. Lånet skall dock vara upptaget senast den 23 Mars 1924.

Ur Smålandsposten N:o 59 Torsdagen den 19 April 1923.
Överkörd och dödad av tåget. En sorglig olyckshändelse inträffade på onsdagseftermiddagen vid 1-tiden å Ryds järnvägsstation, i det att fiskhandlaren Sven Svensson
då blev överkörd och dödad.
Från ett besök å en auktion i stationssamhället gick Svensson till järnvägsstationen.
Kommen till bangården tog han vägen över spåren, och då han var alldeles döv, märkte
han ej att ett extratåg på väg till Karlshamn kom körande. Föraren signalerade, men
Svensson hörde ej detta, och försök att bromsa tåget voro förgäves. Svensson blev
överkörd och svårt massakrerad. Döden var ögonblicklig.
Den så sorgligt omkomne var omkring 63 år gammal och ogift.

Ur Smålandsposten N:o 65 Söndagen den 29 April 1923.
Vislanda vårmarknad, på torsdagen var ovanligt fåtaligt besökt. Orsaken får väl sökas
däri, att det traditionella marknadsvädret med regn och rusk började redan tidigt på
morgonen och därigenom avskräckte mera långväga boende för marknadsbesök. En hel
del nötkreatur hade emellertid framförts redan marknadsafton, och uppköpare saknades
inte, varför rätt många affärer avslutades, fast till låga priser. Kor betalades med 200 –
320 kr. pr styck, stutar med 4 à 500 kr. och dragoxar med 6 à 700 kr. pr par. Affärerna i
bodar och stånd tycktes gå dåligt, varemot samhällets affärslokaler ej ledo brist på
kunder, som där sökte skydd för regnet.

Ur Smålandsposten N:o 67 Torsdagen den 3 Maj 1923.
En ovanlig högtidlighet, firades på tisdagen i Marielund, Vislanda.
Femtio år hade då förflutit, sedan fru Maria Sjöborgh, änka efter avlidne kyrkoherden i
Vislanda- Blädinge L. Sjöborgh, med sin maka, då nyutnämnd komminister inflyttade i
pastoratets dåvarande komministerboställe i Norra Vare i Blädinge.
Med anledning härav hade några vänner, bland dessa en av dem, som för 50 år sedan
voro med och togo emot det unga prästfolket som kyrkoherde Sjöborghs efterträdare i
komministertjänsten i Blädinge, nämligen kyrkoherde I. Björnberg i Alvesta, kyrkoherde
K. Holm i Vislanda, dessa även med fruar, samt komminister J. Gustafsson i Blädinge,
infunnit sig i fru Sjöborghs hem, att med henne fira den ovanliga märkesdagen.
Kyrkoherde Holm höll ett av varm känsla buret tal till den gamla prästfrun, erinrande
om dagar, som gått.
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Talet avslöts med att alla gemensamt sjöngo psalmen 500 v.5.
Fru Sjöborgh, som trots snart fyllda 80 år, ännu är vid ovanligt god vigör, framförde
rörd sitt tack för den hyllning, som nu ägnats henne, samt för all välvilja och kärlek under
de gångna 50 åren.

Ur Smålandsposten N:o 70 Tisdagen den 8 Maj 1923.
(dödsannons)
Att
Herren Gud hemkallat
vår innerligt älskade son och broder

Karl Magnus Äng
Som efter ett 28-årigt tåligt buret lidande
lugnt och fridfullt avsomnade i sitt hem,
fredagen den 4 maj kl. 6,30 e.m., i en
ålder av 41 år, 4 mån och 7 dagar, djupt
sörjd och saknad av föräldrar, syskon,
släktingar och vänner, hava vi den
smärtsamma plikten tillkännagiva.

Fållen pr Vislanda den 4 maj 1923.

Britta och O. M. Äng
Sv. Ps. 473, 491.
Begravningen äger rum i Vislanda kyrka
söndagen den 13 Maj kl. 11 f.m.

Ur Smålandsposten N:o 71 Torsdagen den 10 Maj 1923.
70-åring
Födelsedag. 70 år fyller i morgon disponenten Björn
Björnsson i Vislanda. Björnsson är född i Åbrolla, Osby
socken. Efter att i Osby ha utövat affärsyrket, flyttade han
till Liatorp. År 1887 kom han till Vislanda, där han startade
ett ångsågsbolag. Under årens lopp har disponent Björnsson
varit till mycken nytta för sin ort. Han kom tidigt in i
Vislanda pastorats sparbanks ledning, och han fortfarande
med i styrelsen.

Disponent B. Björnsson.

Ur Smålandsposten N:o 73 Söndagen den 13 Maj 1923.
Hyllning. På sin 70-årsdag på fredagen blev disponent Björn Björnsson i Vislanda
föremål för en vacker hyllning.
På morgonen uppvaktades han av barn och barnbarn, som överlämnade en guldkedja
samt diverse små guldpjäser.
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Senare på eftermiddagen voro ett femtiotal personer inbjudna till disponent Björnssons
hem. Vid den supé som gavs, talade kyrkoherde K. Holm för församlingens del.
Grosshandlare Emil Svensson överräckte från vänner inom och utom ångsågsbolaget en
silverskål. Från affärsvänner i Lund och Malmö överlämnade byggmästare Olof Svensson
en silverpjäs med rosor. Från vänkretsen i samhället kom ytterligare en present, en
silverkrycka överlämnad av hr. J. A. Ståhl. Tal höllos vidare av handl. Carl Samuelsson,
som uttryckte Vislanda pastorats sparbanks tack, samt av direktör C. M. Gränström från
Vetlanda.
Telegram och blommor anlände i mängd.

Ur Smålandsposten N:o 76 Lördagen den 19 Maj 1923.
Dödsfall. Efter att under 24 år ha varit bunden vid sjuksängen avled den 4 Maj hemmasonen Karl Äng från Fållen i Vislanda.
Den bortgångne insjuknade under sin konfirmationstid i ledgångsreumatism, och hans
kropp blev under årens lopp så förvärkt, att han ej på många år kunnat röra en enda lem.
Med största tålamod bar han sitt kors.
I söndags jordades hans stoft å Vislanda kyrkogård. Av stora skaror följdes han till
graven. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde K. Holm, som vid den öppnade graven
talade över Jobs-ordet ”Jag vet, att min förlossare lever”.

Ur Smålandsposten N:o 79 Torsdagen den 24 Maj 1923.
Dödsfall. I torsdags, den 17 dennes, avled f.d. hemmansägaren i Värmanshult, Vislanda
socken, Gumme Månsson i en ålder av ej mindre än 94 år. Han har varit änkling sedan ett
tiotal år tillbaka och har sedan dess bott hos dotter och måg i Värpeshult i Eneryda. Den
nu avlidne var av den gamla kärnstammen och har sällan eller aldrig varit sjuk, tills för
c:a 3 veckor sedan, då han träffades av slaganfall och blev till följd därav lam i ena sidan,
varför han sedan dess har varit sängliggande. Han har varit en mycket duktig arbetare,
både i lantbruk, och på senare tiden i hemslöjd, då han med stor skicklighet förfärdigat
korgar, lieskaft, räfsor m.m., som han sedan avyttrat hos allmogen. Med honom bortgick
en av Vislanda sockens äldste invånare. Begravningsakten sker i Vislanda kyrka på
söndag. Som närmast sörjande vid båren står barn och barnbarn.

Ur Smålandsposten N:o 80 Lördagen den 26 Maj 1923.
(annons)

Vislanda
Bilstation,
Tillhandahåller såväl öppna som
heltäckta bilar samt omnibus, plats för
15 personer, lastbil för flyttningar.
Nyktra och körsäkra chaufförer.
Innehavare: VIKTOR OLSSON.

Tel. 22.
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Ur Smålandsposten N:o 89 Söndagen den 10 Juni 1923.
Ett hotande eldsvådetillbud, inträffade igår middag vid 12-tiden i skolhuset i Vislanda.
Elden hade utbrutit i slöjdsalen i skolhusets källarvåning, och antagligen förorsakats av
några från en kamin nedfallna glöder.
Endast tack vare ett energiskt ingripande från tillskyndande, närboende personer blev en
större olycka förebyggd.

Ur Smålandsposten N:o 90 Tisdagen den 12 Juni 1923.
Skolkökskurs i Vislanda. Skolkökskurs har under sex veckor från den 23 April varit
anordnad i Vislanda. Sexton flickor har deltagit i densamma, som letts av skolkökslärarinnan fröken Åstrand från Växjö. I torsdags avslutades kursen med examensmiddag,
till vilken skolkökskommittén inbjudits. Efteråt serverades kaffe och hade då även
flickornas föräldrar infunnit sig. Till fröken Åstrand frambar kyrkoherde Holm elevernas
och föräldrarnas tack för den utmärkta undervisning hon meddelat och det goda sätt, på
vilket hon f.ö. förstått att leda de unga och göra dem intresserade för sitt arbete.
Till eleverna ställde kyrkoherde Holm en maning att väl ta vara på de lärdomar de fått
och omsätta dem i praktiken till nytta och trevnad för hemmen. Det hela avslöts med bön
och psalmsång.

Ur Smålandsposten N:o 94 Tisdagen den 19 Juni 1923.
Söndagsskolefest. På lördagen hade kyrkoherde och fru Holm till prästgården i Vislanda
inbjudit de barn, som under läsåret tillhört församlingens kyrkliga söndagsskola, jämte
lärarepersonalen. Samlingen skedde i prästgården kl. 4 e.m. Sedan barnen lekt en stund,
bjödos de på kaffe m.m., varefter följde flera sångnummer och deklamation av barnen. Så
vidtog åter under fru Holms ledning lek ute i det fria, tills tiden för uppbrott var inne, då
kyrkoherde Holm samlade barnen i den gamla trädgården, där ännu flera hällar och
vårdträd vittna om, att här fordom varit kyrkogård. Sedan ”Sverige” sjungits och i
anslutning till dens slutord – ”Där våra fäder sova under kyrkohällen” – höll kyrkoherde
Holm aftonbön, som avslutades med ps. 434. Så upplöstes barnaskaran, säkerligen glad
och belåten med sin dag.
Ett 80-tal barn har under året tillhört söndagsskolan.

Ur Smålandsposten N:o 99 Lördagen den 30 Juni 1923.
Vislanda pastorats sparbank jubilerar.
Firade på torsdagen 50-årsminnet
av sin tillblivelse.
En återblick på bankens historia.

Den ena sparbanken i Småland efter den andra kan nu fira 50-årsjubileum. I torsdags
hade turen kommit till Vislanda pastorats sparbank, vilken första gången öppnades den 28
Juni 1873, alltså då för jämt 50 år sedan.
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Om förhistorien till banken inhämtas följande in en i anledning av 50-årsminnet utgiven
jubileumsskrift:
Vid övergången från 1860- till 1870-talet voro kantor Ingemar Johnsson och kyrkovärden O. M. Danielsson båda i Blädinge, utsedda av Kronobergs läns sparbank att i
Blädinge kommunalrum hålla filial för sagda sparbank samt där taga emot penningar och
lånehandlingar, vilka sedan överskickades till Växjö. När denna rörelse pågått en tid,
tyckte emellertid kantor Johnsson, att de pengar som inflöto i filialen till Kronobergs läns
sparbank likaväl kunde insättas i en bank, som ägdes av ortens befolkning. Han
understöddes häri av O. M. Danielsson, och härmed var tanken på en egen sparbank
väckt. De båda föreståndarna för filialen ansågo emellertid, att Blädinge kommun var för
liten för ett så pass stort företag som en sparbank och man beslöt därför att göra en
förfrågan, huruvida Vislanda kommun ville vara med. Det bestämdes, att kantor Johnsson
skulle till ett sammanträde i Vislanda kalla alla som kunde tänkas vara intresserade för
saken. Så skedde även, men mötet blev utan resultat. Vislandaborna ställde sig avvisande.
Tiden gick, och ett halvt år senare blev det ett nytt möte för frågans dryftande. Då hade
Skatelövs sparbank bildats, och i Vislanda hade bildats ett avdelningskontor av
Kristianstads enskilda bank. Dessa båda händelser verkade tydligen som en sporre och
efter åtskilliga motigheter, som emellertid lyckligt övervunnos, beslöts bildandet av
Vislanda pastorats sparbank. Detta skedde 1871. Äran av att ha fört frågan så långt fram
tillkommer i första hand Ingemar Johnsson och O. M. Danielsson, vilka båda ingingo i
bankens första styrelse. Danielsson, som sedan 1911 är bankstyrelsens ordförande, är nu
den ende kvarlevande från den tiden.
Det pålystes nu i kyrkorna att de, som ville bli – såsom det då kallades – principaler (nu
huvudmän) för den nya sparbanken skulle teckna sig för minst 1 riksdaler. Vid ett
sammanträde, som hölls en tid efteråt och sedan en lista för tecknande av bidrag
cirkulerat i pastoratet, befanns det att ett alltför obetydligt belopp åstadkommits. De vid
sammanträdet närvarande offrade då allt efter råd och lägenhet, och man fick sålunda
ihop en grundplåt på ett par hundra kronor. Med detta belopp startades banken, böcker
beställdes och en lönereversal trycktes. Varje insättare fick emellertid betala 10 öre för
sin bok och låntagarna 5 öre för ett reversal.
Den grundfond, som tillskjutits av de s.k. principalerna, torde ha utgjort 212 kr. Under
Augusti och November månader samma år inbetaltes ytterligare 3 kr. och 50 öre.
Anteckningar om sådana inbetalningar finnas ända till 1893, och torde hela summan
tillskjutna medel ha utgjort 303 kr. 80 öre.
Första dagen, den 28 Juni 1873 sparbanken var öppen, insattes 2,050 riksdaler. Den 30
Juni samma år hölls banken ånyo öppen och då insattes 2,126 rdr 50 öre rmt samt
utlämnades 3 lån å tillsammans 1,400 rdr samt en månads växel å 1,776 rdr 50 öre.
I slutet av 1870-talet kom sparbanken in i ett skede, varunder dess utveckling betydligt
hämmades. Ända till 1902, då banken åter bytte lokal, gingo affärerna jämförelsevis
dåligt. Insättarnas behållning utgjorde 1902 kr. 178,795:02, och hade 1912 stigit till kr.
614,806:48 och 1922 till kr. 1,396,576:26.
När banken öppnades och sedan under flera år hade den sin expedition förlagd till kamrer
Lindahls fastighet. Härifrån flyttade sparbanken till handlanden Gustaf Bengtssons
fastighet, där då Kristianstadbanken även hade sin lokal. Senare delade den bostad med
Svenska Handelsbanken i dess nyuppförda hus, en olägenhet som ofta gjorde sig påmint
om och som ej i längden kunde fortgå. År 1902 flyttades rörelsen åter tillbaka till kamrer
Lindahls fastighet, där nu ett modernt kassavalv inretts. Lokalen blev emellertid så
småningom alltför trång, och ett projekt uppgjordes att bygga eget hus. Tiden hade
emellertid skridit så långt fram att krisåren voro inne, och det visade sig, att det blev för
dyrbart att realisera denna plan, som eljest av många omfattats av stora sympatier. Istället
inköptes för 7,000 kr. den fastighet där banken nu är inrymd. Samma belopp anslogs för
iordningsställande av fastigheten, och banken har där nu fullt tillfredställande ljusa
rymliga lokaler.
Sparbankens första styrelse utgjordes av: ordf. baron W. Gyllenkrok, Oby, v. ordf.
kyrkovärd Ingemar Svensson, Lindås, ledamöter: kantor I. Johnsson, Blädinge, hand-
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landen L. Lindahl, Lindås, sekreterare och räkenskapsförare nämndeman P. Magni,
Blädingenäs, Olof Magni Danielsson, Blädinge Jutagård, Anders Jonasson, Ramsåkra,
kyrkovärden Magnus Svensson, Moen, Nils Peter Johannesson, Brohult och Johan
Lindahl, Vislanda station.
BANKENS NUVARANDE BYGGNAD

Exteriör.

Interiör.

Den nuvarande styrelsen består av kyrkovärden O. M. Danielsson, Blädinge, ordf.
handlanden Carl Samuelsson, Vislanda, v. ordf. disponent B. Björnsson, Vislanda,
nämndeman C. M. Johansson, Södra Vare och nämndeman Per Samuelsson, Aplamon.
Nuvarande huvudmän i sparbanken äro: bankdirektör P. M. Persson, Vislanda, handl.
Emil Svensson, Vislanda, handl. Carl Johansson, Vislanda, nämndeman S. Magnusson,
Aplamon, kyrkovärden G. S. Olofsson, Mörhult, lantbr. P. M. Johansson, Lindås, lantbr.
N. P. Johansson, Hullingsved, lantbr. C. G. Petersson, Lönshult, lantbr. S. G. Johansson,
Ekemon, lantbr. J. M. Samuelsson, Lindås, riksdagsman P. M. Olsson, Blädinge,
kyrkovärden E. O. Petersson, Blädingenäs, kyrkovärden E. O. Karlsson, Hjälmaryd,
lantbr. S. M. Jonsson, Blädingeås, lantbr. N. J. Andersson, Blädingeås, lantbr. Emil
Karlsson, Hjälmaryd, lantbr. Karl Ring, Södra Vare, och lantbr. Olof Gustafsson,
Ramsåkra.
Revisorer i sparbanken äro f.n. riksdagsman P. M. Olsson, Blädinge, grosshandl. Emil
Svensson, Vislanda och bankdirektör P. M. Persson, Vislanda med handelsförest. Otto
Håkansson, Vislanda och järnhandl. Carl Johansson, Vislanda som suppleanter.
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Räkenskapslösare, kassörer och ombudsmän har varit L. Lindahl 1873–1877, Henrik
Lindahl 1877–1878, A. Rathke 1878–1901, Aug. Lindahl 1902–1909, Emil Lindahl
fr.o.m.1910–.
Sparbanken hålles öppen varje lördag kl. 10 – 12 f.m.
*
Femtioårsminnet av bankens tillblivelse firades, som ovan nämnts, på torsdagen med en
festlighet i Vislanda.
Vid 3-tiden på e.m. samlades i banklokalen, som för tillfället var vackert smyckad med
flaggor och grönt, bankens styrelse och huvudmän samt ett antal övriga inbjudna,
sammanlagt ett 40-tal personer.
De närvarande hälsades välkomna av bankstyrelsens ordförande, kyrkovärden O. M.
Danielsson i Blädinge, som vid tillfället för första gången bar den i samband med
bankjubileet honom tilldelade kungl. medaljen i guld för medborgerlig förtjänst.
Härefter lämnade kamrer Emil Lindahl en kort redogörelse för bankens start och för dess
utveckling från början och in till dessa dagar.
Efter högtidligheten här voro samtliga närvarande av banken inbjudna till middag å
Vislanda järnvägshotell. Gästerna hälsades välkomna till middagen av kyrkovärden
O. M. Danielsson. Under middagens lopp talade sparbanksstyrelsens vice ordförande
grosshandlare Carl Samuelsson, Vislanda, för minnet av bankens stiftare, varjämte
hälsningsskrivelser för några frånvarande styrelseledamöter och huvudmän upplästes.
Gästernas tack framfördes av kyrkoherde K. Holm som utbringade en skål för bankens
framtida lycka och välgång.
Efter middagen, som präglades av en glad stämning, följde ett angenämt samkväm.
Bilderna ovan har ej varit publicerade i Smålandsposten, de är hämtade ur nämnda jubileumsskrift. A.R.

Ur Smålandsposten N:o 102 Torsdagen den 5 Juli 1923.
Stor allmogefest, anordnas enligt annons i dagens nummer, på söndag den 8 dennes i
Hönetorp, strax vid Vislanda station. Som anordnare står Blädinge och Vislanda sockenföreningar av Bondeförbundet. Föredrag kommer att hållas av riksdagsmannen Nils
Johansson, Brånalt. För övrigt förekomma en hel del festanordningar, varibland särskilt
må nämnas amatörteater med ett lustspel på programmet. Dessutom blir det musik och
sång, allt till festbesökarnas trevnad och nöje.

Ur Smålandsposten N:o 106 Torsdagen den 12 Juli 1923.
(dödsannons)
Härmed tillkännagives
att
Gud i sitt allvisa råd
behagat
hädankalla

Änkan

Anna Ingemarson,
född den 7 Oktober 1845,
som stilla avled idag kl. 6,30 e.m., sörjd
och saknad av sonhustru, svägerska samt
syskonbarn.

Rickardshult pr Vislanda den 9 Juli
1923.

Släktingarna.
Sv. Ps. N:o 47.
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Ur Smålandsposten N:o 109 Tisdagen den 17 Juli 1923.
Bröllop. I lördags sammanvigdes av pastor Hallengren i Virestad hemmansägaren Bengt
Johan Olsson, Skörda, Vislanda och fröken Ester Bengtsson, dotter till hemmansägaren
P. A. Bengtsson, Boansö, Eneryda, och hans maka. Ett 150-tal personer voro inbjudna till
brudens hem, där brudparet på allt sätt hyllades. Traktens ungdom hade bl. a. till dess
uppvaktning rest två vackra äreportar. Under den middag som gavs höllos flera tal för de
nygifta, bl.a. av pastor Hallengren och många lyckönskningstelegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 114 Torsdagen den 26 Juli 1923.
Avliden åldring. Över 82-årig har f. omlastaren å Vislanda järnvägsstation, Carl Andersson, efter en tids sjukdom avlidit i sitt hem i Vislanda.
Den bortgångne, som var en hedersman av gamla stammen, föddes i Vrankunge,
Skatelövs socken. I unga år kom han i tjänst hos kommendören Hyltén-Cavallius på
egendomen Lidsjö i Moheda socken. Där stannade Andersson länge och gjorde sig
synnerligen omtyckt. Efter sitt giftermål blev han omlastare å Vislanda station, en
befattning som han skötte, så länge krafterna stodo bi.
Gift två gånger, sörjes den hädangångne närmast av maka i andra giftet samt flera barn.

Ur Smålandsposten N:o 130 Torsdagen den 23 Augusti 1923.

Från Vislanda.
(Brev till Smålandsposten.)

Vislanda hembygdsförening hade i söndags e.m. anordnat fest vid föreningens
ryggåsstuga i Lindås. Ganska många intresserade hade infunnit sig, trots det att väglaget
var dåligt efter lördagens ideliga regnande.
Vid fyratiden inledde Vislanda sångkör med ett sångnummer: ”Du, som världar har till
rike”, varefter föreningens ordförande folkskollärare Moberg, hälsade deltagarna
välkomna samt överlämnade ordet åt lektor Elgqvist, Växjö.
I det med stor uppmärksamhet åhörda föredraget, som handlade om forna tiders seder,
levnadssätt och föreställningar, tecknade lektor Elgqvist tidsbilder även från Vislanda
församling i forna dagar. Vägar var det stor brist på. En bonde, Erik i Lindås, var den
förste som åkte i vagn till Vislanda gamla kyrka. Detta var 1790. Ny kultur trängde sig
fram långsamt. Bonden lånade idéer av det nya, men satte alltid sin prägel på kulturen.
Den gamla kulturen håller nu på att försvinna, dö bort. Den innehöll mycket, som bör
försvinna, t.ex. den allmänt utbredda vidskepelsen. Innan bonden lämnade åkern, plöjde
han ett kors, för att ej onda makter skulle kunna driva sitt spel, en inköpt ko skulle inte få
vatten de tre första dagarna. Man måste vara försiktig, så att man icke retade mot sig
gastar och vättar. Många illasinnade personer strövade omkring, särskilt finnar voro
fruktade. Folket var mycket bundet av sin tro och trolldom, och man kände sig aldrig
säker.
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Den gamla kulturen hade många goda sidor. Man höll helg och söcken isär, arbetade
duktigt om vardagarna men roade sig tappert, när det var helg. Arbetet började tidigt, och
allt skedde på sin bestämda tid.
Talaren framhöll, att hembygdsforskningen bör vinnlägga sig om att uppteckna
berättelser och historier, innan de falla i glömska. De har stor betydelse för den vetenskapliga forskningen, man får genom den kunskap om hur våra förfäder tänkte. Man bör
taga emot det nya, när det kan göra livet lättare att leva, bevara det gamla, som kan ge ro
och trevnad. Hembygdsforskningen skall stärka kärleken till hembygden och fosterlandet.
Föredraget mottogs med livliga applåder. Sångkören framförde ”Smålandssången”,
varefter folkskollärare Gustafsson framförde föreningens tack till föredragshållaren,
sångkören och till alla, som understött föreningen samt gav en historik över stugans
tillkomst. Så öppnades stugan, och deltagarna fingo bese samlingarna. Under tiden pågick
kaffeserveringen i det fria, och sångkören förhöjde stämningen genom flera väl utförda
sångnummer. Till sist avgjordes några föreningsärenden, varefter festen avslöts med ”Du
gamla, du fria” unisont sjungen.
Ryggåsstugan har förut stått i Fållen och kallades då ”Fållastugan”. Under förra hösten
inköptes den av hembygdsföreningen och har under sommaren uppsatts i Lindås, där
föreningen inköpt tomt. Intresset för föreningen verksamhet har varit stort. Då stugan
blev färdig för endast en vecka sedan, och den redan fått mottaga 180 olika saker,
insamlade under en kort tid, måste resultatet anses såsom synnerligen gott.
Medlemsantalet i föreningen är omkr. 200.

Ur Smålandsposten N:o 133 Tisdagen den 28 Augusti 1923.
Rundradio i Vislanda. Regeringen har beviljat G. Schoning tillstånd att vid Vislanda
järnvägsstation uppsätta en luftantenn för radiomottagning och därtill hörande
experiment.

Ur Smålandsposten N:o 134 Torsdagen den 30 Augusti 1923.
Sångkörerna inom Allbo härad, höllo på onsdagen sitt sedvanliga sammanträde i
Vislanda. Körerna från Aringsås, Lekaryd, Blädinge, Vislanda och Skatelöv samlades vid
3-tiden i kyrkan, som var fullsatt av folk.
Högtidligheten började med ps. 533 n:r 1- 7, varefter den stora kören sjöng ”I himlar
sjungen”, ”Israels herde”, ”Tröster mitt folk” och ”Du, som världar har till rike”. Som
avslutning sjöngs ps. 576 n:r 1, 3- 5. Kyrkoherde I. Björnberg höll härpå en kort predikan
över Davids ps. 146: 2, därvid tagande som ämne ”Guds lov”.
Härefter sjöngs ps. 587 n:r 1, varefter altartjänst förrättades av kyrkoherdarna Holm och
Björnberg, varvid den förstnämnde utförde sångpartierna.
Till slut sjöngs ps. 434. Efteråt avtackade kyrkoherde Holm sångarna, framhållande
sångens enande och lyftande betydelse för ungdomen.
Efter sångstunden i kyrkan samlades sångarna utanför skolhuset, där de sjöngo ett flertal
fosterländska sånger.
Den av Vislanda hembygdsförening uppförda ryggåsstugan besöktes härefter, och även
här sjöngos flera sånger, såsom ”Över skogen, över sjön”, och ”Hjärtats saga”, m. fl.
Körerna beslöto att hålla sitt nästa sammanträde i Skatelöv.
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Ur Smålandsposten N:o 141 Tisdagen den 11 September 1923.

Bröllop, firades i lördags i Ringshult, V. Torsås, mellan hemmansägaren Johan August
Pettersson från Moshult i Vislanda församling och fröken Betty Johansson från Ringshult.
Vigseln förrättades i brudens hem av församlingens kyrkoherde E. Haglund, som höll ett
anslående tal till brudparet.
Efter vigseln gåvo brudens föräldrar middag för omkring 150 personer.
Flera telegram anlände under lördagen och söndagen.

Ur Smålandsposten N:o 145 Tisdagen den 18 September 1923.
(annons)

AUKTION
i Vislanda.

Genom auktion, som förrättas i
Kvarnaholm lördagen den 22 dennes kl.
3 e.m. kommer att till försäljning utbjudas 2 st. därstädes befintliga byggnader, att från platsen bortföras.
Den ena lämpar sig för ombyggnad
till bostadshus och den andra utgöres
av ladugård.
Betalnings- och övriga villkor tillkännagivas vid auktionens början.
Vislanda den 18 sept. 1923.

Kommitterade.

Ur Smålandsposten N:o 146 Torsdagen den 20 September 1923.
Vislanda marknad, på tisdagen gynnades av tämligen vackert väder och besöktes i trots
av det bråda skördearbetet av synnerligen mycket folk, såväl säljare som köpare.
Affärerna voro som vanligt tämligen livliga och priserna voro ungefär som vanligt. För
kalvkor betalades omkring 360 kr. och för mjölkkor omkring 250 kr.
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Ur Smålandsposten N:o 148 Söndagen den 23 September 1923.
Vislanda får ersättning för omtäckningen av kyrktornet. I anledning av en ansökan
från Vislanda församling om ersättning för virke, som inbesparats å skogen till
lönebostället 7/8 mtl. Vislanda n:r 1 i Vislanda socken, genom att kopparplåt använts till
tornet å församlingens kyrka, istället för träspån, hemställer domänstyrelsen hos k.m. att
ärendet måtte överlämnas till kammarkollegium och domänstyrelsen för prövning och
avgörande.

Ur Smålandsposten N:o 154 Torsdagen den 4 Oktober 1923.
Ko överkörd av tåget. Tvänne kor tillhöriga lantbrukare S. G. Johansson i Ekemon,
Vislanda socken, blevo på tisdagskvällen överkörda av tåget på Karlshamn-VislandaBolmens järnväg mellan Målaskog och Vislanda. Det ena av djuren dödades och det
andra skadades något. Korna hade kommit in på banan genom en öppen grind och voro
oförsäkrade. Tåget blev med anledning av det inträffade något försenat.

Ur Smålandsposten N:o 155 Lördagen den 6 Oktober 1923.
Kulturbilder från Vislanda
i början av 1800-talet.
ur P. Wieselgrens anteckningar.
av B. Sylvan.

Då vi i dagarna firar minnet av Peter Wieselgrens födelse (d. 1 Okt. 1800), kan det vara
av intresse att erinra sig några förhållanden från hans hembygd, sådana han själv skildrat
dem. Här följer då några utdrag ur Wieselgrens anteckningar om hans första deltagande i
Vislanda, hans första skolgång samt hans skildring av prästhusen i Vislanda och
Blädinge, tiden 1800–1811.
Wieselgren skriver härom:
”Husförhören i Vislanda 5:te rote stå i mitt minne som årshögtider. Då jag fyllde tre år,
hölls det hos nämndeman Jon Johansson i Fållen, jag var där och minns interiensen vid
tillfället, men läste icke, om än kanske en bön. Fyraårig kunde jag dock hos Abraham
Jönsson i Fållen läsa innantill och uppläste Tio Guds bud med tillägg i den lärobok, jag
följt av Christis ”summa av lagen” ur minnet, varför jag av prästen E. P. Hyltenius fick
både penningar och socker. Jag minns huru bord och säten då stodo i rummet, och vilka
platser folket och prästen innehade. Femårig hos Anders i Fållen ställde jag mig vid
grundförhöret, då prästen gick fram och tillbaka tvärs över rummet bland den svarande
ungdomen, men jag minns ej om jag svarade något. Sexårig var jag borta, ty far tyckte ej
om den vikarie, som skulle förrätta förhöret. Då hölls förhöret hos ”Lille Måns” i
Lönshult Norregård. 1807 var det på sergeantbostället, och då tror jag att jag redan kunde
hela katekesen, åtminstone kunde jag en del psalmer. 1808 och 1809 voro förhören hos
två bönder i Mellangården. Jag minnes från det ena några prästens liknelser om arv och
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verksynden. 1810 var förhöret hos Erik Smed i Södregård. Nu gav jag på grundfrågor och
frågor om Bibelböckerna och deras författare svar, som väckte kyrkoherde Hyltenii
uppmärksamhet, så att han vid förhörets slut sade till min far: ”Den pilten vill jag förhöra
hemma, skicka honom till mig!”
Wieselgren påminde sin far om denna inbjudan, men det väckte bekymmer hos fadern ty
han stod ännu i skuld hos sina bröder för gården, och modern grät vid blotta tanken därpå,
att sonen skulle lämna hemmet. Efter många om och men, och sedan kyrkoherden påmint
fadern om huru flera av Spånhultssläkten studerat, och att Herren berett väg för dem, fast
de ej varit rika, så fick Wieselgren slutligen i Oktober 1810 sin fars löfte att få gå och läsa
för kyrkoherden Hyltenius, som då bodde i Hönetorp, emedan den gamla prästgårdsbyggnaden höll på att ombyggas. Wieselgren skriver härom:
”Kl. 3 på morgonen, tisdagen vaknade jag och ville gå, men jag måste ligga vaken ännu
ett par timmar plågad av längtan. Kl. 9 var jag en mil från hemmet i prästgården. Jag hade
gått genom Södra Vare skog, den gamla kyrkvägen, där var backe hade sin spökhistoria,
men jag sprang ganska orädd över dem. Flera utsikter stå än kvar i minnet från just den
gången.” Kyrkoherden gav honom emellertid allt för svår läxa i latinska grammatiken,
som ännu var obegriplig för den 10-årige gossen, varför denne kände sig oförmögen att
studera, tappade modet och bad på tredje dagen att få gå hem. Här lade han boken ifrån
sig, tog yxan och ville ej gärna att någon skulle tala med honom om besöket i
prästgården. Men fru Hyltenius och hennes dotter, sedermera prostinnan Cavallius, hade
hört förhöret och suckade över, att man skulle behöva sådana kunskaper för att kunna bli
präst. De begrepo ej själva, säger Wieselgren, vad jag bort begripa och därför ursäktade
de mig. Detta hade de yttrat till komminister Malmbergs fru i Blädinge (f. Wieselqvist),
och kusin till fru Hyltenius. Denna berättade det för sin man, som en dag sade till min far:
”Skicka din here till Espemoen.” Komminister Malmberg bodde på denna, av hans
svärfar, kyrkoherde Wieselqvist byggda gård. ”Inte skall man börja långt fram i grammatiken med en pojke.” Och i Mars 1811 kom jag till Espemoen, en liten oas i en furudunge,
med vackra trädgårdar och lusthus och en leklustig barnskara. Här läste nu Wieselgren för
Malmberg till den 5 September 1811, samtidigt med att han själv var informator för
husets två äldsta barn, den 12-åriga Ulla och den 7-årige Olof.
Om de båda prästhusen i Vislanda och Blädinge (Hönetorp resp. Espemoen), skriver
Wieselgren sålunda:
”Kyrkoherden fil. kand. Er. P. Hyltenius var en i största fattigdom uppfödd komministerson från Gnosjö, vars mor efter nådårets slut inflyttat i en koja, och som sedan gick
ur moderns koja med så många brödkakor, som en 10-årig gosse orkade bära, till Växjö
skola, där han svalt, likasom vid Lunds akademi, till den grad att hans natur vant sig vid
att leva av mindre än stundom det minsta barn förtär. Men han levde till 82 års ålder,
alltid frisk, alltid arbetssam, ett levande bevis på måttighetens och nykterhetens goda
följder. Han var en kraftig ämbetsman och tystnade en hel stormande sockenstämma,
blott man märkte att hans blick eldades och hans stämma höjdes. Han var bildad i
Secrete-Utskottens tider, och så ytterst hemligt höll han sitt pastorsarkiv, att hans måg och
efterträdare aldrig sett i en husförhörslängd eller protokollsbok, förrän den veckan, då den
gamle dog. Jämt satt han vid sitt arbetsbord, och noggrannare kan väl ej ett pastorsämbete
skötas, än det sköttes av honom. Han extemporerade sina predikningar. Då han lämnat
predikantens eller ämbetsmannens förrättning och avtagit den stora, 100-lockiga peruken
och den stora kaftanen med benknappar, så hade han och lämnat den förnäma hållningen
och var glad och vänlig, kvickt skämtsam, med bevarad värdighet. Hans hustru Lena
Cajsa, prosten Heurlins dotter, var ett ideal av en god människa. Alla tyckte vi, att hon
var mera ett legendens helgon, än en nutidens person. Och likväl var hon helgon efter
aposteln Petrii lära om ”Den fördolda människan i hjärtat, utan vank, med saktmodig och
stilla ande!” Lätt uppblossade den livlige prosten vid enfaldiga åhörares motsägelser
särdeles då fråga var om fattigmedlen. Församlingen ville pruta på anslagen, men pastorn
ville öka kassan. Men prästmor kunde då komma in och låtsa sig ha en angelägen fråga i
tysthet i ett privatärende, men viskade alltid så länge sin käre far i örat, tills han blev lugn
och god. Hon älskades av alla som en moder och var en Dorcas, som vävde, spann och
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utdelade kläder och härbärgerade gärna, och Herren välsignade då huset, att det blev rikt,
fastän så fattigt i början.”
Efter prosten Hyltenius fick Wieselgren namnet Peter, d.v.s. hans gudmor uppgav vid
dopet, efter föräldrarnas utsago, hans namn vara Pehr, ett släktnamn, men prosten hörde
ej riktigt och kom lättare ihåg namnet Peter, helst han själv hette så, och döpte gossen
därtill. Han kallades också alltid i hemmet Peter, eftersom det namnet stod i dopboken.
Men säger Wieselgren, ”när sedan rysshatet hos mig utvecklades till lika höjd med
svenskheten, och jag läste om tsar Peter, men om Pehr Brahe och Pehr Banér etc. så ansåg
jag Peter vara ett ryskt, men Pehr var ett fornsvenskt uttal av apostlanamnet Petrus, varför
jag på frågan vad mitt P. W-n betydde, alltid svarade Pehr.”
Johan Malmberg, socknens kappelan, var, säger Wieselgren, nästa i allt en motsättning
till kyrkoherden, oaktat båda voro hedersmän. Han stod på förtrolig fot med krigspresidenten, baron Cederström och hans grevinna, den snillrika Charlotta Mörner på Oby,
där Hyltenius istället iakttog de stelaste hövligheter. Han talte fritt om alla, då Hyltenius
talte om ingen, om ej såsom om han varit närvarande. Malmberg hade föga begrepp om
hemligheter, föga om ordning i sitt arkiv, men alla expeditioner voro dock riktiga, ehuru
de sköttes i en handvändning, som en tillfällig och oviktig sak. Hyltenii hemlighetsfullhet
är redan berörd. Han utfärdade en attest med samma högviktiga ämbetsmannamin, som
en minister skriver en not, det gick långsamt men väl. Malmberg hade aldrig städat i
vardagslag, men då högtid var ifråga skedde allt nästan ståtligt. Hos Hyltenius fanns
varken vardagslag eller ståt. Där var jämt som en högtidsafton, sedan vardagslaget
upphört, men själva högtiden ej inträtt!”
Pastor Malmberg tog synnerlig omvårdnad om Wieselgren. Efter att hava undervisat
honom ett år i sitt hem Espemoen, följde han honom i September 1811 till Växjö skola,
och sedermera i September 1820 till högskolan i Lund.

Ur Smålandsposten N:o 157 Tisdagen den 9 Oktober 1923.
Hälsovård och tuberkulos. Seminarierektor C. H. Svanborg kommer att fredag kl. 7,30
e.m. att i kommunalrummet i Vislanda hålla en föreläsning om ”Den personliga
hälsovården med särskild hänsyn till tuberkulosfaran.” Föreläsningen är anordnad av
Nationalföreningen mot tuberkulos. Det är av vikt, att föreläsningen blir talrikt besökt.
Inträdet är fritt.

Ur Smålandsposten N:o 168 Söndagen den 28 Oktober 1923.
En vacker livsgärning. En särdeles anslående högtidlighet firades på torsdagen i
Marielund vid Vislanda, då framlidne kyrkoherden Sjöborghs efterlämnade maka,
änkefru Maria Sjöborgh f. Ekelund, därstädes, i kretsen av sina barn, barnbarn, släktingar
och vänner firade sin 80-årsdag. Redan i tidig morgonstund uppvaktades den vördade
prästfrun med sång av Vislanda sångkör och under dagens lopp ingingo lyckönskningar i
mängd, i form av blommor, dyrbara presenter, penningar, brev och ett 60-tal telegram,
allt vittnande om den kärlek och aktning fru Sjöborgh tillvunnit sig i vida kretsar. I sitt i
gammaldags stil varmt gästfria hem gav fru Sjöborgh middag för ett 50-tal gäster, därvid
flera hyllningstal höllos. Barnens tack och välönskan framfördes av äldste närvarande
sonen, kyrkoherde I. Sjöborgh, i ett varmhjärtat anförande samt av yngste sonen, löjtnant
S. Sjöborgh, i en känslig och välformad versifierad hyllning. Å släktens vägnar hölls tal
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av 80-åringens svåger, prosten Norrlén, som bl.a. på ett anslående sätt framhöll gemensamma barndoms och ungdomsminnen, samt av häradsskrivare A. Rooth.
Församlingsbornas hyllning av sin f.d. kyrkoherdefru framfördes av kyrkoherde Holm,
som påpekade huru – om en gång Växjö stifts prästfruars historia komme att skrivas – fru
Sjöborghs historia helt visst skulle bli den mest intressanta och innehållsrika.
Det är också en mer än vanligt strävsam och självuppoffrande och varmhjärtad livsgärning, som ligger bakom dessa 80 år. Under 50 år, således under hela sin tid som
prästfru, har fru Sjöborgh levat och verkat inom Vislanda pastorat. I hemmet, präglat av
gudsfruktan och arbete, skydde hon ingen möda, ingen uppoffring, då det gällde att först
med den ringa komministerlönen fostra fram nio barn, fostra dem på gammaldags vis
med tukt och Herrens förmaning till duktiga medborgare. Hennes kvinno- och modersgärning i outtröttligt arbete, självförgätenhet och kärlekskall – såsom en talare på
högtidsdagen sade – ej upptecknas på historiens blad, men bevaras i tacksamma hjärtan
och bringa välsignelser. Men – fru Sjöborghs varma hjärta räckte till för flera än hennes
närmaste – hon var en mor för alla sina församlingsbor, och det finns väl knappast något
hem i pastoratet, där hon ej med varmt personligt intresse delat både glädje och sorg.
Med sitt verksamma sinne, sin glada syn på tingen och sin äkta, ursprungliga humor
verkar 80-åringen ännu ungdomlig. Hon är alltjämt den synnerligen dugliga husmodern,
som sköter sysslorna i sitt lilla trevna änkesäte, t.o.m. spinnrocken skötes med samma
konstnärlighet som förut. Hon är alltjämt prästfrun, som har ett varmt hjärta och en öppen
famn för församlingsborna, hon är alltjämt den självförgätande kvinna, som fordrar intet,
men giver allt.
Icke underligt, att välönskningarna gingo varmt och uppriktigt 80-åringen till mötes, och
betecknande äro den åldrige svågerns ord till henne: ”Du har blivit högtidligt firad Maria
– och det är du värd.”
B. S.

Ur Smålandsposten N:o 170 Torsdagen den 1 November 1923.
Postkontoret i Vislanda blir postexpedition. Postkontoret i Vislanda indrages med
oktober månads utgång. I dag öppnas därstädes postexpedition av klass I.
Denna förändring eller degradering, om man så får säga, har länge varit påtänkt såsom
ett led i tidens indragningssträvanden. Postexpedition står ju åtskilligt lägre på rangskalan
än postkontor, men dock något högre än poststation. En postexpedition får icke skötas av
annan än en inom verket anställd person. Huruvida ändringen kommer att medföra
minskat öppethållande är oss ej bekant.

Ur Smålandsposten N:o 171 Lördagen den 3 November 1923.
Motordressinen spårade ur. En motordressin, förd av trafikchefsassistenten Tillström,
Karlshamn, telegrafinspektör Westergren, Helsingborg samt banmästare Alm, Målaskog,
urspårade vid middagstiden i går till följd av påkörning av ett får å linjen en kilometer
väster om Tutaryds station. Dressinen gjorde en bokstavlig kullerbytta och blev därefter
liggande i spillror vid sidan av linjen. Alla tre ombordvarande blevo som genom ett rent
underverk oskadade, om man bortser från några mindre kontusioner, som tillfogades hr.
Westergren.
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Ur Smålandsposten N:o 176 Söndagen den 11 November 1923.
Vislanda får idrottsplats. Idrottslivet i Vislanda synes nu ha fått ny fart. Arbetena med
iordningsställandet av den nya idrottsplatsen fortgår alltjämt och av allt att döma synes
denna idrottsplats, slutgiltigt fullbordad bli en av Smålands bästa och modernaste.
Idrottsplatsen kommer att bestå av en central fotbollsplan med däromkring grupperade
banor för löpning, kast och hopp. Bollplanens mått äro 55 x 100 meter. Löparbanorna äro
tilltagna med rikliga kurvor samt möjliggöra 100 meters löpning och 110 meters häcklöpning å rak bana.
Det är förvånansvärt, att en så ny idrottsförening som V.I.F. mäktat åtaga sig ett så
omfattande arbete i den fysiska fostrans intresse, som ifrågavarande anläggning
otvivelaktigt utgör. Att arbetet är i ekonomiskt avseende krävande förstår man, då man
erfar att föreningen ännu icke anlitat vare sig staten eller kommun för bestridande av
några kostnader. Men föreningens egna reserver torde nog i längden visa sig otillräckliga.
Då det kan lända idrottslivet i Vislanda och därmed även ungdomens sunda och harmoniska utveckling till skada om ett så behjärtansvärt arbete av ekonomiska skäl skulle
avbrytas eller lämnas halvfärdigt får man innerligen hoppas, att intresserade såväl inom
stat och kommun som enskilda icke vägrar lämna den hjälp, som kan erfordras, skriver en
meddelare till Smålandsposten.

Ur Smålandsposten N:o 193 Tisdagen den 11 December 1923.
Söndagsskolfest, var på söndagen anordnad i Vislanda, då terminen i den kyrkliga
söndagsskolan avslutades. Festen inleddes med en psalm, varefter kyrkoherde K. Holm
uppläste dagens text och yttrade några ord med anslutning till densamma. Fru Krusell
från Hjortsberga förevisade sedan skioptikonbilder, av vilka barnen fingo göra
bekantskap med söndagsskolans historia. Sedan kyrkokören sjungit ”Hosianna”
avslutades högtidsstunden med bön och sång. Kommunsalen var till trängsel fylld av
stora och små intresserade åhörare.
Vislanda kyrkokör, anordnar nästa söndag kl. 5 e.m. en sångstund i kommunalsalen.
Inträdet är fritt, men kollekt kommer att upptagas för beredande av julglädje åt behövande
inom församlingen.

Ur Smålandsposten N:o 195 Lördagen den 15 December 1923.
En hemsk förgiftningsolycka, som krävt 3 dödsoffer, och som nära berör våra
småländska bygder, inträffade nyligen i Morrill, Scotts Bluff County, Nebraska. Vid
därstädes bosatta mr och mrs John Larson samt en Max Schmutzler, broder till en av
familjen Larson anställd mrs Peter Janson, hade nämligen förtärt såsom det senare visade
sig giftig skärbönssallad. Några förgiftningssymtom visade sig först följande morgon, då
samtliga kände sig lite krassliga. Efter hand inställde sig plågor och paralysianfall. En
dotter, som tillkallades gjorde fruktlösa försök att rädda de förgiftade, och vid 11-tiden
avled mr Larson. Hans hustru avled ungefär en timme senare och vid 2-tiden hade giftet
även krävt mr Schmutzlers liv.
Mr and mrs Larson voro allmänt kända och högt värderade i Morrill och trakten
däromkring för sitt redbara och hjälpsamma väsen.
Mrs Larson hette i sig själv Kristina Maria Ekelund och var född den 10 april 1869 i
Ekemoen, Vislanda, Kronobergs län. Till Förenta staterna kom hon vid 21 års ålder.

57

Hennes make, John A. Larson, var född i Ryssby, Kronobergs län, den 14 april 1859. Till
Amerika kom han 14 år gammal. De på så sorgligt sätt bortgångna förenades i äktenskap i
Denver 1894, varpå de slogo sig ned i Colorado. År 1907 flyttade paret till Nebraska.
Närmast sörjande äro 4 barn, mrs Estell Hutchison i Morrill, mrs Rosy Norine Gilbert i
Convalis, Oregon, Harry, som är bosatt i hemmet, och Edna, som studerar vid universitetet i Lincoln, Nebraska.
Bland övriga sörjande släktingar märkas tvenne föräldralösa brorssöner till fru Larson,
för vilka de omkomna varit som föräldrar, tre systrar och två bröder till fru Larson, mrs
*Magni Johnson, Morrill, mrs Ida Ekelund, Boulder, fru Alma Lagerkvist, Grimslöv,
samt August och Sven Ekelund, Alvesta.
Bland mr Larsons närmaste anhöriga märkas tre systrar och fyra bröder, samtliga bosatta
i Förenta staterna.
*Egentligen Claes Magni Johannesson f. 1866 i Blädinge död 1955 in L.A. Kalifornien U.S.A. Växte upp på
torpet Trädan u. Södra Vare Västregård i Blädinge sn., innan han emigrerade till U.S.A. våren 1886. Fr.o.m.
år 1902 var han gift med Gerda Elise Ekelund från Ekemoen i Vislanda, således en syster till den omkomna.

A.R.

Ur Smålandsposten N:o 1 Torsdagen den 3 Januari 1924.
Kommunalt, Vislanda. Kyrkostämma hölls den 27 december. Till ledamöter i skolrådet
för åren 1924–1926 valdes hemmansägare B. Johansson, Mjöhult, P. A. Svensson i
Ulvsboda, byggmästaren G. Petersson i Björkelund samt hemmansägaren Samuel Nilsson
i Hullingsved.
Till ledamöter av kyrkorådet för åren 1924–1927 valdes kyrkovärdarna P. O.
Magnusson i Brånan, G. S. Olofsson i Kvarnabacken, hemmansägarna P. Johansson i
Hullingsved och P. M. Johansson i Lindås Östregård.
Att revidera kyrkans och skolans räkenskaper valdes skräddaremästaren M. Svensson
och handlanden S. O. E. Svensson, med f.d. expeditionsföreståndaren J. Ohlsson som
suppleant.
Det uppdrogs åt kyrkovärden G. S. Olofsson och kamrer E. Lindahl att låta försäkra det
mellersta målade korfönstret i kyrkan för 1,500 kr., samt kyrkans silver och mässkrud för
2,000 kr.
Då det tegel, varmed taket till församlingens kyrka för 10 år sedan täcktes, visade sig
vara odugligt, beslöts enhälligt att därest byggnadsstyrelsen därtill lämnar tillstånd, låta
under år 1924 omtäcka kyrkans tak med kopparplåt, varmed kyrkans torn förut blivit
täckt. Det uppdrogs åt kyrkoherde K. Holm och grosshandlaren E. Svensson samt
kyrkovärden G. S. Olofsson att avsluta köp av erforderlig kopparplåt för kyrktakets
täckning eller c:a 2,750 kg. Plåten skall levereras i mars månad av AB Svenska Metallverken.
Åt samma personer uppdrogs att ingå till k.m. med ansökan med tillstånd att få upptaga
ett 30-årigt amorteringslån å 20,000 kr. för täckande av kostnaderna för kyrktakets
täckning med kopparplåt samt kyrkogårdens utvidgning.

Ur Smålandsposten N:o 5 Torsdagen den 10 Januari 1924.
Snöhinder för tåget. Då middagståget n:r 8 å Karlshamn-Vislanda-Bolmens järnväg i
tisdags avgick från Ryssby järnvägsstation, körde detta fast i snödrivorna, som hopat sig
vid Nygårds skärning, en halv kilometer öster om Ryssby station. Alla försök att med
loket få tåget igång misslyckades, och då försök gjordes att backa tåget tillbaka till
Ryssby station brast kopplet på loket. Loket körde då ensamt till Vislanda, där det vände
och försett med ett hjälplok återvände till det å linjen stående tågsättet och väntande
passagerare. Förspänt med tvenne lok lyckades man åter få tåget igång och resan
fortsattes 2 timmar och 23 minuter försenad.
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Ur Smålandsposten N:o 11 Söndagen den 20 Januari 1924.
Från Allbo häradsrätt. Ryske undersåten, mosaiske trotjänaren Moses Catz från
Vislanda hade av allmänne åklagaren instämts för olaga gårdfarihandel inom Vislanda
och Blädinge socknar. Svaranden erkände och dömdes till 100 kr. böter.

Ur Smålandsposten N:o 12 Tisdagen den 22 Januari 1924.
Ångsågsaktiebolagets i Vislanda taxeringar. Kammarrätten har förklarat sig ej kunna
till prövning upptaga av ångsågsaktiebolaget i Vislanda anförda besvär över bolagets
bevillingstaxering i Nöbbeleds socken för 1918 för 200,000 kr., därvid yrkats nedsättning
till 66,172 kr. Bolaget har nämligen ej deklarerat i rätt tid. Däremot har kammarrätten
nedsatt den skatteprocent, efter vilken bolaget skall erlägga inkomst- och förmögenhetsskatt i Vislanda socken vid ett taxerat belopp av 82,500 kr. från 5,85 till 5,65 %.

Ur Smålandsposten N:o 17 Torsdagen den 31 Januari 1924.
Ändring i vattenkraftsanläggning i Vislanda. Hos Söderbygdens vattendomstol har
S. A. Widman i Värmanshult såsom ägare av en å ägorna till ¼ mantal Värmanshult i
Vislanda socken uppförd anläggning för tillgodogörande av vattenkraften i ett vattenfall i
en från sjön Kölnen ledande större bäck inom Helgeåns nederbördsområde anhållit om
tillstånd att bibehålla sagda anläggning och att med densamma vidtaga vissa förändringar
ävensom om medgivande att vid anläggningen verkställa dygns- och veckoreglering av
vattnet.
Företaget synes kunna beröra, förutom nämnda hemmansdel, ytterligare två hemmansdelar i Värmanshult samt Bjällebergs kvarn, allt i Vislanda socken.

Ur Smålandsposten N:o 20 Tisdagen den 5 Februari 1924.
Vislanda idrottsförening, höll på söndagen ordinarie årsmöte, varvid styrelsens och
revisorernas berättelser föredrogos. Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet.
Till ordförande utsågs enhälligt ingenjör T. Norinder. Utlottade styrelseledamöter
återvaldes enhälligt. Till styrelsesuppleanter utsågos järnhandlandena C. Johansson och
W. Ohlsson. Till revisorer utsågos disponent S. O. E. Svensson och banktjänsteman
S. Lundqvist. Revisorsuppleanter blevo handelsbiträdena E. Jönsson och T. Svensson.
Föreningen rekonstruerades i höstas. Man beslöt ingå som medlem i Svenska
Gymnastik- och Idrottsförbunden samt Svenska Fotbollsförbundet. Till hedersledamot
beslöt föreningen kalla dess initiativtagare, banktjänsteman F. Svensson, Örebro.
Till ombud för distriktsförbundets årsmöten utsågs ingenjör T. Norinder och suppleant
blev G. Nitzén. Föreningen beslöt hemställa hos Smålands Fotbollsförbund om antagande
av kamrer G. Waldener till II:a klass fotbollsdomare. I fotbollsnämnden invaldes
banktjänsteman S. Lundqvist, kamrer G. Waldener, kontorist E. Ydén samt ingenjör P. A.
Lindqvist.
Föreningens medlemsantal uppgår till 64 aktiva medlemmar och 13 passiva.
Efter sammanträdet konstituerades styrelsen sålunda: ordf. ingenjör T. Norinder, v. ordf.
stationsinspektor G. Nitzén, sekreterare G. Waldener, v. sekreterare handelsbiträdet
W. Svensson, kassör handelsbiträdet E. Jönsson, materialförvaltare fabrikör A. Nilsson
och utan särskild funktion kontorist E. Ydén.
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Ur Smålandsposten N:o 22 Lördagen den 9 Februari 1924.
(annons)

Lösöreauktion.
Medelst frivillig auktion, som förrättas å Örnhyltans gård,
Vislanda, tisd. D. 19 inv. febr. kl. 11 f.m. låta vederbörande till
den högstbjudande försälja alla å gården befintliga kreatur och
yttre inventarier bestående av: 1 god och felfri arbetshäst i 12:te
året, 7 kor, 1 dräktig kviga, 6 st. ungdjur, 1 modersugga,
2 ungsvin, 17 höns, 1 maltkvarn, 1 tröskverk m. vandring,
1 sädesharpa, hackelseverk, separator, kärna, 1 bättre fjädervagn, 2 arbetsvagnar, 1 par åkkälkar, 2 par arbetskälkar samt div.
jordbruksredskap, seldon m.m.
För vederhäftighet kände köpare erhålla 3 mån. betalningsanstånd, övriga betala kontant. Äganderätten till gjorda inrop
övergår på köparen först då den blivit till fullo betald.
Alvesta i februari 1924.
Bertrand Engnell.

Ur Smålandsposten N:o 21 Torsdagen den 7 Februari 1924.
Vislanda får omtäcka kyrktaket med kopparplåt. Byggnadsstyrelsen har förklarat sig
intet ha att erinra om omtäckning av taket å Vislanda kyrka med kopparplåt.
Lantbrukskursen i Vislanda, fortsätter imorgon, därvid kulturingenjör A. Bauman talar
över ämnet: ”Om mossar och kärr samt dessa markers odling och vad därvid bör
iakttagas” samt ”Växtodling på mossar, slåtter och bete.”

Ur Smålandsposten N:o 54 Lördagen den 5 April 1924.
Den ifrågasatta indragningen av torvfabriken vid Vislanda. Vislanda sockens
kommunalfullmäktige hemställer i skrivelse till regeringen, att den ifrågasatta
indragningen av torvpulverfabriken vid Hästhagen i Vislanda icke måtte ifrågakomma.
Vid fabriken finnas anställda omkring 100 familjeförsörjare, av vilka en del skaffat sig
egna hem. Dessa skulle genom indragning av fabriken bli arbetslösa, och det skulle bli
utomordentligt svårt att bereda dem arbete inom kommunen eller i dess närhet. Vid
fabriken arbetar dessutom ett 60-tal minderåriga och kvinnor. Samtliga familjer befinna
sig i små omständigheter och äro i synnerligt behov av sina inkomster. Allmänne
meningen bland arbetarna är den, att de hellre ser en lönereduktion än arbetslöshet.
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Ur Smålandsposten N:o 57 Torsdagen den 10 April 1924.

F.d handlanden

Gustaf Bengtsson
ingick i den eviga vilan i sitt hem i
Vislanda idag kl. 4 f.m. efter ett
långvarigt lidande, i en ålder av 73 år,
9 mån. och 10 dagar, djupt sörjd och
saknad och i ljusaste minne bevarad
av syskon, fosterbarn och släktingar
samt många vänner.
Vislanda den 8 april 1924.
Sv. Ps. 477 v. 8 o. 9.

Grosshandlare
Gustaf Bengtsson.

Dödsfall. Efter en längre tids avtynande avled på tisdagen i Vislanda grosshandlanden
Gustaf Bengtsson i en ålder av nära 74 år.
Bengtsson var född i ett fattigt hem i Traryd. Tidigt måste han ut och försörja sig och
efter anställning på många ställen i Skåne kom han för omkring 50 år sedan till Vislanda,
där han tillsammans med en broder öppnade affär. Efter broderns frånfälle fortsatte han
ensam med en diverse- och manufakturaffär, som rätt snart växte ut till den största på
platsen. För några år sedan överlämnade han affären åt ett aktiebolag. Inom Vislanda
kommun har han under åren beklätt en hel del förtroendeuppdrag.
Bengtsson var en redbar och vänsäll person, som förvärvade sig en stor vänkrets. För två
år sedan avled hans maka född Ljunggren, och ensamheten efter henne kändes svår. Nu
har den gamle fått vila efter en strävsam arbetsdag.

Ur Smålandsposten N:o 61 Torsdagen den 17 April 1924.
Begravning. En synnerligen högtidlig begravning firades igår i Vislanda, då avlidne
grosshandlaren Gustaf Bengtssons stoft vigdes till den sista vilan.
Vid samlingen i sorgehuset höll pastor Gustafsson från Blädinge i det med palmer och
blommor synnerligen smakfullt klädda likrummet, varefter Vislanda sångkör sjöng
”Kommen till mig I alle”. När det långa liktåget passerade genom samhället, flaggades
allmänt på halv stång.
Prestaverna fördes av förvaltare Bengtsson, Rösjöholm och grosshandlare E. Svensson,
Vislanda. Kistan inbars i kyrkan av anhöriga till den avlidne. Sedan psalmen 684 ”Jag är
en gäst och främling” sjungits, höll kyrkoherde Holm ett väckande och upplyftande tal
över Luk. 18: 3, ”Se, vi gå upp till Jerusalem” och förrättade därefter jordfästningen.
Sångkören sjöng därefter fint och tilltalande ”Jag för korset faller neder”, varpå
kyrkoherde Holm och pastor Gustafsson förrättade altartjänst, varvid den förstnämnde
utförde begravningsmässan. Efter psalmen 94 utbars kistan och nedsattes i familjegraven,
bredvid grossh. Bengtssons för två år sedan avlidna maka. Vid graven framförde stationsinspektor Nitzén frimurarebrödernas i Vislanda tack och farväl till den avlidne, och
sångkören sjöng ”Stilla skuggor”. Sist sjöngs unisont ps. ”Så går en dag”, och den
högtidliga akten var slut.
En synnerligen rik och praktfull blomstergärd hade ägnats den avlidne, däribland en
större krans med röda tulpaner och vita, guldfransade band från frimurarebröderna i
Vislanda.
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Då grosshandlare Bengtsson under 50 år haft sin verksamhet i Vislanda och därjämte sin
avlidna, goda maka visat stor vänlighet och en överflödande gästfrihet, blir tomheten stor
för alla de många, som kommit i beröring med detta gamla nu genom båda makarnas död
upplösta hem.
Torvpulverfabrikens slopande
försvaras.
Järnvägsstyrelsen bemöter Vislandafullmäktige.

Järnvägsstyrelsen har nu yttrat sig över den av kommunalfullmäktige i Vislanda gjorda
framställningen om bibehållande av Statens järnvägars torvpulverfabrik i Vislanda, vars
indragning som bekant ifrågasatts. Styrelsen framhåller, att de vid anläggningen
sysselsatta endast har säsongsarbete med upptagning, torkning och inbärgning av den för
pulverframställning erforderliga råvaran, ett arbete som varit förlagt huvudsakligast till
tiden Maj – Okt.
Då inga anstalter ännu vidtagits för inkallande av säsongsarbetare för instundande torvkampanj, kan det ej med bestämdhet uppgivas, hur många bland dem, som kunna komma
ifråga till anställning, vilka skaffat sig eget hem. Antalet nu och förut anställda arbetare
som har eget hem, torde dock röra sig omkring ett 25-tal.
Möjlighet för denna personal att på orten skaffa sig andra tillräckligt givande
arbetsmöjligheter anser sig järnvägsstyrelsen ej kunna tillförlitligt bedöma, men styrelsen
finner större svårigheter icke föreligga för denna relativt fåtaliga grupp av arbetare än vad
det gör för arbetare i allmänhet i landet nu, sedan den allmänna arbetslösheten praktiskt
taget är över. Härpå tyder också, tillägger styrelsen, att arbetarna helt nyligen gjort
framställning om förbättrade löne- och anställningsvillkor.
Arbetarnas skrivelse till regeringen.

I den skrivelse som arbetarna vid torvpulverfabriken i Vislanda avsänt till kommunikationsdepartementet med anledning av planerna på fabrikens nedläggande, heter det
bl.a.:
Enligt uppgift skulle torvpulvertillverkningen med nuvarande arbetslöner och kolpriser
förorsaka Statens järnvägar en förlust av omkring 50,000 kr. pr år. Drages därifrån de
20,000 kr., som skulle erfordras för att underhålla fabriken och anläggningen i händelse
att driften skulle nedläggas på obestämd tid, så återstår 30,000 kr. Av sistnämnda summa
tillförsäkrar stat och kommun en icke oväsentlig del i form av skatter, som helt eller
delvis skulle utebli, ifall driften nedlades.
Ur nationalekonomisk synpunkt sett är driftens upprätthållande även att förorda, enär det
kapital som torvpulvret representerar, kommer att stanna inom landet.
Vidare kan väl icke den tid torvpulvertillverkningen varit igång, anses vara tillräcklig,
för att man med ledning av det material, som står till förfogande hitintills, kan utröna
torvpulverfabrikationens ekonomiska bärkraftighet för en längre tidsrymd. Med tanke på
den stora betydelse förnationen, som man i allmänhet tillmäter torven och därav framställda produkter, är det vår övertygelse, att fortsatta försök böra göras, tills det otvetydigt
visats, huruvida fabrikationen lönar sig eller ej.
Vi vågar vidare påstå, att hade väderleksförhållandena under der två sista åren ur
torvtillverkningssynpunkt sett varit normala, så hade icke k. järnvägsstyrelsen haft
anledning att ifrågasätta nedläggandet av torvpulvertillverkningen av ekonomiska skäl.
Det kan vidare vara eders k.m. likgiltigt, huruvida Statens järnvägars torvpulverfabrik,
som är den enda i sitt slag i landet, så att säga stoppas i portgången och gör vidare
experiment i den branschen omöjliga och att arbetslösheten ökas eller driften fortsättes
och under tiden undersökes huruvida några besparingar kunna göras utan att äventyra
driftens jämna gång och utan att mera än indexet medgiver reducera de för arbetarna
redan förut allt för små inkomsterna.
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Ur Smålandsposten N:o 65 Lördagen den 26 April 1924.
(dödsannons)
Att
Gud till sig hemkallat
min innerligt älskade moder
Handl.

Anna Meisingseth,
som stilla avled onsdagen den 14 maj
1924 kl. 11,30 e.m., i en ålder av 61 år, 8
mån. och 21 dagar, djupt sörjd och saknad
och i ljusaste minne bevarad av mig,
släktingar och många vänner.
Vislanda den 16 maj 1924.
Selma Meisingseth.
Dyra moder, Du har kämpat,
Du har vunnit,
Du har livets krona funnit.
Jordfästningen äger rum onsdagen den
21 maj kl. 3 e.m.

Ur Smålandsposten N:o 66 Söndagen den 27 April 1924.

Vislanda samhälle.
Vislanda samhälles uppkomst daterar sig från den tid, då södra stambanan byggdes. Då
sedermera Karlshamn – Vislanda banan kom till betydde detta givetvis ännu större
möjligheter för samhället i kommersiellt hänseende, liksom trafiken fick en mer ökad
omfattning i och med Vislanda – Bolmen banans och Halmstad – Bolmens järnvägars
tillkomst, varvid möjligheterna till snabba förbindelser mellan öster och väster blevo en
verklighet.
Emellertid betydde de förbättrade kommunikationerna, vad då särskilt Vislanda –
Bolmen beträffar, ett visst tillbakagående i så måtto, att genom denna banas tillkomst
Sunnerbo härads affärsliv sökte sig andra avsättningsorter. Sunnerbo härad blev härvid i
handelshänseende avskuret från Vislanda. Tidigare voro lastfororna från Sunnerbo att
räkna i hundratal, vilka då i Vislanda avyttrade sina produkter för att sedan här göra de
behövliga inköpen.
Vad som i övrigt hämmat utvecklingen i Vislanda är, att bebyggarna först 1912 fingo
friköpa sina tomter. Hade detta skett tidigare, skulle förvisso samhället varit av långt
större dimensioner än vad nu är fallet, enär efter detta år en betydande byggnadsverksamhet här ägt rum, så att sedan dess omkring en tredjedel av samtliga byggnader
inom samhället efter denna tid blivit uppförda.
Sedan 1913, då Vislanda blev municipalsamhälle, vidtogos en del åtgärder för
avlägsnandet av de sanitära vådor, som dessförinnan förefunnits. Bl.a. har nu kloakledning delvis nedlagts, men på grund av den ringa fallhöjden har dräneringsfrågan blivit
så dyrbar, att den inom den närmaste tiden ej kan fullgiltigt lösas. Härför kräves en
betydande kostnad – enligt uppgjort förslag uppgående till 254,000 kr. inklusive
vattenledning. Då samhället icke räknar mer än 800 innevånare, skulle detta förslag, fullt
genomfört, i hög grad verka betungande på de skattskyldiga, och onaturligt höga skatter
komme att bliva följden därav.
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Vägarna i samhället höra nog till de sämsta. En grundlig förbättring av dessa har varit på
tal. Vislandaborna skylla på vägkassan, som enligt deras förmenande icke gjort vad den
bort göra i detta fall. Samhället anser sig icke skyldigt att underhålla dessa vägar utan
anser, att vägkassan bort övertaga underhållsskyldigheten då här ej kan bli tal om gator i
egentlig mening.

Handel och industri.
Industrisamhälle i egentlig mening är icke Vislanda. Det finnes något härav men icke i
sådan omfång, att det ännu förmått sätta sin prägel på samhället. Här såväl som på många
andra orter i Småland är det trävarorna som äro de förhärskande, men den tid kanske icke
är så värst långt avlägsen, då även andra produkter, intaga en framstående plats i kommersiellt hänseende.
Torvpulverfabriken, som det nu varit tal om att nedlägga, har under den tid den varit i
verksamhet visat sig äga synnerligen stor betydelse för samhället, dels genom beredande
av arbetstillfällen, dels även på grund av en icke föraktlig skatteinkomst för fastigheten
m.m. Icke minst har genom denna fabriks tillkomst köpkraftig publik tillförts samhällets
affärsmän. Skulle denna fabrik nödgas upphöra, betyder detta ett kännbart slag för
samhället i flera avseenden och icke minst för de arbetande, som har sin inkomst av
densamma. Många av dessa arbetare har under de senare åren skaffat sig egna hem, och
att dessa nu med bekymmer se framtiden an är helt naturligt. Skattebördan skulle även för
samhällets övriga innebyggare ökas i avsevärt hög grad, då en arbetarestam, vilken
således berövats sina inkomster, vore urståndsatt att vidare uppfylla sina plikter mot
samhället och dessutom torde kanske samhället få vidkännas utgifter för dessa i form av
arbetslöshetsunderstöd o. dyl. Vislandaborna hoppas därför livligt, att det uppskov på ett
år, som k. m. i fredagens konselj beviljat, blir ytterligare förlängt.
I och med att Vislanda samhälle genom järnvägarnas tillkomst växte till, blev det också
handel och köpenskap i förening härmed. Ett flertal affärer startades under dessa år. På
den tiden – under 1860-talet – var det också liv och rörelse i det lilla samhället. Bland de
äldre affärerna från denna tid märkes Emil Svenssons speceriaffär, som startades vid
denna tid, och alltså tillhör de äldsta på platsen. Trävaruaffären började hr Svensson med
för ungefär 35 år sedan. Hr Svensson köper skogar, som avverkas, varefter virket forslas
till Vislanda, där det förädlas vid de sågverk, som äro belägna i närheten av avverkningsplatsen. Vid sidan häraf bedriver hr Svensson partiaffär i förädlade trävaror.
N. P. Johanssons manufaktur- och herrekiperingsaffär startades 1876 och tillhör således
även de äldre på platsen. Hr Johansson har under en följd av år bedrivit sin affär, men
överlät 1908 skrädderiaffären till annan person.
Elisabet Magnussons manufaktur och kortvaruaffär daterar sig från 1860-talet, då Jonas
Daniel Lindblad grundade densamma samt drev vid sidan härav även bageri och bryggeri.
Fröken Magnusson har innehaft affären sedan 1912, då hon övertog den efter fadern.
Carl Samuelsson bedriver en mycket omfattande spannmåls- och foderämnesaffär,
vilken daterar sig från 1873, då den startades av konsul Forsberg i Växjö och övertogs av
hr Samuelsson 1898, som i flera avseenden utvecklat densamma. Bl.a. har potatisaffären
vunnit ökad omfattning år efter år, så att den nu intager en ledande plats inom branschen.
Carl Johanssons järnaffär grundades på 1860-talet såsom de flesta, av E. G. Wigforss
och övertogs 1914 av nuvarande innehavaren. Det är den enda på platsen.
En av de större affärerna inom sin bransch är AB Gustaf Bengtsson. Denna startades
1873 av grosshandlare Trädgårdh i Kristianstad och övertogs sedermera av de båda
bröderna Gustaf och Jonas Bengtsson. Grosshandl. Trädgårdh lät bl.a. uppföra den
byggnad, i vilken affären fortfarande är inrymd. Brodern Jonas Bengtsson avled 1896,
varefter den efterlevande brodern ensam innehade densamma tills den år 1914
ombildades till aktiebolag, då de mångåriga medarbetarna Ernst E. och Gustaf Svensson
ingingo som delägare i affären, tillika som chefer för företaget. Förutom de båda cheferna sysselsätter affären sex personer. Firman är ombud för Sahlströmska fabriken i
Jönköping, Skånska Petroleum AB m.fl.
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Vislanda hotell uppfördes år 1866 av hr Johan Lindahl och innehaves numera av fru
Christina Lindahl.
M. Svenssons skrädderi, som av den nuvarande innehavaren övertogs 1908, har under
denna tid fått ett gott erkännande för väl utfört arbete.
Ernst Nilssons möbleringsaffär är en i sitt slag storartad firma. Härifrån utgå ett ganska
stort antal möbler årligen, och hr Nilsson räknar kunder från såväl Alvesta, Älmhult som
en hel del andra platser i trakterna omkring Vislanda.
Lantbrukarnas handelsaktiebolag, som stiftades 1902 och som räknar ett stort antal
aktieägare, har under den tid det varit i verksamhet, tagit ganska omfattande proportioner.
Omsättningen har understundom uppgått till ej mindre än 175,000 kr. årligen. Men så
föres ett rikt och välsorterat lager av alla de förnödenheter som ett hushåll behöver, från
specerier till manufakturvaror och därmed jämförliga varor. Ordförande i bolaget är
nämndeman C. M. Johansson i Södra Vare och föreståndare är hr G. Håkansson.
Vislanda mejeri, vars innehavare är hr Hjalmar Pettersson, har fått ett gott anseende
bland såväl leverantörerna som kunderna för sin redbara behandling och sina goda,
strängt tillämpade affärsprinciper.
Vid mejeriet vägdes under föregående år 521,560 kg. mjölk för vilken betalades 68,925
kr. Leverantörerna har återbekommit 179,906 kg., till ystning åtgick 194,590 kg., till
försäljning 80,000 kg., resten till svinfoder. Mejeriet är utrustat med moderna maskinella
anordningar.
Bland industriella anläggningar, som helt visst har framtiden för sig, är Vislanda Gjuteri
& Mekaniska verkstad, som med nuvarande ledning kommer att i mer än ett avseende
bidraga till en materiell förkovran i vad det rör Vislanda ekonomiska liv. Visserligen har
det sina vanskligheter att i tider som de, vilka nu äro för handen, starta en anläggning av
ifrågavarande slag. Men disponent Gustaf Johansson är uppgiften väl vuxen genom en
mångårig erfarenhet i branschen.
Den verkstad som hr Johansson övertog, är av mycket gammalt datum, ehuru där icke
drivits någon mekanisk verkstad förrän under krigsåren, då ett bolag stiftades för att idka
verkstadsrörelse. Ännu befinner sig den nya rörelsen på försöksstadiet, men det torde icke
dröja så länge, förrän den kommer att utvecklas.
Vislanda Ångsågs AB, driver en omfattande rörelse med såväl sågade och bilade
trävaror och har egna sågverk förutom i Vislanda även i Uråsa. Sågen anlades för över 60
år sedan och 1885 bildades bolag med Vislanda ångsåg. Efter att förut ha varit enkelt
bolag bildades år 1913 det nuvarande bolaget Vislanda Ångsågsaktiebolag. Från 1885 har
grosshandlaren N. J. Gummesson i Malmö varit en av de främsta krafterna och tillhört
styrelsen samt är sedan 1913 dess ordförande. Disponent är hr. J. Husén. Avverkningen
vid Ångsågen utgör årligen 125,000 kbft. och vid sågverken sysselsättas 25 man.

Banker.
Vislanda sparbank, som bildades för 50 år sedan, har från sin första början omfattats
med det största förtroende av ortsbefolkningen. Det var vid midsommartiden 1876 denna
bank fann sin tillblivelse, i det några framsynta män enade sig om att få en sparbank till
stånd. Från en ringa början med blott några få kronor insatta, har denna sparbank på dessa
50 år vuxit ut ganska betydligt. Under föregående år ökades insättarnas tillgodohavanden
med 67,000 kr. och deras innestående belopp uppgick till 1,5 miljoner. Låntagarnas skuld
uppgick till kr.1,460,171:74 och bruttovinsten utgjorde kr. 20,763:92.
Ordförande är fortfarande kyrkovärden O. M. Danielsson, vilken tillhört banken från det
den startade, således snart i 51 år. Bankens ombudsman, kamrer Emil Lindahl, har under
en följd av år nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt arbete ifråga om bankens ekonomiska
utveckling.
År 1871 började Kristianstads enskilda bank upprätta avdelningskontor i Vislanda.
Denna bank rekonstruerades sedermera under namn av bankaktiebolaget Södra Sverige.
Vid sammanslagningen med Stockholms handelsbank blev namnet Svenska Handelsbanken vilken numera har en mängd filialkontor över hela landet. Deras antal torde i
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närvarande stund uppgå till över 250. Bankens huvudsakliga uppgift är inlåning, och den
summa denna bank årligen mottager uppgår till flera miljoner.

Järnväg och post.
Vislanda järnvägsstation är en ingalunda obetydlig sådan utan tvärtom. En blick i
pappren visar, att det här utföres ett arbete av ganska aktningsvärda dimensioner. Sålunda
expedieras i medeltal 25 tåg om dagen. Försålda personbiljetter under föregående år var
24,625, resgodsexpeditioner, antal avsända och mottagna samt omlastade varor utgjorde
22,689, telegrammens antal var 19,069, antalet avsända och mottagna expeditioner av
paket och ilstyckegods 4,835, fraktstyckegods 12,556, vagnslastgods, levande djur m.m.
utgjorde 1,413, antalet till- och avkopplade vagnar utgjorde pr dag 76 st., antal omlastade
styckegodsvagnar för hela året var 3, 912. Efterkravsbelopp, avsända och mottagna,
utgjorde kr. 75,020:46 samt hela uppbörden i lokal- och samtrafik kr. 132,782:61. Vid
stationen sysselsattes i genomsnitt 37 man om dagen. Under föregående år omlastades
35,482 ton vagns- och styckelastgods.
När Vislanda postkontor blev degraderat till blott postexpedition, så var det nog mer än
en Vislandabo, som kände detta som en förnärmelse. Likväl utvisa de tillgängliga
siffrorna, att denna expedition har en god omsättning, samt att det ingalunda fattas arbete
för den därstädes stationerade postexpeditören. Även här sättas in penningar. Postsparbanken fick 4,000 kr. under första kvartalet i år. De inlämnade postanvisningarnas antal
utgjorde 7,740 inklusive postförskottsanvisningar, och avsända postanvisningar utgjorde
3,360, avsända rek. 3,000, ankommande 3,700, avsända ass. 700, ankommande 220,
avsända paket 2,000 och ankommande 2,800, ankommande postförskott 5,000. Det är vad
halvårsstatistiken säger. Frankoteckensförsäljningen inbringar årligen 15,000 kr.
Lantbrevbärare utgår 3 dagar i veckan till Bjälleberg och Mörhult.
Av det anförda torde framgå att Vislanda är en ort, där det utvecklas en stor energi för
att framskapa värden. Det är företagarandan och sinnet, som har sin givna betydelse för
samhällets ekonomiska och andliga förkovran.

Ett och annat om Vislanda.
Vislanda samhälle har inom sig många duktiga män, vilkas högsta önskan det är att
samhället må gå framåt i alla avseenden. Min gamle vän Carl Samuelsson, som jämt
klagar över de usla tiderna, har trots sin strängt upptagna tid likväl intresse och tid över
för tillvaratagandet av de allmänna intressena. Han är en duktig smålänning och som
sådan värd all honnör.
Vislanda går tillbaka, sade fröken Ada Lindahl, då vi sutto vid 11-kaffet en dag. Och
dessutom har de tagit bort postmästaretjänsten, vilken fröken Lindahls förmenande utgör
ett bevis på att samhället går tillbaka. Dräneringsfrågan har alltid varit ett av de svåra
kapitlen, sade fröken Lindahl vidare.
Avloppsledningar eller diken finnas det inga. Gör man Vislanda en visit i tjällossningen,
gäller det att med uppbjudande av den akrobatiska förmåga, man eventuellt besitter, klara
alla vattensamlingar, som finnas här och var.
Men Rom byggdes icke på en dag. Vislandaborna får förbida den tid, då deras sak
kommer i ett bättre läge. Då komma nog både gator och trottoarer att te sig på ett helt
annat sätt än nu. Det finns så många duktiga karlar i Vislanda, att de nog reda upp den
frågan ganska fort och behändigt. Allt kostar pengar, och man får vara försiktig, som
vännen Calle Samuelsson säger. Men den ringa invånaremängden får man ta dylika
företaganden i långsamt tempo.
Man trivs gott i Vislandabornas sällskap. De äro samtliga godhjärtade och sympatiska,
och det vill icke säga så lite i denna krassa, egoistiska tid. Ett gott förvärv har samhället
gjort i detta såväl som i alla avseenden, sedan disponent G. Johansson slagit ned sina
bopålar i samhället. Det är att förmoda, att disponent Johansson, energisk och företagsam
som han är, låter det industriella Vislanda med tiden komma att tala om sig.

Vidi.
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Ur Smålandsposten N:o 69 Lördagen den 3 Maj 1924.
Driften vid torvpulverfabriken i Vislanda. Regeringens beslut med anledning av
förslaget att nedlägga torvpulverfabriken vid Vislanda har i år justerats, enligt vad vår
Stockholmredaktion telegraferar.
Regeringen har sålunda anbefallt järnvägsstyrelsen att fortfarande under ett år
upprätthålla driften vid fabriken, enär det av styrelsens utredning synes framgå, att
nämnvärd förlust för S.J. genom fortsättande av driften av fabriken – jämfört med
kostnaderna vid nedläggande av driften – icke skulle komma att uppstå, därest
omkostnaderna för driften såsom det torde befinnas möjligt, ytterligare nedbringas.
Järnvägsstyrelsen har att i god tid före nästa torvkampanj inkomma med utredning i
fråga om driftens fortsatta upprätthållande med hänsyn till då rådande stenkols- och
arbetspriser.

Ur Smålandsposten N:o 78 Söndagen den 18 Maj 1924.
Vislanda kyrkliga söndagsskola, hade sin sedvanliga vårfest på fredagen.
Ett 60-tal barn med lärarinnor voro då inbjudna till prästgården, där de undfägnades med
kaffe samt fingo leka i den vackra parken. Sedan aftonbön hållits av kyrkoherde Holm
vände barnen, försedda med var sin chokladkaka, nöjda och glada till sina hem.

Ur Smålandsposten N:o 83 Tisdagen den 27 Maj 1924.
Kommunalt, Vislanda. Ordinarie kyrkostämma hölls på söndagen, varvid ansvarsfrihet
beviljades åt vederbörande. Åt kyrkovärden G. S. Olofsson och grosshandl. Emil
Svensson uppdrogs att å församlingens vägnar upptaga ett tillfälligt lån å 10,000 kr. för
bestridande av kostnaden för kyrktaket, tills klagomålen över ett föregående beslut i
ärendet blivit avgjorda. Som entreprenör för kyrkotakets täckande antogs hr. Th. Loëb i
Älmhult, vilken anbud var det lägsta. Åt en kommitté uppdrogs att med entreprenören
upprätta kontrakt och att tillkalla arbetskontrollant samt avyttra det nuvarande tegeltaket.
– Extra municipalstämma hölls samma dag, varvid bordlagda frågan om nedläggande av
kloakledning från Storgatan i riktning mot den s.k. ”Kajeäng” behandlades. En särskild
kommitté hade haft frågan om hand samt föreslagit kloakledning av cementrör från
Storgatan till ungefär 60 meter söder om ”Gröna vägen” för en kostnad av 525 kr., varav
innehavaren av mejeriet erbjudit sig betala 125 kr.
Stämman beslöt i enlighet med municipalnämndens förslag, att ledning skulle nedläggas
endast från Storgatan till Gröna vägen med det tillägget att ledningen skulle sträckas även
söder om denna väg om mejeriinnehavaren bidrogo med 250 kr.

Ur Smålandsposten N:o 87 Tisdagen den 3 Juni 1924.
En fotbollsmatch, spelades i söndags mellan Alvesta G.&I.F. och Vislanda I.F. Alvesta
hade för första gången i år satt upp ordinarie lag.
Lagen föreföllo under första halvlek ungefär jämnstarka. Hemmalagets vänsterinnrar
lyckades göra mål efter ett snabbt utlopp, men för övrigt hände föga. Ett par spännande
situationer framför Alvesta målbur upplöstes i misslyckade skott.
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Nästa halvlek blev något livligare. Vislanda gjorde sitt bästa för att utjämna, men
Alvesta visade nu tydligt sin överlägsenhet. Vid en fint upplagd hörna gjorde en av
gästernas backar ofrivilligt ett mål i egen bur. Därefter pressade Alvesta tämligen
konstant, men forwards förmådde icke överraska motspelarnas försvar, som utförde ett
gott arbete. Vislanda hade något enstaka anfall, men då knappast allvarligt hotande målet.
Matchen slöt så med 2–0 till Alvesta favör. Resultatet kan anses som rättvist.

Ur Smålandsposten N:o 98 Söndagen den 22 Juni 1924.
(annons)

Slutförsäljning.
På grund av affärens upphörande försäljes hela innevarande lager
av kostym- och byxtyger, kapp- och dräkttyger av kamgarn och
svenskull, klädnings- och blustyger, silke, ylle och bomull,
förklädstyger, underkläder för herrar, damer och barn, herr- damoch barnstrumpor uti silke, ylle och bomull, siden, besättningsband, och brodyrer, dam- och flickhattar, gossmössor samt
ett stort lager av korta varor. Allt slutförsäljes till oerhört låga
priser från 20 och ända upp till 50 % lägre än dagens gällande
priser. Gör ett besök för att övertyga eder om att det är en verklig
slutförsäljning till mycket låga priser.
Anna Meisingseths sterbhus,
Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 102 Tisdagen den 1 Juli 1924.
(dödsannons)
Tillkännagives
att
Gud behagat hädankalla
min älskade make och vår käre far,
Hemmansägaren

Johan Svensson,

som efter en kort sjukdom stilla avled i
sitt hem söndagen den 29 juni, i en ålder
av 49 år och 4 dagar, innerligt sörjd av
oss, åldrig svärmoder, syskon, svärmoder,
svägerskor, övriga släktingar och många
vänner.
Hönetorp, Vislanda den 29 Juni 1924.

Ingrid Svensson.
Signe, Verner.
Sv. Ps. 477 v. 5 o. 8.
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Karlshamn-Vislanda-Bolmens järnväg
jubilerar.
50-årsminnet av invigningen
firades i söndags i Karlshamn.

”Den 30 Juni 1874 blev Karlshamn-Vislanda järnväg av konung Oscar II högtidligen
invigd och för allmän trafik öppnad”.
Så lyder en passus i en historik över banan, föreliggande med anledning av dess 50-åriga
tillvaro. Jubileet högtidlighölls på söndagen med en festmiddag å Karlshamns stadshotell,
å vilken deltogo landshövding Hagströmer, ordf. i AB Blekinge kustbanor, f. landshövding greve Wachtmeister, ordförandena i Halmstad-Bolmens järnvägsaktiebolag,
Hönshylte-Kvarnamåla järnväg, länsstyrelsens ledamöter, magistraten i Karlshamn,
järnvägsbolagets revisorer, samt de medaljörer, som samma dag mottogo sina belöningar
för långvarig och trogen tjänst hos järnvägsbolaget.
Till nedanstående personer utdelades Pro Patrias medaljer:
Större guldmedaljen:
Trafikchefen Carl A. Ahlbäck,
Ban- och maskiningenjören Fredrik Andersson,
Förrådsförvaltaren Hugo Carlsson,
Stationsföreståndaren Gustaf Sjögren.

Mindre guldmedaljen:
Järnvägens sekr. och ombudsman Ernst Lindberg,
Stationsföreståndaren Eric Larsson,
Stationsföreståndaren Sven Uller,
Verkstadsförman Carl Ingevaldsson.

Större silvermedaljen:
Banmästaren A, Andersson,
Stationsföreståndaren S. A. Berg,
Stationsförmannen Carl Sandin,
Stationsförmannen Carl Sundqvist,
Konduktören Henrik Fröberg,
Stationskarlsförmannen C. M. Gummesson,
Lokomotivföraren H. Herrström,
Lokomotivföraren Carl Svensson,
Lokomotivföraren H. Rydström,
Lokomotivföraren Gottfrid Svensson,
Lokomotivföraren J. Jonsson,
Verkstadsarbetaren N. Åhlund.

Mindre silvermedaljen:
Stationskarlen G. Svensson,
Stationskarlen F. Hult,
Stationskarlen J. G. Malm,
Stationskarlen S. M. Tall,
Stationskarlen G. Asp,
Vagntillsyningsmannen Carl Nilsson,
Pumparen J. A. Norrman,
Verkstadsarbetaren B. Ekgren,
Verkstadsarbetaren Johan Håkansson,
Verkstadsarbetaren F. E. Johansson,
Verkstadsarbetaren J. M. Olsson.

”Icke minst har järnvägen bidragit till uppammande av den rika industri, som förlagts
efter banan utmed Mörrumsån,” heter det vidare i historiken. Det nämnes, att Ryds
samhälle vid järnvägens öppnande endast var en bondgård och några mindre stugor o.s.v.
I hela sin omfattning har åt underhållet av järnvägen ägnats den största omsorg, hvadan
järnvägen torde såväl i fråga om bana som materiel kunna försvara sin plats bland länets
smalspåriga järnvägar.
Bandelen Vislanda-Bolmen ägnas därefter en skildring i fråga om historia och
sträckning. Dess byggande började 1877, och banan invigdes 1878.
Då ränta och amortering å skuldsumman, som bolaget för Bolmen-järnvägens
anläggning iklätt sig, samt årliga underhållet ofta överskred inkomsterna, som inom
denna bygd kunde inbringas, bragtes emellertid järnvägen slutligen i trångmål. Ur denna
brydsamma ställning räddades den genom det erbjudande, som år 1907 ingick från
Karlshamn-Vislanda järnvägsaktiebolag om sammanslagning av dessa båda banor till ett
på de villkor, att Karlshamn-Vislanda järnväg övertog samtliga tillgångar och skulder i
Vislanda-Bolmens järnväg och stamaktier i det senare bolaget fingo utbytas mot en
stamaktie i det förra. Efter antagandet av detta förslag blevo dessa tvenne bolag den 1 Juli
1908 förenade till ett under den nuvarande benämningen. Den gemensamma drift- och
underhållskostnaden kunde nu så väsentligt nedbringas, att bandelen Vislanda-Bolmen
kommit att fullt motsvara i avseende därå gjorda beräkningar.
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Ur Smålandsposten N:o 104 Lördagen den 5 Juli 1924.
Nidingsdåden i Sunnerbo.
En lösdrivare från Vislanda häktad
på fredagen.

En hel rad grova nidingsdåd, vittnande om otrolig klumpighet och dumhet, förövades
natten till onsdagen utmed Karlshamn-Vislanda-Bolmens järnväg mellan stationerna
Åäng och Ryssby.
Spaningarna efter förövaren kröntes redan på onsdagen med framgång. Vid
middagstiden uppenbarade sig i Hamneda en misstänkt individ, våt, trasig och i övrigt
ganska medtagen. Han besökte först stinsen vid järnvägsstationen och var därefter inne i
ett par affärer och bad om pengar till en biljett till Ljungby. Handlande Johansson i
Hamneda satte sig omedelbart i förbindelse med landsfiskalen i Göteryds distrikt, som i
sin tur genast meddelade sig med landsfiskal C. W. Granqvist i Ljungby, vilken omedelbart reste till Hamneda och anhöll personen ifråga och införpassade honom till Ljungby
där han underkastades förhör. Han erkände därvid oförbehållsamt att han ensam förövat
nidingsdåden.
Den anhållne är bördig från Vislanda och heter Carl Julius Andersson-Signal född den
18/8 1894. Vid polisförhöret berättade den anhållne bl.a:
Vid tiotiden på kvällen den 1 Juli kom han till Vislanda, där han tänkte övernatta i ett
magasin. Han bäddade åt sig genom att strö ut en säck fjäder. Efter en stund ångrade han
sig, steg upp och begav sig till Åäng. Innan han lämnade Vislanda band han ett rep över
en gata. Vid Åäng gick han till ångsågen, där han slog sönder manometern, vattenståndsröret och bearbetade därpå med tillhyggen alla kranar och allt som gick att slå
sönder, samt avskar alla remmarna. Vid Åäng tog han en dressin och körde med den mot
Målaskog. Vid första bron tippade han den i ån. Han fortsatte gående tills han hittade en
ny dressin, som han for vidare på. Strax innan han kom till Målaskog dränkte han även
den.
Vid pumphuset i Målaskog knyckte han den tredje dressinen. Den gick emellertid trögt,
varför han vid närmaste banvaktstuga bytte om och tog en fjärde dressin vilken han
sänkte nära Ryssby i en å.
Sedan han i Ryssby skurit sönder stinsens fiskenät, slagit sönder räfsor i Aron Anderssons affär, bundit fast en fjäderharv i dörrhandtaget samt stulit en herrcykel, tänkte han
köra mot Målaskog men ångrade sig och vände om till Ryssby och därefter till Borsna,
där han tog cykel n:r 2. Han fortsatte ledande cyklarna en bit från gården, där han
stannade skar sönder ringarna på cyklarna och kastade dem inåt i skogen.
Han fortsatte till fots till Fylleskog, där han slog sönder två uppstoppade älghuvuden. I
närheten av Fylleskog vilade han i skogen till kl. 5 e.m., då han fortsatte till Hörda, där
han höll läger tills natten bröt in, då han i en gård i närheten stal en damcykel. Med den
körde han sedan över Lagan, Ljungby, Kånna, Ivla och Hamneda. I Ivla gick han ned i en
källare för att skaffa sig mat. Han fann emellertid endast grädde, som han drack ur.
Cykeln slängde han i ett dike mellan Hamneda och Hornsborg. När han kom till Hamneda
kände han sig sjuk, och bad om pengar till Ljungby. Han anhölls där på torsdagseftermiddagen av landsfiskal Granqvist.
Den anhållne har förut varit straffad i Linköping för snatteri. Han har erkänt, att han har
hösten 1923 vid Deje i Värmland stulit en klocka, en dolk och ett par kängor. Han har
vidare blivit utvisad från Norge år 1919. Dessutom erkände han att han den 29 Juni i år
utanför Växjö stulit en cykel, vilken han åkte på till Norrhult, där han bytte ut den mot en
som gick lite bättre. Därpå hade han fortsatt till Rörvik, där han slängde cykeln och
hoppade in i en bromskupé på ett tåg. Var han sedan varit kunde han ej riktigt reda ut.
Som motiv för sina handlingar uppgav han endast att han fått en fix idé att han tyckte det
skulle vara roligt att få släppa raseriet löst. Han har varit lösdrivare sedan 1919.
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Han häktades på fredagen av landsfiskal C. W. Granqvist och införpassades samma dag
av överkonstapel Ring i Ljungby till centralfängelset i Växjö, där han kommer att
rannsakas inför Sunnerbo häradsrätt.
Som man ser gick det raskt för polismyndigheterna i Sunnerbo att få nidingen fast. De
äro tydligen vakna och energiska.

Ur Smålandsposten N:o 107 Torsdagen den 10 Juli 1924.
Attentatet mot Vislanda-Bolmentåget. Den häktade Andersson-Signals skuldlista, som
redan förut är ganska omfattande, har ytterligare ökats, i det att undersökningarna i det av
oss förut relaterade attentatet mot rälsskenan vid järnvägsbron mellan Åäng och
Målaskog tydligen givit vid handen, att järnvägsskenan var så placerad, att en katastrof
blivit en oundviklig följd, om skenan ej borttagits innan morgontåget passerade.
Rälsskenan stod med överändan liggande snett över bron till en höjd av 71 cm. över
järnvägsspåret och 5 cm. från detsamma, samt riktad mot det håll, varifrån tåget skulle
komma. Tåget framfördes vid ifrågavarande bro med högsta hastighet på grund av stark
lutning.

Ur Smålandsposten N:o 102 Tisdagen den 1Juli 1924.
Rättegångs och polissaker.
Dämningen i sjön Tjurken.
Vattendomstolen har nu meddelat utslag.

Söderbygdens vattendomstol har nu meddelat utslag i det sedan en tid tillbaka vid
domstolen anhängiga målet angående rättighet för kvarnägaren Sebbe Johansson att
verkställa dämning i sjön Tjurken.
Enär Johansson icke styrkt, att han eller föregående ägare till vattenverket vid Långhult
förvärvat rätt att verkställa reglering av vattnets avrinning ur sjön Tjurken har hans
påstående om en sådan regleringsrätt ogillats av vattendomstolen. Han har emellertid
under åren 1922-23 medelst en damm innehållit vattnet i sjön, så att vattenståndet under
långa tider stått väsentligt högre än det eljest skulle ha varit förhållandet. Genom detta
förfarande har Johansson rättsstridigt åstadkommit skada på invid sjön belägen mark samt
å därstädes befintlig skogsmark. Vattendomstolen har därför förpliktat honom att utgiva
en del närmare bestämda skadeståndsbelopp till markägarna.
Vattendomstolen har i sitt utslag även behandlat frågan, huruvida det i fortsättningen
skulle kunna tillåtas Johansson att verkställa hushållning med vattnets avrinning ur
Tjurken för hans vattenverk i Långhult. En dygns- eller veckoreglering, d.v.s. ett
innehållande av vattnet vissa delar av dygnet och vissa dagar i veckan skulle kunna
tänkas medföra skada för nedanför liggande vattenverk. En årsreglering, d.v.s.
innehållande av vattnet under sådana tider av året då vattenföringen överstiger det
normala kan däremot icke enligt domstolens mening medföra skada för nedanför sjöns
utlopp liggande vattenverk eller annan egendom. Beträffande en sådan reglerings
inverkan å mark ovan detta belopp har vattendomstolen funnit att förläggandet av ett
vattenmagasin i sjön vid övre gränsen å höjden plus 165,20 meter och nedre gränsen å
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höjden plus 164,80 meter icke medför skada i detta avseende. Ett sådant magasin kan ej
heller enligt vattendomstolens mening medföra men för Piggaboda kvarn.
Vattendomstolen har därför ålagt Johansson att utriva den vid sjöns utlopp befintliga s.k.
övre dammen så att densamma på en bredd av 5 m. icke överstiger det lägsta höjdläge.
Johansson har emellertid medgivit rätt att å platsen för dammen anordna en hålldamm
med ett 5 m. långt skibord med krönet från nyssnämnda höjd. Utrivningen av hålldammen skall vara verkställd inom tre månader sedan utslaget vunnit laga kraft.
Vattenhushållningen skall ordnas på så sätt att genom dammen vid ett vattenstånd av
165,2 m. eller därunder varje dygn framsläppes en vattenmängd av minst 30,000 kbm.
Efter genomförandet av föredraget kommer anläggningen att bestå av en tvärsöver
Långhultsån strax invid åns utlopp ur Tjurken uppförd dammbyggnad med landfästen å ½
mtl Hollborna och den från Lönshults Herrgård avsöndrade lägenheten Liljedal allt i
Ryssby sn.

Ur Smålandsposten N:o 112 Lördagen den 19 Juli 1924.
Rättegångs och polissaker.
Nidingen i Vislanda, som härjade i Sunnerbo, rannsakad.
Rätten beslutade att hans sinnestillstånd skall undersökas.

Å Växjö centralfängelse rannsakades på torsdagen inför Sunnerbo häradsrätt den för en
hel del nidingsdåd i Vislanda, utmed Vislandabanan till Ryssby socken samt ett flertal
cykelstölder häktade lösdrivaren Carl Julius Andersson-Signal från Vislanda.
Rättens ordförande var vice häradshövding S. Nordlund och åklagare landsfiskal C. W.
Granqvist i Ljungby. Den häktades rättegångsbiträde var auditör Th. Hammar.
Andersson-Signal redogjorde för sina levnadsomständigheter.
Han var född i Vislanda år 1894, hade vistats i föräldrahemmet till år 1919, då han reste
till Västergötland. Där hade han arbetat på en cementfabrik i sex månader. Efter denna tid
hade han för det mesta varit arbetslös och därför vandrat omkring i huvudsakligen
Västergötland och Jönköpings län. På fråga av domaren, varför han strukit omkring,
svarade han att han tyckte det var intressant att gå.
Han vitsordade i huvudsak polisrapporten för vilken vi tidigare redogjort, och erkände
beredvilligt allt vad som lades honom till last. Han förklarade sig icke kunna räkna ut,
varför han begått alla dessa bravader, men höll för troligt, att vissa namngivna personer
tvingat honom därtill. Han hade aldrig förr haft sådana idéer, men dessa personer hade
utövat en hypnotisk kraft på honom. Beträffande ett par av nidingsdåden, förklarade han
dock, att ren nöjeslystnad vore motivet.
Den anklagade lämnade, som tidigare angivits, virriga och underliga förklaringar för
sina dåd. Förmodligen är han sinnessjuk. I hans släkt har också förekommit ett par fall av
sinnessjukdom.
Åklagaren överlämnade målet och yrkade ansvar efter 20 kap. 1 par. samt 19 kap. 11 –
14 par. och 19 kap. 20 par. strafflagen.
Försvarsadvokaten yrkade att den häktade måtte ställas under läkareobservation men att
det tydligen icke varit den häktades avsikt att lägga rälsen så, att den blev till hinder för
tåget.
Efter överläggning resolverade rätten, att Andersson-Signals sinnesbeskaffenhet skulle
undersökas av fängelseläkaren och målet till dess förklaras vilande.
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Ur Smålandsposten N:o 116 Lördagen den 26 Juli 1924.
(annons)

Stor

lösöreauktion
i Vislanda.

Genom offentlig auktion, som förrättas i sterbhuset efter grosshandl.
Gustaf Bengtsson tisdagen och onsdagen den 5 och 6 förstk. augusti
med början båda dagarna kl. 10 f.m., kommer att försäljas det mycket
värdefulla inre lösboet, bestående av:
Guld, silver, alfonid, koppar, tenn, glas, kristall och porslin.
Möbler och husgeråd av många slag, 1 pianino, prima sängkläder och
linnevaror, väggtavlor, köksinventarier, trädgårds- och handredskap,
hyvelbänk med verktyg, vävstol med tillbehör, mangel, golvmattor,
elektrisk armatur, en boksamling samt en stor del diverse.
Första dagen säljes möbler, sängkläder, glas och porslin, samt diverse
inventarier. Andra dagen guld, silver, alfonid, konstsaker, linnevaror
m.m.
Middagsuppehåll mellan 2 och 3 e.m. båda dagarna.
Onsdagen den 6 kl. 3 e.m. kommer för annans räkning att till försäljning
utbjudas en byggnadstomt, belägen 2 min. väg från järnvägsstationen.
Villkoren tillkännagivas före utropet.
Å lösboet kommer kände och betrodde köpare att få 2 mån. räntefritt
betalningsanstånd. Övriga måste betala kontant eller ställa godkänd
borgen före varans avhämtande. Äganderätten till försåld vara
förbehålles tills varan är till fullo betald.
Aplamon den 23 Juli 1924.

PER SAMUELSSON.
Tel. 48.

Ur Smålandsposten N:o 127 Torsdagen den 14 Augusti 1924.
Vislandaorten vill ha egen provinsialläkare. Landstingsman C. Samuelsson i Vislanda
hemställer i motion hos Kronobergs läns landsting, att landstinget måtte anslå medel till
avlönande av en provinsialläkare med bostadsort i Vislanda municipalsamhälle.
Hr Samuelsson anför, att Vislanda församlings kommunalfullmäktige anslagit ett årligt
belopp av 1,500 kronor för ändamålet.
Som lämpligt distrikt föreslås Vislanda och Skatelövs socknar samt norra delarna av
Västra Torsås, Virestads och Agunnaryds socknar jämte västra delen av Blädinge med
tillsammans c:a 8,000 innevånare.

Ur Smålandsposten N:o 131 Torsdagen den 21 Augusti 1924.
Besvären blevo ogillade. Länsstyrelsen har nu meddelat utslag på de besvär, som
stationsinspektoren G. Nitzén i Vislanda anfört över Vislanda församlings kyrkostämmas
beslut den 23 Maj 1924 att – med upphävande av ett tidigare beslut – för bestridande av
kostnaderna för kyrktakets täckning med kopparplåt upptaga ett lån på 10,000 kr., att
amorteras under 3 år från den 1 Jan. 1925.
Församlingens icke klagande medlemmar hade instämt i besvären.
Länsstyrelsen har i det nu meddelade beslutet lämnat besvären utan avseende –
kyrkostämman dock obetaget att i laga ordning taga ärendet, som åsyftas under förnyad
omprövning.
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Ur Smålandsposten N:o 146 Tisdagen den 16 September 1924.
(dödsannons)
Att
Gud i sitt allvisa råd behagat
hädankalla
vår ömt älskade dotter och syster

ANNA
som efter ett tåligt buret lidande stilla
insomnade i sitt 24:de levnadsår, djupt
sörjd och saknad av oss, föräldrar och
syskon, syskonbarn, svågrar och
svägerskor samt övriga släktingar och
många vänner, hava vi den smärtsamma
plikten tillkännagiva.
Spånhult, Vislanda den 14 sept. 1924.

Eva och Peter Magnusson.
Syskonen.
Sv. Ps. 458, 12 o. 14 v. 382, v. 3.

Ur Smålandsposten N:o 150 Tisdagen den 23 September 1924.
(dödsannons)
Att
Herren i sitt allvisa råd
behagat
hädankalla
min ömt älskade make och
vår käre fader,
Kantorn och Folkskolläraren

Per Mauritz Sjöstrand,
som genom ett långt, men med stort tålamod buret lidande, stilla avled den 22 d:s,
på sin 57-årsdag, djupt sörjd och i
tacksammaste minne bevarad av oss,
syskon, släktingar och en stor vänkrets,
hava vi den smärtsamma plikten
tillkännagiva.
Vislanda den 22 sept. 1924.

Emma Sjöstrand.
Elsa, Sture, Lotten och Erik.

Kantor P. M. Sjöstrand.

Sv. Ps. 221 v. 3.

Dödsfall. På måndagen avled i sitt hem
i Vislanda efter en längre tids avtynande
organisten, kantorn och folkskolläraren i
Vislanda Per Mauritz Sjöstrand, 57 år
gammal. Han avled på sin födelsedag.
Sjöstrand utexaminerades från Växjö
folkskoleseminarium 1888. År 1894 erhöll han den ordinarie anställning i Vislanda som
han alltjämt sedan dess innehaft.
För dem, som önskar följa den avlidne till hans
sista vilorum, tillkännagives att jordfästningen
äger rum i Vislanda kyrka lördagen den 27 sept.
kl. 2 e.m. Samling vid sorgehuset kl. 12.
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Han var vida känd såsom en god sångare. Såsom varande en ovanligt god sällskapsmänniska hade han lätt för att vinna vänner.
I Vislanda samhälle och orten däromkring åtnjöt han och det med rätta mycket förtroende. Han var sålunda kommunalfullmäktiges ordförande samt ledamot för styrelsen
för Vislanda pastorats sparbank.
Närmast sörjande äro makan, född Svensson, samt tre barn. Sonen Sture, är reservlöjtnant och banktjänsteman i Malmö. Av döttrarna, är Elsa, bankkassör i Malmö medan
den andra, Lotten, är gift med bankkamrer Erik Oorthen i Dalby.

Ur Smålandsposten N:o 164 Lördagen den 18 Oktober 1924.
Fortfarande förlust
på torvpulverfabriken.
Ogynnsamma väderleksförhållanden
försvårar driften.
En ny uppluckringsmaskin håller på
att utexperimenteras.

I sin nu avgivna berättelse framhåller Statens järnvägars överrevisorer, att väderleksförhållandena år 1923 voro som närmast föregående i hög grad ogynnsamma för torvpulverfabriken vid Hästhagens mosse. Tyvärr har även innevarande års väderleksförhållanden varit i hög grad olämpliga för fabriken.
Förutsatt att den upptagna torven blir bärgningsbar, beräknas fabriken för år 1924 lämna
omkring 8,000 ton torvpulver. Tillverkningskostnaden för detta torde komma att något
minskas i jämförelse med tillverkningskostnaden under föregående år, vilket beror dels på
att en mindre reduktion av personalstyrkan kunnat genomföras, dels på att det varit
möjligt att något sänka ackords- och timlönerna.
Enär de senaste årens ofördelaktiga driftsresultat i ej oväsentlig grad framkallas av de
ogynnsamma väderleksförhållandena, har man vid fabriken tagit i övervägande möjligheten av sådan förändring i tillverkningsmetoden, att själva lufttorkningen kunde försiggå
hastigare än som f.n. är möjligt. Fabrikens föreståndare har sålunda konstruerat en maskin
för den uppgrävda torvdyns utläggning på fältet, varigenom massan skulle bli mera lucker
och sålunda lättare kunna avgiva vattnet. Avsikten är att, om försöken med experimentmaskinen utfalla gynnsamt, utföra en mindre maskin i full storlek, att tagas i bruk i nästa
års torvupptagning.
Överrevisorerna framhöllo i föregående års berättelse, att den ekonomiska redogörelsen
för fabriken icke lämnade en klar uppfattning över driftsresultatet. Man har nu sökt
erhålla en riktigare uppfattning om driftsresultatet under år 1923. Årstillverkningen under
detta år uppgick till 6,940 ton och den totala förlusten har utgjort omkring 23,000 kr. mot
46,545 kr. under år 1922. Härvid är emellertid att märka, att inga avskrivningar,
ersättningar eller ränta på anläggningskapitalet medräknats.
Enligt fabrikens egen bokföring har däremot inkomsterna överstigit utgifterna med
121,189 kr. Detta missvisande resultat härleder sig av det förhållandet, att fabriken
krediterats ett pris på det levererade torvpulvret, som vida överstiger gällande stenkolspris
på den öppna marknaden. Överrevisorerna anser, att detta tillvägagångssätt icke är
försvarligt och att för framtiden en omläggning bör ske, så att en riktig bild av driftsförhållandena erhålles.
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Ur Smålandsposten N:o 22 Söndagen den 8 Februari 1925.
Från Vislanda, skriver vår korrespondent: En farlig passage kan allmänna vägen över
trumman för nya avloppsledningen från Vislanda samhälle anses utgöra då vägbanan där
är något smalare än om vägen i övrigt samt markytan på sidan om vägen ligger så gott
som jämnhöjd med vägplanet. Efter mörkrets inbrott är det fara värt, att gående förirra sig
för långt ut på vägkanten, varefter ett steg ner i avloppsdiket svårligen kan undvikas.
Även skjutsar och bilar löpa å ifrågavarande plats större risk än på vägen i övrigt för
nedkörning, synnerligast vid möten på själva trumman. Ett berättigat önskemål torde
därför vara, att räcke av ett eller annat slag omedelbart anordnas på båda sidor om vägen
på detta ställe. Frågan om vem som skall bekosta arbetet kan icke anses utgöra tillräckligt
skäl för ett ytterligare uppskjutande.

Ur Smålandsposten N:o 27 Tisdagen den 17 Februari 1925.
Från Vislanda meddelas: I Vislanda hade I.O.G.T.-logen ”Wieselgrens förhoppning” i
lördags anordnat en aftonunderhållning med föredrag av hr Alb. Udén, Örebro, över
ämnet ”Goodtemplarorden, dess mål och medel”. Programmet upptog vidare uppläsning
samt sång och musik, varunder hr O. Olsson, Alvesta, på förtjänstfullt sätt trakterade
pianot. En rätt talrik publik var närvarande, och god stämning rådde.

Ur Smålandsposten N:o 31 Tisdagen den 24 Februari 1925.
Avskedsfest, för stationsinspektor G. Nitzén, som inom kort kommer att lämna Vislanda
för att tillträda stinsbefattningen vid Laxå, hade ett antal vänner till honom anordnat på
hotellet i Vislanda i lördags.
Vid supén hyllades festföremålet med både tal och vers, men framgick, att stationsinspektor Nitzén under de fyra år han varit i Vislanda tillvunnit sig stor popularitet bland
såväl trafikanter som underlydande.
För samhället och trafikanterna talade grosshandlare Samuelsson, vilken tackade
stationsinspektor Nitzén därför att han öppnat ”Jerikos murar”, d.v.s. det taggtrådsklädda
staket, som tidigare omgivit järnvägens område i Vislanda. Som bekant är det ju en stor
lättnad för Vislandaborna om de mellan tågen får passera över själva stationen istället för
att begagna den södra vägövergången. Å personalens vägnar talade stationsskrivare Nyh
och framförde till den värderade förmannen ett tack för all välvilja och tillmötesgående.
Från stationsledningen i Nässjö hade tyvärr ingen kunnat infinna sig , men t.f. stationsinspektor Leonardsson, som tidigare tjänstgjort där, framhöll att stins Nitzén, då han nu
lämnar sektionen, säkerligen kan räkna på att vara högt uppskattad även från det hållet.
Festföremålet tackade djupt rörd för alla bevisen på sympati och för det tillmötesgående
han städse fått röna under vistelsen i Vislanda. Till slut talade kyrkoherde Holm.
Festen, som präglades av den bästa stämning pågick till in på småtimmarna.
Vislanda idrottsförening, höll på söndagen årsmöte på hotellet i Vislanda. Kamrer G.
Waldener hade i en skrivelse till föreningen utlovat ett nytt vandringspris till allmän
idrott, vilken gåva föreningen beslutade mottaga med största tacksamhet.
För övervakande av föreningens rent idrottsliga arbete under instundande säsong
tillsattes en fotbollsnämnd och nämnd för allmän idrott.
Av styrelseberättelsen framgick, att föreningen den 31 december 1924 hade 96
medlemmar. Under år 1924 hade föreningen hållit två ordinarie extra sammanträden och
styrelsen hade under samma tid hållit 12 sammanträden. Föreningen inkomster och
utgifter balanserade på kr. 2,439:95.
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Styrelsen framhåller i sin skrivelse, att tyngdpunkten av föreningens verksamhet under
det gångna året varit förlagd till iordningsställande av den nya idrottsplatsen, och arbetena
därmed har nu fortskridit så långt, att själva fotbollsplanen kan anses vara i slutgiltigt
skick. Dessutom äro samtliga schaktningsarbeten i stort sett avslutade, varför nu återstår
iordningsställande av löparbanorna samt områdets inhägnande. Dessa arbeten, som
beräknas draga en kostnad av 1,500 kr., torde komma att draga ut på tiden, då föreningen
hänvisar till medel, som kunde åstadkommas genom basarer och dylikt. Att detta verkar i
viss mån hämmande på föreningens rent idrottsliga verksamhet ligger i öppen dag.
Föreningen måste ju i allt för hög grad binda penningmedel och avsevärt arbeta vid
nybyggnadsarbeten.
Innan sammanträdet avslutades riktade ordföranden ingenjör T. Norinder några ord till
den avgående vice ordföranden, stins Nitzén, och frambar föreningens såväl som
styrelsens tack för det synnerligen förtjänstfulla och gagnande arbete, som stins Nitzén
nedlagt inom föreningen, och de kraftiga hurrarop vittnade om att hela föreningen stod
enig i denna hyllning.

Ur Smålandsposten N:o 29 Lördagen den 21 Februari 1925.
(dödsannons)
Tillkännagives
att
vår käre fader och morfader,
f.d. Lantbrevbäraren

Karl Fredrik Kornell,
idag kl. 6,30 f.m. lugnt och stilla avled i
sitt hem i en ålder av 76 år, 1 mån. och 8
dagar, sörjd och saknad av oss, släkt och
vänner.
Mjöhult, Vislanda den 19 Febr. 1925.

Barnen
Barnbarnen.

Jesus Kristus Guds sons blod
renar oss från alla synder.
Sv. Ps. 449: 2.

Ur Smålandsposten N:o 50 Tisdagen den 31 Mars 1925.
Kommunalt. Municipalstämma hölls i Vislanda på måndagen kl. 3 e.m., varvid
ansvarsfrihet beviljades.
Municipalnämnden hade föreslagit att hundskattemedlen fr.o.m. i år skulle fonderas och
icke såsom hittills tagas i anspråk för samhällets löpande utgifter. Efter en kort diskussion
varvid emellertid ingen uppgift om fondens ändamål lämnades, biföll stämman detta
nämndens förslag.
Därefter behandlades stadsplanefrågan. Stadsplanen som sådan hade redan tidigare blivit
godkänd å municipalstämma, varför det nu gällde antagande av vissa bestämmelser
angående de olika tomternas bebyggande. Från tre av samhällets fastighetsägare, smeden
Löfgren, stationskarl Johansson och lokförare Svensson, hade inkommit olika klagoskrifter i avsikt att påvisa olägenheter, som ett tillämpande av den föreliggande stadsplanen skulle medföra för de klagande i form av sönderstyckade tomter, omöjlighet att
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flytta hus m.m. Under den diskussion som följde efter uppläsandet av dessa skrivelser,
framhölls att för ett samhälle som Vislanda, som ursprungligen tillkommit utan någon
som helst byggnadsordning, kunde ingen plan utarbetas och så upprättas, att alla blevo
belåtna. Den nu föreliggande stadsplanen hade reducerat de klagandes antal från 23 till 3,
och det torde starkt kunna ifrågasättas huruvida ytterligare uppskov och ändringar skulle
förbättra detta förhållande. Vidare framhölls, att det i längden vore omöjligt för ett
samhälle av Vislanda storlek vara utan en fastställd plan och såsom hittills låta byggnadsverksamheten vila på ideligen ändrade stadsplaneförslag. Efter företagen votering
godkände stämman med 6 röster mot 2 stadsplanen i nu föreliggande skick. Den hade
dessförinnan godkänts av byggnadsnämnden.

Ur Smålandsposten N:o 55 Torsdagen den 9 April 1925.
Hyllning. På sin 60-årsdag den 3 april blev hemmansägaren Å. M. Jansson i Trästen,
Vislanda socken, redan tidigt på morgonen uppvaktad av vänner med tal och sång. På
e.m. hade herrskapet Jansson inbjudit till middag i sitt trevliga hem släkt och vänner.
Under densamma fick jubilaren och födelsedagsbarnet mottaga en käpp med silverkrycka
från kommunalnämnden i Vislanda, som Jansson varit medlem i under många år samt
dessutom styrelseledamot i Vislanda sparbank. Vid käppens överlämnande höll
kamreraren i nämnda bank, hr Emil Lindahl, ett med alla närvarandes sympati åhört tal.
Från barnen erhöll han en korgstol m.m. och från vänner en silversnusdosa, silverskedar,
matskedar av silver, kristallskål och presentkort, samt blommor, telegram m.m. Efter
middagen höll organisten Henrik Petersson i Trästen tal, varvid han framhöll 60-åringens
rättframma, kamratliga och vänsälla sinnelag. Under aftonens lopp höllo många av
gästerna tal under angenämaste ställning till hr och fru Jansson. Avfärden skedde i den
stjärnklara natten uppåt småtimmarna.

Ur Smålandsposten N:o 94 Torsdagen den 18 Juni 1925.
Kommunalt. Extra municipalstämma hölls i Vislanda municipalsamhälle i tisdags med
anledning av besvär över beslut angående stadsplan, fattat å municipalstämma den 30
sistl. mars.
De klagande, lokförare K. Svensson och stationskarl G. Johansson, hade i tvenne skrifter
anfört, att beslutet om antagande av stadsplanen icke tillkommit i laga ordning och bl.a.
påpekat, att av de sex, som röstade för antagande, voro endast två fastighetsägare. En
kortare diskussion följde efter klagoskrifternas uppläsande och därunder framhölls, att de
röstandes egenskap av fastighetsägare eller icke givetvis hade föga att skaffa med
beslutets laglighet. Fastighetsägarna hade ju under alla år, som denna fråga varit under
behandling, haft tillfälle att göra sina önskemål gällande. De olika förslagen hade
nämligen på föreskrivet sätt varit tillgängliga för påseende.
I samband med överläggningen lämnade stämmans ordförande kort historik över
stadsplanefrågans utveckling och framgick därav, att denna fråga varit under behandling i
snart tio år samt att utredningar och förslag utarbetats av fullt sakkunnig person. Sedan
även en del andra framhållit önskvärdheten av, att denna fråga, som dock kostat samhället
avsevärda belopp, med snaraste bleve löst, avslutades diskussionen. Stämman beslöt
enhälligt att hos k. bfhde att lämna klagomålen utan avseende.
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Ur Smålandsposten N:o 103 Söndagen den 5 Juli 1925.
Tågmissöde å Karlshamn-Vislanda banan. Ett tågmissöde, som dessbättre inskränkte
sig till materialskada, inträffade i fredags vid Fridafors järnvägsstation å KarlshamnVislanda järnväg.
Då godståget mot Karlshamn, som avgår från Vislanda kl. 1,55 e.m., anlände till
Fridafors, skulle loket och en lastad vagn växla in på ett sidospår, som är beläget söder
om stationen och järnvägsbron. I själva växelkurvan å sidospåret vek sig ena rälsen, så att
loket och vagnen urspårade. Det från Karlshamn kommande persontåget, som avgår från
Karlshamn kl. 4,15, skulle här möta godståget, men den urspårade vagnen och loket
blockerade huvudspåret, så att detta tåg icke kunde passera, utan fick stanna ute på
järnvägslinjen. Med tillhjälp av domkrafter lyckades det järnvägsbetjäningen att lyfta upp
den urspårade godsvagnen, så att denna kunde undanskaffas. Loket lyckades man icke
flytta, utan detta blockerade fortfarande spåret, så att vagnarna tillhörande persontåget
icke kunde passera förbi. Persontågsloket däremot som var något smalare än vagnarna,
lyckades man få förbi det urspårade loket och med tillhjälp av boggievagnen i godståget
bildades ett nytt tågsätt, till vilket passagerarna från persontåget fingo flytta, varefter
persontåget sålunda kunde fortsätta mot Vislanda.
På grund av att arbetet med undanskaffandet av den urspårade vagnen bedrevs med stor
energi blev persontåget icke mer än 50 minuter försenat.
Godståget fick kvarstå till senare på e.m.

Ur Smålandsposten N:o 112 Tisdagen den 21 Juli 1925.
En kyrkans högtidsdag i Vislanda. En verklig högtid bereddes i söndags i Vislanda
församling, då genom Växjö stiftsråd därstädes anordnat en s.k. ungdoms och församlingsdag.
Högtiden började i kyrkan kl. 12,30 med välkomsthälsning i anslutning till maningen:
”Sen till att ingen går miste om Guds nåd” av församlingens kyrkoherde K. Holm.
Därefter vidtog högmässa, vid vilken kyrkoherde I. Björnberg från Alvesta predikade.
Omedelbart efter predikan höll komminister P. Assarsson från Tutaryd ett med spänt
intresse åhört föredrag över ämnet ”Ungdomen och hemmet” och ”Ungdomen och
församlingen”.
Mellan kl. 3 och 4 var rast, under vilken i sockenstugan kaffe serverades för sångare och
medverkande präster. För allmänheten serverades kaffe i fornstugan. Kl. 4 e.m. hölls i
kyrkan en vespergudstjänst, vid vilken kyrkoherde Holm och komminister Assarsson
tjänstgjorde såsom liturger. Från läktaren utfördes sång av Vislanda och Blädinge
kyrkokörer under anförande av kantor Johansson från Blädinge. Orgeln sköttes av
vikarierande organisten Nilsson.
En väckande ungdomspredikan hölls av kyrkoherde G. W. Andersson från Moheda över
orden: ”Vi sågo hans härlighet”. Sedan därefter ps. ”Ingen hinner fram till den eviga ron”
med liv och värme sjungits hölls missionspredikan av komminister H. G. E. Pontén från
Lekaryd över 3:dje böndagens aftonsångstext. Den stämningsfulla vespern avslutades
med den vackra ps. 653.
Trots den tryckande värmen och lockande festligheter på andra håll, hade så stora
folkskaror infunnit sig till gudstjänsten, att många ej fingo rum i den till trängsel fyllda
kyrkan. Särskilt glädjande var, att ungdomen var i pluralitet, ett vackert vittnesbörd om
det enastående kyrkliga intresse inom Vislanda församling.
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Ur Smålandsposten N:o 117 Torsdagen den 30 Juli 1925.
Från Allbo häradsrätts senaste sammanträde meddelas bl.a., - En lantbrukare från
Vislandatrakten ålades 25 kr. böter för överdådig framfart med hästskjuts genom
Vislanda samhälle och 15 kr:s böter för fylleri vid samma tillfälle.

Ur Smålandsposten N:o 118 Lördagen den 1 Augusti 1925.
En automobilolycka, inträffade på fredagsmiddagen vid Vislanda, varvid en Oldsmobile
A 7272 och en Chevrolet M 5 kolliderade. I Oldsmobilen befunno sig fyra passagerare
och i Chevroleten endast ägaren Hans Wallberg, Åkarp.
Kollisionen var så kraftig, att Malmöbilen blev liggande på sidan tvärs över vägen och
med högra sidan upp. Föraren av denna bil som var en 2-sitsig kupé, fick krypa ut genom
fönstret och var så gott som oskadad, trots att glasrutorna voro sönderslagna och även
taket på bilen var alldeles sammantryckt.
Oldsmobilen körde av vägbanan och hamnade några meter därifrån, samt blev ej värre
tilltygad än att den för egen maskin kunde fortsätta till Växjö. Fotbrädan blev fördärvad,
varjämte framaxeln kröktes. Malmöbilen däremot blev så gott som fullständigt
ramponerad. Av det ena framhjulet var endast navet kvar.
Båda bilarna voro försäkrade. Olyckan får väl tillskrivas, att vägbanan var lite slirig efter
regnet. I övrigt är vägbanan bra och rak på olycksplatsen.
Hade sammanstötningen skett närmare Vislanda, hade den sannolikt ej inskränkt sig till
endast vagnsskada, enär där är en bro med fyra meters höjd.

Ur Smålandsposten N:o 125 Torsdagen den 13 Augusti 1925.
Vislanda hembygdsförening, hade i söndags fest vid ryggåsstugan i Lindås.
Kl. 3,30 inledde Vislanda sångkör festen med ”Röd lyser stugan”. Därefter talade
intendenten vid kulturhistoriska museet i Lund fil. d:r Karlin. ”Bygdekultur och
världskultur” var ämnet för det intressanta föredraget. Talaren påvisade, att något
motsatsförhållande mellan de nämnda slagen av kultur icke finnes. Den ena uppgår i den
andra. Mycket av den kultur, som invånarne i en bygd eller provins anser hava skapats av
bygdens människor, är lån från andra håll. Detta gäller framförallt nationaldräkterna.
Olika kulturer inverka på varandra. Det blir ett ömsesidigt givande och mottagande. En
kultur, som icke längre mottager, råkar i stagnation, och följden därav blir förr eller
senare revolution. Talaren yttrade i slutet av sitt anförande några berömmande ord åt den
småländska kulturen, speciellt den i Värend. Han påpekade det förhållande, att Värend
under en lång tid var en enda plats på jorden, där syster hade arvsrätt tillika med broder.
D:r Karlin slöt sitt föredrag med att utbringa ett trefaldigt leve för Sverige och hembygden.
Efter föredraget följde paus för kaffedrickning. Sedan berättade författaren J. A. Göth
bygdehistorier, och omväxlande med dem förekom sång av sångkören samt kommers i de
olika stånden. I skymningen avslutades festen med en tablå, ”Årstiderna”, som vann
livligt erkännande. Festen var talrikt besökt, och stämningen var den allra bästa.
Föreningens ryggåsstuga är tillika museum, som nu innehåller omkring 250 olika
nummer, därav flera synnerligen intressanta saker. Bland föremål, som inkommit i år, må
nämnas stenyxa med skafthål, funnen i Mjöhult och skänkt av lantbrukaren Johan Jönsson
därstädes. På festdagen fick föreningen mottaga ännu en stenyxa från Nykvist, Brohult,
och funnen på hans ägor. Samma dag skänkte nämndeman C. M. Johansson, S. Vare, en
antik promenadkäpp.
Föreningens styrelse har under året undergått en förändring, i det förre kassören,
lantbrukaren Viktor Nilsson, flyttat till annan församling. I Nilssons ställe har föreningen
utsett till kassör, kontorsbiträde E. Gustafsson, Vislanda.

80

Ur Smålandsposten N:o 132 Tisdagen den 25 Augusti 1925.
Från Vislanda meddelas: En synnerligen gedigen och omväxlande konsert ägde i
fredags rum å biograflokalen i Vislanda. Programmet upptogs dels arior, dels romanser
samt en del pianokompositioner av både klassisk och modern stil. Konsertgivarna voro
fröken Clara Tufvesson, Malmö, och musikdirektör K. Vetterberg, Alvesta.
De lyckades helt vinna publiken, som dock kunnat vara talrikare. Konsertgivarna
hyllades livligt med applåder och blommor.

Ur Smålandsposten N:o 146 Lördagen den 19 September 1925.
Vislanda höstmarknad, på torsdagen var talrikt besökt. En stor mängd nötkreatur hade
saluförts, och handeln gick raskt undan. Kalvkor betingade upptill 440 kr. pr st., och
större oxar ända till 900 kr. paret. Senare på dagen var tendensen fallande.

Ur Smålandsposten N:o 148 Tisdagen den 22 September 1925.
Vislanda nya ordenshus invigt. Vislanda nya ordenshus, tillhörande I.O.G.T., invigdes
på söndagen. Invigningen förrättades av ordenssekreteraren J. P. Malmberg från Åmål.
Ordenssyskon från skilda delar av länet hade kommit tillstädes. Föredrag hölls av hr
Malmberg, varjämte musik utfördes av Moheda goodtemplares stråkorkester med
förtjänstfull sång av en dubbelkvartett från Moheda. Vid sidan härav förekom
deklamation av fru Kjellin.
Det nya ordenshuset, som ortens goodtemplare uppfört, har fullt färdigt dragit en
kostnad av 11,000 kr. Logens namn är ”Wieselgrens förhoppning”.
Efter invigningsfesten, varvid byggnadskommitterade erhöllo ampla lovord för sitt
arbete, hölls logesammanträde, varvid fem nya medlemmar intogos.

Ur Smålandsposten N:o 149 Torsdagen den 24 September 1925.
En högtidlig gravvårdsavtäckning, ägde rum på Vislanda kyrkogård i söndags efter
gudstjänstens slut, då gravvården över framlidne kantorn P. M. Sjöstrand avtäcktes.
Pastor Gustafsson från Blädinge höll ett varmhjärtat tal, och tackade den bortgångne för
vad han gjort och verkat inom församlingen, samt bjöd täckelset falla. Därefter sjöngs
gemensamt en psalm vid graven.
Efter avtäckningen tackade sonen, löjtnant Sture Sjöstrand i några väl valda ordalag
vänner och församlingsbor, som rest vården.
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Ur Smålandsposten N:o 156 Tisdagen den 6 Oktober 1925.
Explosion i postkupén. En olyckshändelse, som kunde fått svåra följder, inträffade i
söndags morse i Vislanda.
Då postiljonen Kristiansson från Karlshamn vid 5-tiden på morgonen var sysselsatt med
arbete i postkupén n:r 128 på tåg n:r 4, som avgår från Vislanda kl. 5,45 f.m. mot
Karlshamn, råkade en gasbehållare explodera. Explosionen var så kraftig, att dörren till
postkupén slogs upp och en glasruta krossades. Elden grep hastigt omkring sig och
svedde hr Kristianssons kläder, dock utan att antända dem, enär de voro av s.k. kommisstyg. Hr Kristiansson förlorade ej sinnesnärvaron utan med tillhjälp av några säckar, som
kastades på elden, lyckades han snart släcka densamma. Under släckningsarbetet råkade
hr Kristiansson bliva bränd på händerna och armarna, men kunde sedan skadorna
förbundits, tjänstgöra till Karlshamn, där han erhöll läkarevård. Tur var, att hr Kristiansson vid olyckstillfället hade kläder på sig, som voro av svårantändligt material. Om så ej
varit fallet, hade säkerligen utgången blivit av betydligt svårare art än vad fallet nu var.
Postkupén blev ganska svårt ramponerad. En del av posten blev skadad. Orsaken till
olyckan uppgives vara, att en läcka uppstått i gasbehållaren, som därefter exploderade.

Ur Smålandsposten N:o 178 Lördagen den 14 November 1925.
(dödsannons)
Att
min outsägligt älskade son
och min käre broder

Sven Johan Rooth,
helt hastigt efter några timmars sjukdom
avlidit i Lyons Nebraska, i en ålder av 40
år, djupt sörjd och begråten av moder och
broder samt syskon, svägerska, syskonbarn
i Amerika, hava vi härmed den smärtsamma plikten för släkt och vänner
tillkännagiva.
Håralycke Vislanda den 11 Nov. 1925.

Eva Rooth.
Hjalmar.
Visst var sorgen stor,
När sist du från oss for,
Vem trodde väl förvisst,
Att det var sist,
Du avsked av oss tog.
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Ur Smålandsposten N:o 191 Söndagen den 6 December 1925.
Vislanda Hembygdsförening.
Förteckning över skänkta gåvor:

Av handl. E. Johansson, Vislanda: ljusstakar;
målare Bergkvist, Vislanda: brödkorg, besman, korg, urna;
hr C. W. Petersson, Sjöbacken: ölstånka, tavlor;
hr J. M. Johansson, Nyholmen: smörask, psalmbok;
arv efter kyrkovärden J. Andersson, Skeppshult: adelskalender, 3 st. tavlor, bonad;
hr Johannes Andersson, Sjötorpet: gåvoskrin, våffeljärn, gorånjärn, skäkteträ;
hr Folke Gustafsson, Vislanda: ”skeahus”;
folkskoll. J. W. Gustavsson, Vislanda: grötask;
fru Elma Gustafsson, d:o: stol, dynvar;
hr J. M. Johansson, Nyholmen: kaffekvarn;
skräddaren G. A. Nilsson, Vislanda: skulptur, (tillv. av K. M. Svensson, Örnhyltan);
fru Löfgren, Vislanda: kopparskopa;
hr E. M. Samuelsson, Spjutaretorp: ljusstake, ljussax;
fr. Emma Larsson, Vislanda: smörask; hr Gustav Andersson, Fållen, trätallrik, träskedar;
hr N. P. Johansson, Vislanda: dosa av mässing;
hr Johannes Andersson, Sjöbacken: träsked, brödspade, kardor;
hr Alfred Johansson, Vislanda: bajonett, (enl. trad. har den varit med i slaget vid Leipzig);
fru Kristina Nilsson, Brånan: trädosa, bord, ”karahylla”;
hr Johan Jönsson, Mjöhult: sandmått;
hr Gunnar Johansson, Mjöhult: tavla;
hr kopparslagare Andersson, Vislanda: smörtallrik, vantar av år 1798;
hr C. Mellin, Vislanda: dryckeshorn;
hr kyrkovärd G. S. Olofsson, Mörhult: saltmått, gräddkanna, nötknäckare, trätallrikar;
fr. Martina Olsson, Mörhult: mjölksil;
hr K. J. Nilsson, Lönshult: besman, ostkar;
hr O. Svensson, Mjöhult: spinnredskap;
hr Aug. Bengtsson, Skeppshult: järngryta, väst;
hr Artur Petersson, Mörhult: mortel;
fru Schoning, Vislanda: grötbytta, solvisare, pistol, 2 st. barnmössor, 2 st. dukar, ljusstake;
fru Moberg, Mörhult: träask, kryddkvarn;
hr Artur Karlsson, Svenstorp: ”gniesten”;
kyrkovärd P. O. Magnusson, Brånan: postilla;
hr Vilh. Lüning, Lönshult: bonad, kaffekanna, trästop, besman;
folkskollärare. Nils Moberg, Mörhult: 3 st. bonader;
hr J. A. Magnusson, Håramon: 2 st. bonader;
hr C. Samuelsson, Vislanda: smörbytta, klocka, duk; hr C. L. Ferm, Vislanda, pistol;
hr Vilh. Lüning, Lönshult: strykjärn, betsman, yxa;
hr H. Petersson, Stampet: metallrör, (okänd användning);
hr N. P. Johansson, Hullingsved: betsman, matäska;
fru Kristina Svärd, Vislanda: spegel, betsman, tekanna, dyna, täcke;
hr Joh. Jonasson, Fagerås: mjölksil, yxa;
fru Meisingseth, Vislanda: ljussax, ”sybaron”;
fr. Märtha Petersson, Marielund: kaffekvarn, trägrep;
fru Kristina Lindahl, Vislanda: stånka;
hr Jon Petersson, Hagaborg: träfat, 4 st. gafflar;
hr A. J. Petersson, Råknen: 5 st. hornskedar;
hr Herman Petersson, Hönetorp: klocka;
hr P. Engkvist, Piggaboda: träklocka, ystkorg, träljusstake, jacka, ridsadel, vargspjut,
grytlock av sten;
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hr J. A. Lönberg, Piggaboda: spegeldosa med almanack, ryttarbetsel, kvarnsten, träkagge;
hr J. A. Magnusson, Piggaboda: bosstäcke;
hr P. M. Johansson, Lindås: kavring;
hr G. Bengtsson, Vislanda: tennljusstake;
hr G. Svensson, Sibbesholm: porslinsfat, tallrik, förkläde;
nämndeman P. Samuelsson, Aplamon: brödfat, väst, takduk, duk, förkläde, skäktestol,
spinnrock;
fr. Anna Samuelsson, Vislanda: duk, 2 st. förkläden;
hr J. Olsson, Vislanda: krage, brudliv, brudhandskar.
Fortsättning följer.

Styrelsen.

Ur Smålandsposten N:o 203 Torsdagen den 31 December 1925.
Kommunalt. Kommunalfullmäktige inom Vislanda sammanträdde den 21 December.
Till revisorer att granska kommunalnämnden, fattigvårdsstyrelsens och dispensärnämndens räkenskaper för år 1925 utsågos bankdirektör P. M. Persson och handelsföreståndare
O. Håkansson och postvaktmästare C. Svensson såsom suppleant. Till revisorer för
kommunbiblioteket valdes handlanden S. O. E. Svensson och skräddaremästare M.
Svensson med expeditionsföreståndare J. Olsson som suppleant. Fullmäktige beslöto
vidare att ledamöterna av 1926 års taxeringsnämnd skulle erhålla: den som äro boende
utanför Vislanda samhälle ett dagtraktamente vid sammanträde av 7 kr., och de som äro
bosatta inom samhället 5 kr. Fullmäktige kommo därpå in på frågan om fördelningen av
mandaten i de olika befolkningskategorierna emellan.
Kamrer E. Lindahl föreslog att taxeringsnämnden, som hittills bestått av 7 ledamöter
skulle utökas till att omfatta 8 medlemmar. Detta förslag godkändes och bestämdes att
den 8:de ledamoten skulle väljas omedelbart. Valet resulterade i att lantmannapartiet
inom taxeringsnämnden förstärktes med ytterligare en man. Valda blevo för kategorien
handlare och affärsmän: grosshandlaren C. Samuelsson, suppleant, grosshandlaren E.
Svensson, för hantverkare: skräddaremästare M. Svensson, suppleant, byggmästare G.
Petersson, för tjänstemän: lokförare M. Petersson, suppleant, lokförare J. A. Carlsson, för
arbetare: fabriksarbetaren J. Carlsson, suppleant arbetaren P. A. Hultén, för lantbrukarna:
hemmansägaren P. A. Svensson, Ulvsboda, J. P. Andersson, Skörda, O. Andersson,
Sälhyltan, B. Johansson i Mjöhult, och suppleanter för dessa hemmansägaren P. E.
Bengtsson, Hullingsved, P. M. Johansson, Lindås, P. Samuelsson, Aplamon, och G.
Hörberg, Remmatorp.
Till ledamöter i pensionsnämndens under nästkommande fyra år valdes hemmansägaren
C. G. Petersson i Lönshult, J. Andersson i Sjöbacken och kopparslagare F. Andersson.
Till suppleanter valdes hemmansägaren J. Magnusson, Håramon, handlanden J. A. Ståhl,
hemmansägaren A. Engkvist, Piggaboda, A. M. Johansson, Trästen, C. Nilsson i Lönshult samt fröken Lisa Hultberg. Till fjärdingsman för nästkommande tre år utsågs
förutvarande fjärdingsman A. Spång, Hullingsved, med årligt arvode av 450 kr. Som
kommunens ombud i föreläsningsföreningens styrelse valdes ingenjör T. Norinder.
Fullmäktige uppdrog åt ordföranden att för nästa år prenumerera på 25 ex. av Sv.
Landsbygdens Kommunaltidning och skulle medel härtill tagas ur kommunalkassan.
Som kommunens ombud att vid Göta hovrätt föra dess talan i mål angående vägdelning
utsågs auditören Th. Hammar, Växjö.
– Kommunalstämma hölls inom Vislanda samma dag.
Debiterings- och uppbördslängden granskades och godkändes. Som kommunens ombud
under alla under år 1926 förekommande vägstämmor inom Allbo härad valdes
nämndeman P. Samuelsson, Aplamon, med hemmansägaren O. Andersson i Sälhyltan
som suppleant.
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– Kyrkostämma hölls i kommunalsalen i Vislanda den 28 December.
Vid företaget val till lediga befattningar inom kyrkorådet blevo samtliga de avgående
ledamöterna omvalda. Till revisorer omvaldes bankdirektör P. M. Persson och folkskollärare Liljekvist med folkskollärare J. W. Gustafsson som suppleant.
Beträffande dagar och tider för kommande års ordinarie kyrkostämmor beslöts, att
kyrkostämmans ordförande själv skulle få fastställa lämpliga tider för stämmornas
hållande.
Ett föreliggande förslag om anordnande om kvinnlig slöjd vid skolan i Mörhult
godkändes av stämman. Därefter behandlades ett förslag om anordnande om
skolkökskurs vid Vislanda station, vilket förslag blivit behandlat och tillstyrkt av
skolrådet. Efter en stunds diskussion, varunder framkom önskemål om att kursen
lämpligen borde hållas under Maj och Juni månader, beslöt stämman tämligen enhälligt
att bifalla förslaget om anordnande av skolkökskurs vid Vislanda station nästa år. För
ordnande av kursens angelägenheter utsågs en kommitté.
Stämman hade därefter att besluta angående förberedande av arbeten för kyrkogårdens
utvidgning. Stämmans ordförande uppläste de bestämmelser och förordningar, som f.n.
gälla för fastställande av planen för kyrkogården m.m., varav kunde slutas att några
arbeten med utvidgning av kyrkogården knappast kunde ifrågakomma förrän en
planritning över kyrkogården blivit utförd och vederbörligen gillad. Ärendet framkallade
en längre diskussion, som utmynnade i tillsättande av kommitté på fem personer för
tillkallande av sakkunnig för frågans vidare utredning. Kommittén skulle sedermera
framlägga förslag för kyrkostämman, som därefter skulle fatta beslut om arbetenas
utförande. Till medlemmar i denna kommitté utsågos kyrkoherde Holm, kamrer Lindahl,
grosshandlandena C. Samuelsson och E. Svensson, samt ingenjören T. Norinder.
Vid besök inom församlingen hade visitator uttryckt önskemål om att bänkar med
ryggstöd borde anskaffas för kommunalsalen, synnerligast med hänsyn till konfirmationsbarnen, som har sin läsning förlagd dit. Stämman beslöt att för ett pris av 12 kr. pr styck
inköpa 12 stycken dylika bänkar, vartill medel skulle tagas från befintligt överskott i
skolkassan.
– Municipalstämma hölls den 27 December i kommunalsalen i Vislanda varvid följande
ärenden behandlades.
Till revisorer för granskning av samhällets räkenskaper och förvaltning valdes hrr.
T. Norinder och O. Lundin med hr G. Kjällén som suppleant.
Till ledamot av hälsovårdsnämnden valdes hr. A. Johansson.
Stämman övergick därefter till behandling av frågan om förklaring över stationskarl
K. G. Johanssons besvär över stämmans beslut den 26 sistlidne oktober. Ordföranden
uppläste besvärsskriften, vari den klagande framhöll, att beslutet var i många avseenden
förhastat och att municipalnämnden ej hunnit handlägga ärendet, och däröver lämna
kostnadsförslag, innan saken behandlades på stämman. Vidare ansåg han att belysningen
på ifrågavarande ställe var fullkomligt onödig, då området utmed vägen utgjordes av en
oländig sumpmark, som aldrig kunde ifrågakomma till byggnadstomter. Beslutet var
dessutom fattat med endast en rösts majoritet och hade skett efter det utgiftsstaten blivit
upprättad. Hr Kjällén begärde ordet och framhöll, att de av klagande framförda
påståendena ej vore med verkliga förhållanden överensstämmande. Förslaget hade
inkommit till municipalstämman den 1 Oktober, varför det varit god tid för behandling.
Saken var emellertid den, att Hemsjöbolaget icke ville lämna något definitivt kostnadsförslag utan önskade utföra arbetet på löpande räkning. Municipalnämndens ordförande
hade emellertid fått uppgift om, att arbetet skulle komma belöpa sig på omkring 100 kr.,
vilket även delgavs stämman före beslutets fattande. Beträffande den knappa majoriteten
är även den uppgiften oriktig, då den åberopade majoriteten ej gällde själva huvudfrågan
utan endast antalet lampor, som skulle uppsättas. Beslutet om att belysning skulle
anordnas var enligt talarens åsikt fullt enhällig. Därefter framfördes ett förslag till
uttalande, som i stort sett gick ut på ett bemötande av de synpunkter de klagande
framhållit. Även påståendet om att beslutet fattats efter det utgiftsstaten blivit fastställd,
visade sig vara oriktigt, enär belysningsfrågan stått som nr. 2 och utgiftsstaten först som
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nr. 5 på dagordningen för stämman den 26 Oktober. Förslaget till uttalande blev med en
mindre komplettering antaget såsom stämmans icke klagande medlemmars yttrande under
bemälda besvär.

Ur Smålandsposten N:o 11 Torsdagen den 21 Januari 1926.
(dödsannonser)

Tillkännagives
att
Barnavännen till sig hemkallat
vår käre

Tillkännagives
att
Gud idag den 16/1 till sig hemkallat
Vårt allt, vår lille

TORSTEN,

KARL

i en ålder av 3 år, 26 dagar.
Lämnande oss i den
djupaste sorg.

i sitt 7:de år, djupt sörjd men i ljust
minne bevarad av oss, små syskon
farföräldrar, släkt och vänner.

Vislanda den 16/1 1926.

Glimminge, Vislanda den 15 Jan. 1926.

Ingrid o. August Petersson.

Ida o. Karl Pettersson.

Jag lyfter ögat mot himmelen
och knäpper hop mina händer.
Till dig, o Gud, som är barnens vän,
min håg och tanke jag vänder.

En liten ängel till oss kom
Log, hälsade och vände om.

Sv. Ps. n:r 345, v. 5.

Tåg mot bil.
Alvestabilist får ena benet brutet
vid kollision nära Vislanda.

Det från Bolmen kommande middagsgodståget å Karlshamn-Vislanda-Bolmens järnväg
kolliderade på onsdagen med en bil vid Mjöhult mellan Åängs och Mörhults hållplatser.
Bilen fördes av veterinär Ivar Hässler från Alvesta, som kom körande på en liten byväg,
som här korsar banan. Inga bommar eller grindar finnas vid övergången, enär vägen är så
litet trafikerad, och av samma orsak har tågföraren ej skyldighet att giva signal här.
Veterinär Hässler kom upp på spåret i samma ögonblick, som tåget skulle passera. Bilen
kastades ett stycke åt sidan och stjälpte med hjulen uppåt samt blev mycket svårt
ramponerad. Hr Hässler slungades ur bilen och hamnade tillsammans med motorhuven
flera meter från platsen samt bröt i fallet ena benet. Till synes erhöll han ej några andra
större skador.
Tåget stannade och tog upp den skadade. En läkare på tåget tog hand om honom och
förband honom efter ankomsten till Vislanda. Härifrån fördes han i bil till lasarettet i
Växjö.
Enligt vad Smålandsposten inhämtat från lasarettet är den skadades tillstånd efter
omständigheterna tillfredställande. Det är vänstra underbenet, som är brutet, och därjämte
har vänstra nyckelbenet utsatts för brott.
Den skadade förklarar själv, att vägen, som korsar banan här, var mycket svårframkomlig, och man hade ej heller någon god sikt framåt. Hr Hässler hade ej observerat
järnvägskorsningen, förrän han var alldeles på den, och då var det för sent att bromsa
upp.
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Ur Smålandsposten N:o 14 Tisdagen den 26 Januari 1926.
Vislanda Hembygdsförening.
Fortsättning av förteckning över skänkta gåvor:

Av hr Johan Flink, Vislanda: bibel;
hr Herman Petersson, Hönetorp: bandstol;
hr Sven Jonasson, Lindås: 6 st. böcker;
hr A. J. Petersson, Råknen: 2 st. risteklyngor, träask;
hr Joh. Svensson, Hönetorp: träask;
fru Karolina Petersson, Hagaborg: halsduk, spets;
hr Sven Samuelsson, Spjutaretorp: snusdosa, snäppare (åderlåtningsverktyg),
stinnkaksjärn, järngryta;
hr P. M. Johansson, Lindås: krustadjärn;
fru Anna Johansson, Lindås: klappträ;
fru Stina Månsson, Lindås: gardiner;
fru Ester Lindahl, Vislanda: 124 st. mynt, käpp med snusdosa och dryckeshorn;
hr Uno Lindahl, Vislanda: garnvinda;
fru Kristina Svärdh, Vislanda: glasögon;
fru Björkman, Vislanda: 2 st. förkläden;
fru Elma Gustavsson, Vislanda: spetskrage, linnekrage, rundskäppa;
hr Joh. Johannesson, Brånadal: käpp;
hr Adolf Karlsson, Brånadal: hörnskåp;
hr N. P. Johansson, Hullingsved: 2 st. västar, matbord, soffa, kavelträ med rulle;
hr Aug. Gustafsson, Vislanda: kaffekanna;
fru Karolina Johansson, Vislanda: lägel;
hr C. V. Petersson, Fredholmen Sjöbacken: bikupa;
Vislanda municipalsamhälle: kokspis;
hr Aug. Bengtsson, Skeppshult: säng, sparlakan;
hr A. J. Lönnberg, Piggaboda: båt (urholkad stock);
hr Alfr. Lindkvist, Vislanda: stenspjäll;
fru Schouning, Vislanda: rakpanna;
fru Anna Magnusson, Vislanda: slagbord;
hr E. V. Johansson, Mjöhult: 4 st. trätallrikar, grötbytta, järnbesman;
kopparslagaren Andersson, Vislanda: tennfat, sporrar;
hr R. Loëb, Vislanda: sparbössa;
kantor Sjöstrand, Vislanda: stol i barockstil;
hr Karl Bengtsson, Vislanda: metspö (över 100 år gammalt);
inspektor Nitzén, Vislanda: klocka;
hr J. Björkman, Vislanda: sabel;
hr Sven Karlsson, Kalkatorp: flintlåsgevär;
hr Åke Nilsson, Lindås: stinnkakejärn;
hr P. M. Samuelsson, Spjutaretorp: solring;
hr Nils P. Andersson, Speleboda: pannring av järn, bytta, träask, karott;
hr Johan Jönsson, Mjöhult: stol, stenyxa (hittad i Mjöhult);
fru Stål, Vislanda: ystekar;
fru Emma Samuelsson, Karlslund: bricka;
fru Augusta Magnusson, Nyagård: järnfot;
hr Henrik Nilsson, Kvarnadal: ljussax;
hr G. Petersson, Vislanda: besman;
fru Karlsson, Brånan: ask klädd med strå;
fru Emma Larsson, Vislanda: tillbringare;
stationskarl G. Johansson, Vislanda: ljusterspjut;
hr Johannes Persson, Hullingsved: såg, hästskor;
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hr Karl Magnusson, Färanäs: handkvarn, 2 st. våffeljärn, 2 st. järnbesmän, 2 st. alnemått,
ljushylsa, sylhylsa, urna, handskära, 2 st. skedjärn, skopjärn, strigel, järngrep, axelnål för
skvaltkvarn, hästskor (deponerat);
hr Erik Karlsson, Färanäs: kryddvåg;
hr Satz, Vislanda: stenyxor, dolk;
fru Elise Moberg, Mörhult: handkvarn, bandslunga, kniv använd vid knytning av nät,
kistbrev;
hr C. H. Vikvist, Malmö: gevär, pistol;
hr P. A. Petersson, Mörhult: ett par läster för långstövlar;
hr J. A. Stark, Sköflemoen: hästskor;
hr Rune Palm, Lindås: sked för svavelberedning;
hr Nykvist, Brohult: stenyxa hittad i Brohult;
nämndemannen C. M. Johansson, Södra Vare: käpp av spanskt rör;
fru Ada Lindahl, Vislanda: gammal dopdräkt.
Styrelsen.

Ur Smålandsposten N:o 17 Söndagen den 31 Januari 1926.
(dödsannons)
Vår innerligt älskade mor,

Änkefru

Mathilda Sällberg,
insomnade lugnt och stilla idag, i en
ålder av 83 år, djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss barn och
barnbarn, släkt och många vänner.
Vislanda den 28 Januari 1926.

Barnen.
Sv. Ps. 221.

En granitindustri, som återupptages. Den för några år sedan av tyskarna nedlagda
granitindustrien i Piggaboda, Vislanda, är nu återupptagen i full utsträckning.
Bergen äro försålda av disponent Björnsson i Vislanda till J. A. Kjellbergs Söner A.-B.,
Göteborg. Bergområdet omfattar omkring 150 tunnland graniter, är svart och av mycket
hög kvalité, s.k. mellankornig. Stora partier äro redan sålda till Tyskland och Amerika,
och det tar år i anspråk att utbryta partiet ifråga.
Brytningen skall sysselsätta mellan 50 á 100 man. Graniten skall lastas vid Åängs
station, som för ändamålet skall utvidgas med spår, kran och upplagsområde.
Arbetsledare å platsen är verkmästare Nils Jönsson, Boalt i Skåne. Arbetsstyrkan är
redan 20 – 25 man, vilka äro sysselsatta med förarbete.
Å Sandviks ägor under Engaholms fideikommiss pågår granitbrytning med fart i fyra
brott av olika brytarefirmor. Även denna sten forslas till Åäng för lastning.
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Ur Smålandsposten N:o 19 Torsdagen den 4 Februari 1926.

Fastighetsoch lösöreauktion.
Onsdagen den 17 innevarande Februari kl. 10 f.m. kommer genom
fri och öppen auktion, som å stället förrättas, att försäljas 3/64 mtl.
Lindås Västregård i Vislanda socken, jämte därtill hörande avs.
lägenheten Södralund.
Fastigheten, vilken är belägen cirka 1 kilometer från kyrka o. skola, 3
kilometer från Vislanda stn., vinter- och sommarföder 3 kor och häst.
Boningshus bristfälligt, ladugård i försvarligt skick, men med stenbunden åkerjord, skog till husbehov, tillträde den 14 nästkommande
mars.
Lösbo, 1 häst, 16 år, två kor, samt kör- och åkerbruksredskap.
Betalnings- och övriga villkor tillkännagivas vid auktionens början
eller dessförinnan av undertecknad.
Aplamon pr Vislanda den 2 febr. 1926.

Per Samuelsson.
Tel. 48.

Ur Smålandsposten N:o 31 Torsdagen den 25 Februari 1926.
(dödsannons)

Att
Herren Gud i sitt allvisa råd till sig
hemkallat
vår käre

Eddie Forsberg,
Som avled den 22 febr. 1926, i en
ålder av 9 år, 8 mån. och 26 dagar,
djupt sörjd och i ljusaste minne
bevarad av föräldrar i Amerika,
mormor och morfar samt släkt och
vänner.
Lindås pr Vislanda den 22 febr. 1926.

Eddie Forsberg var son till Karin Sofia
Petersson från Lindås Östregård, Vislanda.
Hon emigrerade till USA 1914, och blev
bosatt i Chicago, Illinois. Året därpå 1915,
Sv. Ps. 66.
gifte hon sig med svenskättlingen Harry
Adolph Forsberg och den 26 maj 1916
föddes sonen Eddie, eller Edward som han egentligen var döpt till. Tiderna blev allt
sämre i Amerika, arbetslösheten var stor och familjen hade det kämpigt. Man beslöt att
Eddie skulle få flytta till sina morföräldrar i Sverige, Peter Magnus Johansson och hans
hustru Ida i Lindås Östregård, Vislanda. De hade överlåtit gården till sonen Karl Johan
Petersson och själva bosatt sig i det lilla undantagshuset Linneborg mittemot.
Den 27 juli 1925 skulle Amerikabåten som Eddie färdades med, anlöpa Göteborgs
hamn. En bekant till familjen var med på resan som ledsagare. Morfadern Peter Magnus
tog tåget från Vislanda till Göteborg via Alvesta och mötte honom där vid ankomsten.
Efter några månaders vistelse i Sverige insjuknade Eddie i difteri och avled i sviterna av
denna sjukdom den 22 februari 1926. Han ligger begravd på Vislanda kyrkogård.
A.R.
Endast dödsannonsen ovan var publicerad i Smålandsposten.
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Ur Smålandsposten N:o 22 Tisdagen den 9 Februari 1926.
Vislanda teater. Stockholms Folkparksteater dir. Sigge Ljunggren, uppför å Vislanda
teater på torsdag Fredrik Lindholms genomroliga lustspel ”Akta er för flickor” med dir.
Ljunggren. Astrid Bodén, Tekla Borgh och Hannes Hallberg i de bärande rollerna.

Ur Smålandsposten N:o 43 Torsdagen den 18 Mars 1926.
(dödsannons)
Att
Gud i sitt allvisa råd behagat
hädankalla
vår innerligt älskade son och broder,

Nore Werner,
vilken efter ett långt men tåligt buret
lidande stilla och fridfullt avled å
Sanatoriet Lugnet, den 15 mars, i en
ålder av 22 år, 10 mån., 1 dag. Djupt
sörjd och i ljusaste minne bevarad av
oss föräldrar, syskon, släkt och en stor
vänkrets, hava vi den smärtsamma
plikten tillkännagiva.
Vislanda den 15 mars 1926.

Alfhild och Aug. Flink.
Syskonen.
Stilla var ditt liv,
Stilla blev din död.
Nu plågorna slutat och vunnen är friden.
I himmelen vi mötas en gång efter striden.
Så gråt ej I kära, som kvar ännu är,
Hur skön är dock vilan och sörjen ej mer.

Ur Smålandsposten N:o 44 Lördagen den 20 Mars 1926.
Torvpulverfabriken vid Vislanda bibehålles. Regeringen har genom beslut i fredagen
konselj medgivit, att driften vid Statens torvpulverfabrik å Hästhagens mosse i Vislanda
må uppehållas i ytterligare 1 år framåt, räknat från den 1 April.

Ur Smålandsposten N:o 55 Lördagen den 10 April 1926.
Från Allbo häradsrätt. Landsfiskal Bertrand Engnell, Alvesta, hade instämt Olof Daun
i Moshult för misshandel. Svaranden hade ålagts edgång men brustit, varför häradsrätten
fann skäligt att döma Daun att böta 30 kr. till kronan samt att till målsägaren utgiva 20 kr.
för sveda och värk jämte 30 kr. för målsägarens inställelse. Dessutom åligger det svaranden att gälda av allmänna medel i målet förskjutna vittneslöner.

–

Handlanden A. Köpniwsky i Växjö och engelske undersåten George Phillips från
London, boende i Vislanda hade av landsfiskal Engnell instämts för olaga gårdfarihandel.
Köpniwsky dömdes att böta 300 kr. och Phillips 30 kr.
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Ur Smålandsposten N:o 53 Onsdagen den 7 April 1926.
(dödsannons)
Herren Gud har idag
hemkallat
vår älskade syster och tillgivna
svägerska,

Märta Kristina
Pettersson,
som efter en längre tids sjukdom stilla och
fridfullt insomnade å Lugnets Sanatorium
lördagen den 3 April 1926 kl. 6 f.m., i en
ålder av 28 år, 29 dagar, djupt sörjd och i
tacksamt minne bevarad av oss syskon,
svägerskor och svåger, övriga släktingar
och vänner.
Marielund, Vislanda den 3/4 1926.

Syskonen.
Sv. Ps. 654.
Jordfästningen äger rum i Vislanda
söndagen den 11 April 1926.

Ur Smålandsposten N:o 58 Torsdagen den 15 April 1926.
S.J. säljer bostadshus i Vislanda. Järnvägsstyrelsen har lämnat 3:dje distriktsförvaltningen begärt bemyndigande att låta infordra anbud i och för avyttring av bostadshuset n:r 9 c vid Vislanda station med eller utan tomt. Antagande av eventuella anbud
skall bli beroende av statsmakternas beslut.

Ur Smålandsposten N:o 59 Lördagen den 17 April 1926.
Vislandakretsen av Röda korset, hade i torsdags kl ½ 8 e.m. sin sedvanliga aftonunderhållning i biograflokalen i Vislanda.
Aftonen inleddes med ett par musiknummer för violin och piano förtjänstfullt spelade av
fru Husén och hr Stein. Folkskollärare J. W. Gustafsson höll därefter ett hälsningsanförande, framhållande Svenska Röda korsets anda och med ande och mening satte de
mål, som nu närmast låg Vislandakretsen närmast om hjärtat, nämligen anskaffande av
medel till anställande av en sjuksköterska inom samhället.
Härefter följde sång av kamrer och fru Waldener ackompanjerade till piano av kantor
Rosengren, som på ett glänsande sätt föredrog bl.a. Stenhammars ”Sverige”. Några
småttingar uppträdde därefter och visade sig kunna både sjunga och spela piano riktigt
bra. Sedan visades några akter ur filmen ”Peter Pan”, som tydligen slog an på de yngre
åskådarna. Härefter kom det stora slagnumret, den traditionella allmänna kaffedrickningen, som gratis får njutas på varje inträdesbiljett.
Sin vana trogen hade arrangörerna icke lämnat sig någon möda ospard.
Slutligen följde en hel rad sång och musik och mera film. Först fram emot ½ 12-slaget
var den trevliga festen slut. Arrangörerna kunde glädja sig åt en både talrik och tacksam
publik.
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Skogseldar på flera håll.
Omkring 2 hektar mark avbrända i Vislanda.

Uppgående godståget från Karlshamn, som ankommer till Vislanda kl. 1,30 e.m.,
antände i torsdags, då det passerade Hästhagen, skogen norr om banan.
Den skarpa, sydvästliga vinden, som med god fart kom från mossen, gav elden hastig
spridning, och inom en helt kort stund var ett område, där marken var klädd med torrt
gräs, ett enda eldhav. Med rasande fart drog sig elden inåt skogen, och det såg rätt
hotande ut. Från den närbelägna S.J. tillhöriga torvpulverfabriken blåstes emellertid
alarm, så snart elden därifrån upptäcktes, och med ett 20-tal man från fabriken igångsattes omedelbart släckningsåtgärder. Efter en timmas drygt arbete kunde elden begränsas
till en i skogen befintlig större stig, men ett område på omkring 2 hektar hade då redan
härjats av elden. Endast tack vare, att släckning kunde igångsättas så omedelbart efter
eldens uppkomst och med så pass stor kraft, som nu var fallet, kunde längre norr om
banan belägna värdefulla skogsområden räddas från lågorna.
Under torsdagen hade Karlshamnsbanans lokomotiv antänt på ett flertal ställen, bl.a. vid
Åäng och Mörhult väster om Vislanda, men även där lyckades man efter några timmar
släcka elden.
Enligt vad som försports genom personalen vid banan skulle de talrika antändningar,
som på senare tiden inträffat utefter linjen, bero på någon mindre vanlig kolsort, som
lämnar rikligt med livskraftiga gnistor, vilka lätt ryckas med ut genom skorstenen. I nu
rådande torra väder är detta sannolikt en risk av allvarligt slag.

Ur Smålandsposten N:o 67 Lördagen den 1 Maj 1926.
Vårmarknaden i Vislanda, gick av stapeln i torsdags och det vackra vädret hade lockat
mycket folk.
Köpenskapen tycktes vara rätt livlig, men tillförseln av kreatur var ej särdeles stor och
priserna, som varierade mellan 150 och 350 kr., kunde icke framkalla några större utbud.
Nöjesanordningarna voro väl tillgodosedda.
Ordningen var under marknaden den allra bästa, med undantag av en liten munter
fäktning i arla morgonstunden mellan ett par karamellförsäljare, som inte kunde komma
riktigt överrens i konkurrensen om de bästa platserna.

Ur Smålandsposten N:o 72 Söndagen den 9 Maj 1926.
Från Allbo häradsrätt. Bagaren Johan Berg från Vislanda hade tagit sig det orådet före
att dela ut ”danska skallar”. Med anledning härav hade landsfiskal Bertrand Engnell
instämt Berg, som hade att stånda till svars härför. Förseelsen erkändes och utslag
meddelas senare.

Ur Smålandsposten N:o 77 Tisdagen den 18 Maj 1926.
Kommunalt. Kommunalfullmäktige inom Vislanda sammanträdde i söndags, varvid 14
fullmäktige voro närvarande. Vid sammanträdet meddelades, att en av fullmäktige,
postvaktmästare Carl Svensson, avflyttat från orten och icke vidare vore att påräkna för
arbetet inom fullmäktige. I anledningen beslutades att begära ny sammanräkning inför
utseende av ersättare för den avgångne.
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Härefter behandlades från Jönköpings stad inlämnade besvär i mantalsskrivningsärende
och beslutades, att i föreliggande fall från kommunens sida intet egentligt yrkande skulle
göras.
Den vid föregående sammanträde utsedda kommittén för utredning av frågan om
förflyttning av epidemisjukstugan förebragte vid sammanträdet ett förslag gående ut på
om- och tillbyggnad av fastigheten vid Brånadal. Förslaget, som förevisades med ritning,
innebär i stort sett en tillbyggnad i vinkel utåt vägen av den befintliga byggnaden samt en
genomgripande reparation och mindre omändringar i övrigt. Sjukstugan kommer enligt
förslaget att inrymma sjuksal, badrum, kök, sov- och omklädningsrum för sköterska samt
erforderliga förstugor. Sedan förslaget diskuterats av de närvarande beslöto fullmäktige
uppdraga åt kommittén att infordra anbud på omändringsarbetena i den utsträckning
förslaget omfattar samt att låta villkorligt försälja fastigheten Rödjelund.

Ur Smålandsposten N:o 79 Lördagen den 22 Maj 1926.
Lastbil i kollision med Karlshamn–Vislanda tåget. Tåget, som avgår från Ryds järnvägsstation mot Karlshamn kl. 10,45 f.m., kolliderade vid Kuppersmåla i närheten av
Ryds järnvägsstation igår med fiskhandlaren Bror Viktorssons i Mörrumsryd lastbil, å
vilken hr Viktorsson samt en omkring 15-årig yngling åkte. En mindre järnvägsövergång
upp till en gård i Kuppersmåla skulle passeras och bilen just i samma ögonblick som tåget
kom rusande.
På grund av att träd och buskar växa alldeles intill banvallen skymmes utsikten, så att
varken lokföraren såg bilen ej heller bilisterna tåget förrän det var för sent. Loket
drabbade samman med lastbilens flak, där en mängd sill fanns lastad. Flaket blev krossat
vid stöten, bilen välte och Viktorsson kom under densamma. Som genom ett under befann
han sig liggande i en fördjupning i marken, varigenom bilens tyngd icke gjorde sig
gällande. Ynglingen, omkring 15-årige Karl Johan Jonasson från Mörrumsryd i Blekinge,
kastades ur bilen och skadades därvid i halsen, vars muskulatur fläktes upp och ett djupt
sår uppstod. Troligen har såret uppstått antingen genom beröring med glaset å vindrutan
eller genom att han slungats mot den i närheten liggande gärdesgården. Viktorsson erhöll
någon skada i ena armen. Båda erhöllo den första vården av d:r Jäderberg i Ryd, som
eftertelefonerades och snabbt anlände till olycksplatsen. Medan förbandet anlades stod
tåget kvar å linjen och å detsamma fingo de båda skadade färdas till Karlshamn, där de
intogos å lasarettet.
Sillasten å bilen ströddes cirka 100 meter utefter järnvägslinjen, något som tyder på
kollisionens häftighet. Övergången, där olyckan skedde, är en privat sådan och järnvägen
kan icke tänkas stå i någon skuld till att bilisten på egen risk gav sig in på banan.
Enligt vad som inhämtats från lasarettet föreligger ingen fara för livet för någondera av
de skadade.

Ur Smålandsposten N:o 80 Söndagen den 23 Maj 1926.
En kollisionsolycka vid Åäng. På lördagseftermiddagen kolliderade på Vislanda–
Ljungby-vägen mittför Åängs hållplats tvenne bilar, den ene kommande från V. Torsås. I
denna bil befann sig bl.a. en gosse, som skulle inforslas till lasarettet i Ljungby på grund
av benbrott.
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Kollisionen mellan bilarna var synnerligen häftig, och gossen kastades ur bilen men kom
till all lycka ej till någon ytterligare skada. Däremot fick en i den ena bilen åkande dam
ett krossår över ena ögat. Bilarna blevo mycket ramponerade, värst V. Torsås-bilen, som
ej för egen maskin kunde taga sig från olycksplatsen. Själva vägbanan var vid platsen för
kollisionen mycket smal, beroende på att ett tjockt lager makadam pålagts vid vägombyggnaden.
En privatbil, som befann sig i närheten, tog hand om den skadade gossen och förde
honom fortast möjligt till Ljungby lasarett.

Ur Smålandsposten N:o 88 Söndagen den 6 Juni 1926.
Från Allbo häradsrätt. Bageriarbetaren John Berg, Vislanda, dömdes för misshandel å
hemmasonen Carl J. Johansson från Moshult, av vilken misshandeln denne fått två tänder
utslagna, att böta 150 kr.

Ur Smålandsposten N:o 95 Lördagen den 19 Juni 1926.
Tillkännagives,
att
Herren Gud behagat hädankalla
Min älskade make och vår
Käre fader,

Vår innerligt älskade
Maka och Moder,

Kvarnägaren

Ingrid Maria Jönsson,

Johan Magni Karlsson,

Född den 24 Maj 1861,
insomnade fridfullt idag kl. 3,30 em. å
Växjö lasarett efter ett långvarigt
lidande, outsägligt sörjd och saknad.

som efter en kort sjukdom stilla avled
å Ljungby lasarett torsdagen den 17
juni kl. 10 e.m., i en ålder av 61 år, 7
månader och 5 dagar, djupt sörjd och
saknad av maka, barn, barnbarn, släkt
och många vänner.
Bjälleberg, Vislanda den 18 juni
1926.

Mjöhult, Vislanda den 17 Juni 1926.

Johan Jönsson.
Valfrid, Gunnar, Klara.
Sv. Ps. 344, 347, 482: 6.

Barnen.

Lovisa Karlsson.
Sv. Ps. 469.

Ur Smålandsposten N:o 96 Söndagen den 20 Juni 1926.
(annons)

Konditori.
Gör ett besök i
P. J. JONSSONS KONDITORI & CAFÉ
vid stationen i V i s l a n d a,
och alla skola bliva belåtna. Dagligen färska
Wienerbröd & bakelser. Beställningar å tårtor,
kransar m.m. emottagas. Till fester lämnas
högsta rabatt.
Telefon 35, V i s l a n d a.
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Ur Smålandsposten N:o 98 Lördagen den 26 Juni 1926.
(annons)

FÖRLOVADE

Arvid Ring
Hilda Pettersson
Blädinge
Wislanda
Midsommarafton

Ur Smålandsposten N:o 108 Tisdagen den 13 Juli 1926.
(dödsannons)
Härmed tillkännagives,
att
Gud den Högste i sitt allvisa råd
hädankallat
vår kära maka och moder,

Signe Lundström,
som efter ett med tålamod buret
lidande, stilla avled idag, 24 år
gammal, sörjd och i ljust minne
bevarad av oss, föräldrar, broder, övrig
släkt och vänner.

Wislanda den 10 Juli 1926.

J. A. Lundström.
Ann-Marie.
Sv. Ps. 492, v. 1-2.
Jordfästningen äger rum i Vislanda
kyrka torsdagen den 15 Juli kl. 2 em.

Ur Smålandsposten N:o 113 Torsdagen den 22 Juli 1926.
(dödsannons)
Att
Gud i sitt allvisa råd behagat
hädankalla
min ömt älskade son och vår käre
broder,

ERNST HENRIK ENGKVIST,
som efter ett långvarigt men tåligt
buret lidande stilla och fridfullt avled
härstädes måndagen den 19 juli 1926, i
sitt 36:te levnadsår, djupt sörjd och i
tacksamt minne bevarad av mig,
syskon, släktingar och många vänner,
hava vi den smärtsamma plikten
tillkännagiva.
Fållen pr Wislanda den 19/7 1926.

Johan Engkvist.
Syskonen.
Sv. Ps. 486.
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Ur Smålandsposten N:o 131 Söndagen den 22 Augusti 1926.
Kon vållade tågurspåring. En tågurspåring inträffade igår vid halv 2-tiden på Karlshamnsbanan mitt för S.J:s torvpulverfabrik i Vislanda. Tåget, som bestod av ett tiotal
tomma godsvagnar, var på väg från Vislanda till grusgropen vid Skörda.
Lokomotivet sköt vagnarna framför sig och på första vagnen befann sig en 17-års
yngling tjänstgörande såsom bromsare. Tågpersonalen observerade icke, att en ko
uppehöll sig på banan, utan tåget körde över densamma med ganska god fart med påföljd,
att de sex första vagnarna kastades ur spåret. Den på första vagnen åkande bromsaren
slungades vid urspåringen från sin plats, och hamnade vid sidan av banan alldeles oskadd.
Banan blev fullkomligt blockerad av de urspårade vagnarna, varav fyra ställt sig så gott
som tvärs över spåret. Det uppgående middagståget från Karlshamn kunde emellertid,
sedan banan blivit avröjd, passera olycksplatsen endast en kvart försenad.

Ur Smålandsposten N:o 146 Lördagen den 18 September 1926.
(annons)

Auktion
Fastighets- och lösöreauktion
i Vislanda.
Fredagen den 29 dennes med början
kl. 12 på dagen kommer genom frivillig
auktion, som förrättas i huset n:r 55, att
försäljas avlidne handlanden N. P.
Johanssons lösegendom, bestående av
möbler, glas, porslin, säng- och gångkläder m.m.
Fastigheten n:r 55 i Vislanda municipalsamhälle utbjudes även till försäljning
kl. 1 e.m.
Å lösöret lämnas 3 mån. räntefri kredit,
dock med förbehåll, äganderätten övergår på köparen först efter det varan
betalts.
Villkoren beträffande fastighetsförsäljningen delgives före uppropet.

Vislanda den 25 Okt. 1926.
Carl Samuelsson.

Ur Smålandsposten N:o 168 Tisdagen den 26 Oktober 1926.
Hyllning. Lantbrukaren C. J. Karlsson, Kroksnäs, Vislanda socken, följde på lördagen
60 år och blev med anledning därav i arla morgonstunden uppvaktad med blommor och
presenter, däribland en silversnusdosa, en vilstol, en kaffeservis av driven koppar,
silverskedar samt en kontant penningsumma från Vislanda sockens barnavårdsnämnd och
sänd av kyrkoherde Holm, som är ordförande i nämnden. Denna summa överlämnades av
pastor Gustafsson i Blädinge, som till Karlsson höll ett vackert format tal, vari han
berörde dennes goda arbete såsom socknens barnavårdsman, vilket Karlsson varit i flera
år. Karlsson tackade djupt rörd för talet och de vackra presenterna.
Tal hölls även av disponent B. Björnsson i Vislanda.
Ett 50-tal personer voro sedan inbjudna till middag i Karlssons trevna hem.
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Ur Smålandsposten N:o 147 Söndagen den 19 September 1926.
(dödsannons)
Tillkännagives,
att
Herren Gud i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
Hemmansägaren

Johannes Petersson,
vilken den 17/9 stilla avled i sitt hem i
sitt 71:sta levnadsår, sörjd och i
tacksamt minne bevarad av syskon och
syskonbarn.
Hönetorps Norreg., Wislanda den 18/9
1926.

Syskonen.
Sv. Ps. 193.
Jesus Kristus Guds sons blod,
renar oss från alla våra synder.

Ur Smålandsposten N:o 172 Tisdagen den 2 November 1926.
De sanitära förhållandena i Kronobergs län.
Rapport från förste provinsialläkaren berättelse
över årets inspektionsförrättningar.

Vislanda municipalsamhälle. Samhällets f.n. största fråga är den nya stadsplanen, som
snart tycks kunna bliva godkänd. När förhållandena sålunda kunnat bliva ordnade, skola
vatten- och avloppsledningar ordnas så snart som möjligt. Tillräcklig vattenmängd finnes
i en källa, belägen i samhällets närhet, vilken anses kunna lämna 200 liter pr dag och
invånare. Ordnandet av avloppet från Storgatan söderut och väster om järnvägen kan
emellertid ej vidare uppskjutas. Ett öppet dike på Sällbergska tomten fyllt med illaluktande vatten måste läggas igen med rör och dräneras bättre mot stora ledningen. Den
nya avloppsledningen i östra delen av samhället bör förlängas 30 á 40 meter österut till en
bäck med rik vattentillgång, då det sista öppna stycket sprider stank och otrevnad.

Ur Smålandsposten N:o 174 Lördagen den 6 November 1926.
En kyrklig högtidsdag
i Vislanda.
En kyrklig högtidsdag i Vislanda bereddes Vislanda församling i torsdags genom
firandet av 400-årsminnet av den första svenska psalmboken och Nya testamentets
utgivande på svenska.
Kl. ½ 11 f.m. hölls i kyrkan skriftermål av komminister G. Fahl från Härlunda. Därefter
vidtog högmässan, varvid komministrarna Gustafsson från Blädinge och Arvidsson från
Lekaryd förrättade altartjänsten. En högstämd kraftig predikan över apostelns ord: ”Jag
påminner Eder om evangelium” hölls av kyrkoherde W. Norlén, Skatelöv. Efter predikan
förrättades nattvardsgång. Sång utfördes från läktaren av kyrkoherde Holm, som sjöng
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”Konungarnas konung”, och av kyrkokören under kantor Rosengrens ledning, vilken
sjöng: ”Vilken är den stora skaran?”. Kyrkan var trots vardag till trängsel fylld av folk,
och gudstjänsten i dess helhet mycket högtidlig.
Efter gudstjänsten voro officianterna jämte några andra präster med fruar inbjudna till
middag i Vislanda prästgård, vid vilken bl.a. prosten W. Norlén, Skatelöv, höll tal med
lyckönskan till kyrkoherde Holm, som samma dag fyllde 55 år. Gymnastikdirektören
fröken Aina Holm bringade också 55-åringen sin hyllning med stämningsfulla verser. För
övrigt ägnades kyrkoherde Holm en rik blomsterskörd och flera telegram.

Kommunalt. Kyrkostämma hölls i Vislanda i söndags. Utdebiteringen fastställdes till kr.
1:05 för kyrkan och 95 öre till skolan. Kyrko- och skolrådet hade föreslaget resp. kr. 1:10
och 1, men stämman ansåg att avprutning var möjlig.
I samband med behandlingen av utgifts- och inkomststaten höll hr J. Karlsson ett längre
anförande, vari han gjorde gällande, att skolkassan sedan några år tillbaka rörde sig med
ett ständigt överskott av omkring 13,000 kr., som inte på något sätt gjorts räntebildande
för kommunens räkning. Då de framförda synpunkterna fingo stå alldeles oemotsagda
och sålunda visade sig riktiga, beslöt stämman att medlen ifråga skulle förvaltas på
angivet sätt, och att skolkassören fr.o.m. nästa år vore berättigad till ett fast arvode, om
vars storlek decemberstämman äger fatta beslut.
Därpå behandlades förslaget om utvidgning av församlingens kyrkogård. Som bekant
tillsattes i våras en kommitté för utredning av denna fråga. Arbetet har fortskridit så långt,
att ett fullständigt förslag förelåg med kartor, arbetsbeskrivning, upprättade av agronom
K. F. Öberg, Grimslöv. Kostnadsförslaget, som var alternativt uppgjort, slutade på en
summa av 9,587 kr. för iordningställande av hela det planlagda området med undantag för
djupschaktning av den nordvästra delen, som beräknades draga en ytterligare kostnad av
5,760 kr. Kyrkorådet hade tillstyrkt förslaget med undantag av sistnämnda djupschaktning och ansåg lämpligt att arbetena påbörjades redan instundande vår. Kostnaderna
skulle täckas med eventuellt lån på 10,000 kr. att amorteras på 5 år. Efter någon diskussion biföll stämman förslaget i den omfattning, kyrkorådet angivit.
Till de blindas förening och för andra ändamål beviljades ett par mindre belopp.
Stämman upptog därefter till behandling frågan om anslutning till Växjö stifts
kommunala folkskoleförbund. Diskussionen visade, att meningarna om lämpligheten av
en anslutning voro mycket delade. Frågan gick till votering, som utföll med 29 röster för
och 24 röster mot en anslutning, vilket icke innebar kvalificerande majoritet för ett
godkännande. Förslaget om anslutning till folkskoleförbundet föll alltså.
Hyresbidrag till folkskollärare Hjalmar Liljekvist och fröken Hilda Loberg med resp.
100 och 75 kr. för år 1927 beviljades.
Ett av folkskollärare Hjalmar Liljekvist väckt förslag om vidtagande av åtgärder för
bättre lokalförhållanden vid skolan i Lindås upptogs till behandling och omfattades av
stämman med det livligaste intresse. Då frågan emellertid ansågs intimt sammanhängande
med hela ortens skolindelning, kunde självfallet intet direkt beslut fattas, utan uppdrog åt
en kommitté bestående av hrr Per Samuelsson, Hj. Liljekvist, J. A. Gustafsson, Otto
Andersson och Magni Johansson att så allsidigt som möjligt utreda frågan och till
Majstämman nästa år inkomma med förslag till åtgärd.

– Omedelbart efter kyrkostämman hade kommunalfullmäktige inom Vislanda sammanträde.
För fattig- och barnavård begärdes kr. 1,50 resp. 0,15, vilket innebär en ökning i förhållande till nästföregående år med inte mindre än 50 öre. Till kommunalkassan hade
begärts utdebitering av 85 öre, innebärande en sänkning med 15 öre. Efter överläggning
fastslogs utdebiteringarna för 1926 till kr. 1,40 för fattigvården, 15 öre till barnavården
och 5 öre till kommunalkassan. Den sammanlagda kommunalskatten kan då beräknas
komma att utgå med kr. 5,00 pr bev. krona mot kr. 5,10 förra året.
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Anslag till kommunbiblioteket beviljades med 100 kr. ävenså 450 kr. till föreläsningsföreningen att utgå för tre terminer d.v.s. till och med första halvåret 1928. Till
Kronobergs läns nykterhetsförbund beviljades 20 kr.
Styrelsen för Röda Korsets Vislandakrets hade inkommit med en skrivelse angående
anställande av en fast sjuksköterska inom socknen, eventuellt tillsammans med Blädinge
och Skatelöv. För ändamålet skulle behövas 1,800 kr. årligen, varav kommunen finge
bestrida omkring 400 kr. Man beslöt tillsätta en kommitté på ett par personer att
tillsammans med Röda Korset föra frågan vidare, vilket även blev fullmäktiges beslut.
Valda blevo hrr Emil Svensson och Magni Pettersson.
Till ombud vid mantalsskrivningen som skulle hållas den 17 och 18 innevarande
November utsågos hrr Axel Spång, Gustaf Johansson, Hönetorp, Otto Andersson, P. A.
Svensson och Magni Svensson, och bestämdes ett dagtraktamente av 5 kr. att utgå för var
och en i förrättningens deltagande. Såsom kommunens ombud vid markegångssättning
utsågs nämndeman Per Samuelsson med hr Otto Andersson som suppleant.
Dispensärnämnden erhöll för sin verksamhet ett begärt anslag av 100 kr.

–Municipalstämma hölls i Vislanda i söndags, varvid behandlades inkomna ansökningar
om utökning av gatubelysningen samt utgifts- och inkomstförslagen. Logen ”Wieselgrens
förhoppning” hade begärt uppsättande av lampor utefter den österut från samhället
ledande s.k. Husebyvägen, vilket municipalnämnden tillstyrkte. Från några enskilda hade
dessutom ingått ansökningar om uppsättande av lampor vid de västerut ledande vägarna
mot Lindås och Ljungby samt vid en mindre väg inom samhället. Dessa senare ansökningar hade icke vunnit municipalnämndens gillande. Ärendena framkallade en livlig
diskussion. Efter någon timme bifölls emellertid framställningen beträffande lampor
utefter Husebyvägen och angående de övriga skulle tillgodoses i möjligaste mån vid den
revision av samhällets belysningsanordningar, som efter allt att döma vore av behovet
påkallat. Stämman beslöt att sådan revision skulle verkställas av municipalnämnden med
biträde av ing. R. Lindgren och T. Norinder.
En ansökan om bidrag till länets nykterhetsförbund avslogs med hänsyn till att
kommunen beviljat anslag till detta ändamål.
Förslaget till utgift- och inkomststat balanserade med 5,560 kr. upplästes och
godkändes. Utdebiteringen fastställdes till kr. 1,10, innebärande en ökning i förhållande
till fjoråret med 30 öre.
Stationskarl K. G. Johansson väckte förslag om marknadsplatsens förflyttning till den av
samhället tillhöriga egendomen Kvarnaholm, vilken därigenom skulle göras mera
räntebärande än vad nu är fallet. Något beslut i den riktning föreslagställaren tänkt sig
kunde icke fattas, utan ärendet uppslöts till nästkommande stämma, då hr Johansson
ställde i utsikt en skriftlig inlaga.

Ur Smålandsposten N:o 183 Söndagen den 21 November 1926.
(dödsannons)
Att
Herren Gud i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
min ömt älskade maka och moder,

E L L E N,
som efter ett långt med stort tålamod
buret lidande stilla och fridfullt
avsomnade i sitt hem idag, i en ålder
av 47 år, 9 mån. och 3 dagar, djupt
sörjd och saknad av mig, barn, syskon
och många vänner, hava vi den
smärtsamma plikten tillkännagiva.
Fållen, Vislanda den 19/11 1926.

KARL HÄLL.
Rut.
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Ur Smålandsposten N:o 193 B Torsdagen den 9 December 1926.
Bilagan Hembygden.

Det kyrkliga livet i Allbo
äger många ljuspunkter.
Men även mörka fläckar finnas; dansen
hämmar kyrkligt ungdomsarbete.
– För Smålandsposten av kyrkoherde K. HOLM. –

Allbo kontrakt har en längdsträckning av nära 80 km. tvärsöver Kronobergs län, från
Skånegränsen i söder till Jönköpings gräns i norr. Man kunde därför vänta, att det skulle
förete stora olikheter i kyrkligt hänseende, i synnerhet som inom detsamma finnas ej
mindre än 14 större och mindre stationssamhällen. Så är dock ej förhållandet. Med
undantag av de församlingar, som gränsar till Jönköpings län varifrån frireligiositeten
trängt in, höra församlingar i Allbo till de kyrkligaste inom Växjö stift. Att döma av
kyrkogång, nattvardsbesök samt för övrigt fasthållande av gammal god kyrklig sed och
ordning, av kyrkligheten betecknas såsom god och i några församlingar såsom mycket
god.
Då jag i mer än 30 år haft prästerlig tjänstgöring i Allbo, både i södra, i norra och
mellersta delarna av kontraktet, bör jag ganska väl känna till de kyrkliga förhållandena,
och kan efter min erfarenhet intyga, att desamma under denna tidsrymd obetydligt
förändrats.
En förändring till det sämre, som tydligt framträder, får icke lämnas obeaktad. I motsats
till vad förr var förhållandet, har kyrkobesöken i allmänhet minskats under sommarmånaderna. Förklaringen därtill är lätt att finna. Dansbanorna med tillställningar där i det
oändliga verka på det religiösa och kyrkliga området förödande. Den ungdom, som
tillbringar lördagsnatten vid dansbanan och som kommer hem först långt fram på
söndagsmorgonen, kan ej hinna bliva utvilade till kyrkdags. Och då de äldre på
söndagsmorgonen få åtaga sig även de ungas sysslor i hem, ladugård m.m. så blir ej heller
för dem, tid att gå till kyrkan. Det hjälper föga, att vi präster i detta hänseende varnar och
förmana, om vi ej får det stöd från allmänhetens sida, som behövs. När skall detta stöd
givas och när skola de, som makten hava, med verkliga kraftåtgärder ingripa mot den
fara, som både andligen och lekamligen hotar hela vårt folk genom nöjeslystnaden och
dansraseriet?
Ansvarskänslan måste väckas hos allmänheten, som oftast ej tyckes förstå, vad det här
gäller. Det finnes ju t.o.m. politiska partier, som ockra på ungdomens nöjeslystnad för att
skaffa medel till sin politiska agitation. Särskilt i Allbo ser jag i nämnda missförhållande
det största hindret för det kyrkliga ungdomsarbetet.
Men flera tecken till en förbättring i kyrkligt hänseende äro också märkbara.
Ett sådant glädjande tecken är det ökade intresset och offervilligheten för vår svenska
kyrkas hednamission. I samma mån som insikt vunnits att missionen är ett verk anbefallt
av kyrkans herre, har det visat sig, att man ej vill draga sig undan, när det gäller att stödja
denna viktiga gren av kyrkans arbete. Offervilligheten har visat sig allt större år från år.
Helt nyligen gav kontraktets minsta församling, Härlöv, med blott 195 invånare, exempel
på enastående offervillighet, då vid en missionshögtid insamlades över 500 kr., varav 2/3
tillföllo vår kyrkas mission.
På kyrkosångens och kyrkomusikens område har det också gått framåt. I de flesta
församlingar finnas kyrkokörer, som flitigt bidraga till högtidlighetens höjande vid
gudstjänsten. Allbokörerna hava sedan 1920 årligen samlats för att uppmuntra varandra
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till nitiskt arbete, och vid den nyligen hållna kyrkosångshögtiden i Växjö utgjorde
Allboiterna en fjärdedel av sångarskaran från hela stiftet. Elva av kontraktets kyrkor hava
under de senare åren försetts med nya moderna orglar. Den äldsta kyrkoorgeln i Allbo är
den i Vislanda, byggd 1813. Det är att hoppas, att den snart kommer att utbytas mot ett
orgelverk, som motsvarar tidens fordringar med avseende på kyrkomusik. Men börjar
kyrkoorgeln i Vislanda bli skröplig, så överskyles dock till stor del vad som brister, därav
att församlingen sjunger desto kraftigare. Sällan får man höra så fulltonig psalmsång som
i Vislanda kyrka, detta skall med glädje erkännas, i synnerhet som kraftig församlingssång vid gudstjänsten, då:
”Unga sjunga med de gamla” är målet för arbete till psalmsångens och kyrkomusikens
höjande.
Ett vittnesbörd om stigande kyrkligt intresse är omsorgen för templens hållande i värdigt
skick. De flesta av kyrkorna i Allbo hava restaurerats in- och utvändigt, och i de församlingar, där så ej skett, har man företagit åtgärder för behövlig kyrkorestaurering med
snaraste. Blott en enda församling har behövt påminnas om, att den icke får låta sin kyrka
förfalla. En ny kyrka kommer snart att uppföras inom kontraktet, nämligen i Älmhult, där
den segslitna kyrkofrågan nu äntligen tyckes få sin lösning.
På olika platser i Allbo hållas årligen, liksom inom andra kontrakt, s.k. församlings- och
ungdomsdagar. Den, som varit närvarande under dessa dagar, har fått ett mäktigt intryck
av, huru djupt kyrkligheten är rotad i Allbofolkets hjärtan. Till trängsel hava då templen
alltid varit fyllda. Och med största intresse har man varit med vid gudstjänsterna och
lyssnat till det ena föredraget efter det andra intill sena aftonen. För mig har detta alltid
varit en påminnelse om sanningen i psalmens ord:
”Fädernas kyrka i Sveriges land,
kärast bland samfund på jorden.”
Såsom avslutning till min skildring av de kyrkliga förhållandena i Allbo, vill jag anföra
ett yttrande av framlidne riksdagsman Rääf i Attarp. För omkring tio år sedan var han
närvarande vid en gudstjänst i Blädinge kyrka. Vad han där fick vara med om, berörde
djupt den gamle frikyrkomannen. Kyrkan var till trängsel fylld av en andäktig församling,
psalmsången tonade synnerligen kraftigt, kyrkliga förrättningar, i så många församlingar
avlägsnade från kyrkan, förkommo även: vigsel, barndop, kyrkotagning. När allt var slut
kom riksdagsman Rääf till mig och sade: ”Det är känt, att jag varit en av frikyrklighetens
ivrigaste apostlar, men det vill jag nu bekänna, att intet i denna söndringstid så kan samla
och ena Sveriges folk, som vår gamla svenska evangelisk-lutherska kyrka.”
Ord värda att minnas av envar och särskilt av dem, som utan att tänka på, vart det bär
hän, stå likgiltiga eller stämma in när högröstade folkledare ropar: ”Bort med kyrkan!”
Vislanda i December 1926.
K. Holm.

Ur Smålandsposten N:o 193 Torsdagen den 9 December 1926.
Hyllning. 80 år fyllde igår f. banvakten vid Statens järnvägar, G. Dahlstedt, Vislanda.
Dagen till ära hade han inbjudit ett antal släkt och vänner, som med blommor och
presenter hyllade födelsedagsbarnet. Trots den höga åldern, äger han en god hälsa och är
vid ganska god vigör.
Den gamle, vilken är boende hos Vilhelm Andersson i Sköflemon, Vislanda, åtnjuter där
en god och omsorgsfull vård på gamla dar.
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Torvindustriens betydelse i Allbo
bör icke underskattas.
Några ord om Statens järnvägars anläggning vid Hästhagen och häradets övriga torvindustri.
– För Smålandsposten av ingenjör T. NORINDER. –

Allbo härad är tämligen rikt på mossar och kan därför uppvisa ett flertal torvanläggningar av skilda slag. Helt naturligt grupperar sig dessa omkring järnvägarna, som så att
säga bildar nödvändiga utfartsleder för torvprodukten i en landsända i och för sig själv
fattig på mera betydande bränsle- och torvströkonsumenter.
Bland bränntorvsanläggningar inom häradet märkes de statens järnvägar tillhöriga
torvpulverfabriken vid Hästhagens mosse, belägen 2,5 km. sydost om Vislanda järnvägsstation. Anläggningen, som ensam representerar omkring 15 % av vårt lands torvtillverkning, påbörjades 1916, huvudsakligen i anledning av de tillfredställande prov med
torvpulvereldning, som åren närmast före kriget hade anordnats vid statens järnvägar; den
är avsedd att utgöra ett experiment i stor skala av den Ekelundska torvmetoden. Först år
1920 var anläggningen färdig att övertagas av statens järnvägar, som sedan dess själva
ombesörjt driften vid densamma.
Mossen vid Hästhagen som har en utsträckning av 400 tunnland och ett medeldjup av
3,5 meter, beräknas med hittillsvarande avverkningstakten vara förbrukad inom en
tidsrymd av 30 år. Den är utrustad med 3 grävmaskiner av Ekelunds typ med en årlig
tillverkningsmängd av tillsammans 20 à 25 tusen ton bränntorv. Torvupptagningen med
dessa maskiner pågår i allmänhet med en arbetsstyrka av omkring 80 man mellan
15 April och 15 Juli varje år. Maskinerna äro självgrävande, uttransporten av torven på
torkfälten sker med elektriska lokomotiv och torvmassans utbredning och uppdelning i
stycken medelst s.k. fältpress, vilka procedurer samtliga kräva förhållandevis ringa
mänsklig arbetskraft; genomsnittliga avverkningsmängden pr maskin och timme är 45
kbm. och den härför erforderliga arbetskraften 8 man. Sedan den på så sätt på mossen
utbredda torven genom inverkan av sol och vind fått nöjaktig torrhet, vidtages på vanligt
sätt vältning och kupning av torvstyckena, ett arbete som utföres för hand av kvinnor och
minderåriga, uppgående till ett hundratal.
Inbärgningen av den på fälten färdigtorkade produkten, vanligen stycketorv med en
vattenhalt av 30 à 40 %, pågår i regel under månaderna Juli – Oktober och sysselsätter en
arbetsstyrka av omkring 70 man. Torven uppsamlas därvid i stora tippvagnar, som med
elektriskt drivna lokomotiv framföras till de i mossens närhet belägna torvladorna, där
torven upplägges för att senare förädlas till torvpulver.
Själva torvpulvertillverkningen, i stort sett en krossning, torkning, förmalning och
siktning av torven, pågår hela året om med en arbetsstyrka av 40 man inräknat
erforderliga reparatörer för hela anläggningen. Den färdiga produkten, ett finmalet pulver
med en vattenhalt av omkring 15 %, uppsamlas vid fabriken i ett större silomagasin,
varifrån den med särskilda cisternvagnar transporteras till den 100 km. norr om Vislanda
belägna järnvägslinjen Nässjö–Falköping, att där användas såsom bränsle på ett tjugotal
lokomotiv, som utrustats med apparat för torvpulvereldning.
Eldningen på lokomotiven är fullkomligt automatisk och tillgår så, att pulvret från
lokomotivets slutna bränsletank med hjälp av bläster föres in i eldstaden där det antändes
och förbrännes under stark värmeutveckling.
Torvanläggningen vid Hästhagen är i sin helhet elektrifierad och för olika ändamål
finnas där 40 elektriska maskiner installerade. En torveldad ångstation med en
sammanlagd effekt av 6 à 700 hästkrafter levererar den erforderliga kraften.
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Hela förfarandet vid denna rent inhemska bränsletillverkning är således en del samarbetande procedurer och transporter från den råa torvmassans uppgrävning i mossen till
pulvrets förbränning i lokomotivets eldstad. Tekniskt sett arbetar metoden nu nog så
tillfredställande, men därmed är som bekant icke allt vunnet, ännu återstår en icke mindre
viktig sida; ändamålsenligheten i ekonomiskt avseende. Kastar vi en blick på de gångna
åren av fabrikens verksamhet skola vi finna, att den hittillsvarande driften medfört, en
tämligen stadigt sjunkande förlust av några 10-tusental kronor om året, den ekonomiska
bärigheten skulle med andra ord få anses mindre god. Vid närmare undersökning av de
ekonomiska villkor, fabriken arbetar under, skall emellertid visa att nyssnämnda förhållande icke ensamt besvarar frågan om metodens vara eller icke vara. Ekonomiska
huvudfaktorer äro, å ena sidan anläggningens omkostnader för produktens framställning,
till 80 à 85 % representerad av löneutgifter, å andra sidan priset på utländsk stenkol.
Bortsett från de fluktuationer, som på senaste tiden inträtt på kolmarknaden, visar dessa
båda faktorer stora olikheter relativt tiden närmast före kriget; lönerna har ökats med 100
à 130 %, priset på stenkol däremot allenast med 20 à 25 %, varav framgår att en
anläggning som den ifrågavarande, som nu går med en mindre driftsförlust, före kriget
bort lämna någon vinst. Framtiden får utvisa, huruvida den före kolstrejken rådande
disproportionen mellan arbetslön och kolpris skall återkomma och om stenkolet allt
framgent skall kunna i nämnvärd grad undgå den fördyring, som i allmänhet drabbat alla
andra mera betydelsefulla varor.
För orten och trakten får anläggningens värde icke underskattas. Med sina 25-tusen
dagsverken om året bidrager den till att göra den alltmera påfallande knappheten av
arbetstillgången mindre kännbar. Därför är det att hoppas, att statsmakterna liksom hittills
låta synpunkter, som äro järnvägsdriften som sådan, talar för en fortsatt verksamhet. De
redan gjorda förlusterna förlora i betydelse, om de ses mot bakgrunden av det
experimentella värde den gångna driften faktiskt utgör.
Inom Vislanda socken finnas ytterligare tre torvanläggningar, nämligen Brohult,
Sälhyltan och Spjutaretorp, varav endast den sistnämnda nu är i drift. Spjutaretorpsmossen är belägen 3 km. västerut från Vislanda vid den s.k. Ljungbyvägen och är utrustad
med ett vanligt torvverk för handgrävning av Svedala-typ. Tillverkningsmängden utgör
1,000 ton bränntorv pr år med huvudsaklig avsättning i Växjötrakten.
Älmhult har sedan gammalt varit centrum för omfattande verksamhet inom torvindustrin. Runtom köpingen nästan på alla håll ligga mossar, som så gott som undantagslöst
alla äro eller varit tagna i anspråk för torvtillverkning av ett eller annat slag.
Först är att nämna de stora torvströfabrikerna, av vilka anläggningen på Froafälle mosse,
tillhörig industri och handelsaktiebolaget Skåne intar en framskjuten ställning.
Anläggningen som påbörjades 1916, har till sitt förfogande en god torvströmosse av c:a
600 tunnland och företer bilden av en rationell driven storindustri på området. Driften är i
stor utsträckning elektrifierad, bl.a. ombesörjes transporten av torven från mossen till
fabriken medelst elektriska lokomotiv. Själva fabriken, även den elektriskt driven, arbetar
med fyra torvströpressar för en maximal tillverkning av 150,000 balar pr år. Den färdiga
produkten fraktas på en särskild linbana direkt till järnvägen för lastning.
Uppskärning och utbredning av strötorven bedrives i allmänhet under Juli–Oktober,
varefter den på mossytan väl utbredda torven får övervintra för att så tidigt som möjligt
påföljande vår bärgas, d.v.s. inläggas i förvaringsskjulen på mossen, ett arbete som
vanligen är avslutat vid midsommartiden. Allt efter arbetenas omfattning sysselsättas
mellan 30–150 arbetare. Inberäknade kvinnor och minderåriga för vissa hjälparbeten.
I trakten av Älmhult finnas ytterligare tre torvströfabriker: på Fälhult, Stränghult och
Verahults mossar.
Marknadsläget inom torvströområdet kännetecknades åren 1922–1924, de tre svåra åren
för torvindustrin, av tämligen höga priser; för närvarande äro prisen synnerligen låga,
vilket tyder på att södra Sverige under år med normal väderlek lider av överproduktion på
torvströ.
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Driften vid de talrika bränntorvsfabrikerna i Älmhultstrakten har i år legat fullständigt
nere, sannolikt till grämelse för mången ägare; priset på torv är nämligen för närvarande
mycket högt tack vare den engelska gruvarbetarstrejken.
Beträffande de ekonomiska förutsättningar för bränntorvsindustrin i allmänhet gäller,
vad som tidigare anförts i samband med anläggningen i Hästhagen. Den mindre bränntorvsindustrien är emellertid icke enbart beroende av stenkolsprisen utan även av
vedprisen. För hushåll och mindre förbrukare är torv nämligen en god ersättning för ved.
Då rätt allmänt råder en felaktig uppfattning av dessa bränslens inbördes värden, torde en
närmare förklaring därutinnan här vara på sin plats. Ett ton bränntorv lämnar ungefär
samma effekt som ¾ famn (2,15 kbm.) lufttorkad björkved, bränntorven är, då den köpes,
färdig till användning; veden måste däremot först sågas och huggas, vilket lågt räknat
kostar 4 kr. pr famn. Värdet av ett ton bränntorv borde därför rätteligen vara ¾ av
kostnaden för en famn sågad björkved. Torven betingar i allmänhet betydligt lägre pris. I
våras, då vi hade det lägsta bränslepris sedan 1914, kostade en famn sågad och huggen
björkved omkring 24 kr., och ett ton bränntorv 12 à 14 kr. Således 4 á 6 kr. mindre än vad
den värmeekonomiskt sett var värd.
För att förstå torvens värde i vår hushållning behövs varken torventusiaster eller
nationalekonomer. Den ringaste eftertanke lär oss, att användning av torv som husbehovsbränsle för lantbrukaren betyder sparande på de värdefulla skogstillgångarna.
Skogen har ju alltid sitt värde på rot; torvdyn i mossen är däremot värdelös. Ja, ofta nog
kan markens odlingsvärde rentav ökas om torven kommer bort. Det ökade arbete, själva
beredningen av torven medför, uppväges av att skogen får bli orörd.
Utrymme tillåter inga närmare uppgifter om torvens användning som husbehovsbränsle,
men då frågan därom är av största vikt för lantbefolkningens hushållning, skall i en
följande artikel lämnas anvisning om bedrivande av sådan tillverkning.
Vislanda i December 1926.

T. Norinder.
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Eldsvåda i söndags
i Vislanda.
Ett stort boningshus med affärslokaler nedbrunnet.
Om vinden varit en annan, hade nog
hela samhället strukit med.
(Från vår korrespondent.)

En hotande eldsvåda inträffade i söndags eftermiddag i Vislanda, varvid ett större
boningshus, tillhörigt disponent G. Johansson, nedbrann till grunden.
Elden observerades vid 5-tiden på eftermiddagen, först såsom kraftig skorstenseld från
en lägre utefter landsvägen löpande länga. Efter några få ögonblick slogo emellertid
eldslågor ut från nedra våningens fönster och dörrar, som i första ivern krossats av de
tillstädsekomna. Med fruktansvärd kraft grep elden omkring sig och innan någon
släckning var möjlig med de tillgängliga redskapen hade hela längan övertänts. Den
starka västliga blåsten genom de tomma fönster- och dörröppningarna på vindsidan,
pressade fram elden med största snabbhet och det var tydligt att det stora, med längan
hopbyggda huset inom några få minuter även skulle bli lågornas rov.
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Brandmanskapet och övriga tillstädsekommande fingo därför koncentrera sig på att
rädda så mycket som möjligt av lösöret från den stora byggnaden och i övrigt söka
förhindra eldens spridning till ett omkring tre meter från längan befintligt uthus, i sin tur
sammanbyggt med inpå gården belägna gjuteri- och verkstadslokaler. Från caféet på
bottenvåningen lyckades man rädda en god del av lösöret, men från våningen över, som
beboddes av disponent Johansson själv, kunde endast obetydligt räddas undan lågorna.
Eld och rök tog snart överhanden, görande allt släckningsarbete omöjligt och efter 20
minuter var hela byggnaden ett enda eldhav, böljande i den västliga stormen. Vid ett par
tillfällen såg det hotande ut för uthuset och gjuteriet, det började ryka litet från taket, men
en jämn vattenstråle från på brandsegel och tak från en av sprutorna avvärjde faran.
Någon överhängande fara för samhället i övrigt fanns icke så länge vinden höll sig
stadigt i väster, lågorna drevo med våldsam fart över bangården, där de fingo en
välbehövlig dämpning, men det oaktat fattade ett par av husen på motsatta sidan eld, som
emellertid genom rådighet och snabbhet av de utställda vakterna blev kvävd i sin linda.
Eldens oerhört snabba framfart och den rådande stormen framkallade på sina håll lätt
förklarlig skräck, som än ytterligare ökades, då halva samhället en stund efter eldens
utbrott sänktes i mörker. Ledningsstolparna mitt på brandstället hade tagit sådan skada av
eld, att strömmen måste brytas. Stämningen bland de närvarande var annars lugn och
behärskad, visserligen hördes ett och annat skrik av rädsla, dock utan förmåga att rubba
den tillitsfullhet som allmänt var rådande.
Villigheten till tjänstgöring vid sprutor och langningskedjor var värd beröm, särskilt
förtjänta äro damerna, som trots söndagsstass och silkesstrumpor läto sig villigt engageras.
Om eldens uppkomst föreligger ännu intet bestämt, men sannolikt torde den ha
förorsakats av soteld i något trasigt rökrör.
Det brunna var försäkrat i ”Thor” för endast 25,000 kr. Dessutom hade disponent
Johansson sitt lösöre försäkrat för 16,000 kr. i samma bolag. Emellertid torde disponent
Johansson göra en oersättlig förlust, enär han under många år varit samlare av gamla
kulturhistoriska föremål. Av denna samling blev åtskilligt förstört.
Brandkårens energiska arbete torde till stor del vara orsak till, att elden ej fick större
omfattning än vad nu var förhållandet. Hade vinden varit en annan, hade det mesta av
Vislanda samhälle strukit med.

(dödsannons)
Härmed tillkännagives,
att
Herren Gud i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
min älskade maka och vår
kära moder,

Ida Johansson,
som stilla och fridfullt avled den 11
dennes kl. 1 e.m., i en ålder av 62 år, 11
månader och 26 dagar, djupt sörjd och i
ljust och tacksamt minne bevarad av mig,
barn, barnbarn, släkt och vänner.
Lindås Östregård pr Vislanda den 11 dec.
1926.

P. M. Johansson.
Barnen.
Sv. Psb. 260 o. 487.
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Ur Smålandsposten N:o 197 Torsdagen den 16 December 1926.
Nybildad gymnastikförening i Vislanda. På måndagen bildades i Vislanda en gymnastikförening och blev i interimsstyrelsen valda järnhandlaren Carl Johansson, ordf.,
fröken Ada Lindahl, v. ordf., kamrer Georg Waldener, sekr., fröken Clara Svensson,
v. sekr., disp. G.O.E. Svensson, kassör, utan särskild funktion fröken Asta Holm och
poststationsföreståndare A. G. Källén.
Styrelsen erhöll i uppdrag att utarbeta stadgar samt kalla till sammanträde under januari
månad för dess antagande och eventuellt nyval av styrelse.
Det vore önskvärt om den frivilliga gymnastiken ville omhuldas av alla samhällets
innevånare.
Från Vislanda meddelas: Föreningen för Välgörenhetens ordnande i Vislanda hade den
7 dennes anordnat sedvanlig aftonunderhållning, varvid förekom huvudsakligast sång och
musik. Behållningen uppgick till kr. 250. Det är glädjande att se med vilket intresse denna
förenings behjärtansvärda arbete omfattas av församlingsmedlemmarna. Vi hoppas att
föreningen allt framgent får arbeta med samma goda resultat som hitintills. Under de
senaste tre åren har föreningen varit i tillfälle att utdela något över 1,000 kr. Styrelsen
erhöll till sist en eloge för sitt energiska arbete.

Ur Smålandsposten N:o 199 Söndagen den 19 December 1926.
S.J. vill sälja en bostadstomt i Vislanda. Järnvägsstyrelsen föreslår regeringen att
genom propositioner till 1927 års riksdag utverka tillstånd till försäljning av en del
Statens järnvägar tillhörig markområden i olika delar av landet, vilka icke äro eller kunna
beräknas bli för järnvägsändamål behövliga. Bland de områden, som föreslås till försäljning, märkas 2,916 kvm. vid Vislanda station, utgörande tomt för det av vederbörande
järnvägsläkare utdömda bostadshuset N:r 9c.

Föll av det igång varande tåget. En olyckshändelse, som kunnat få dödlig utgång,
inträffade på lördagseftermiddagen i närheten av banvaktstugan Stensberg ungefär 3
kilometer väster om Ljungby på Karlshamn-Vislanda-Bolmens järnväg. Enligt vad
Smålandspostens Ljungbyredaktion erfarit befann sig bland passagerarna på det tåg, som
kl. 10,36 lämnar Ljungby, en dam från Ryd på väg till Halmstad. Av någon anledning
kände hon sig illamående, och gick därför ut och ställde sig på plattformen mellan
vagnarna. Troligen på grund av svindel föll hon där framstupa men blev hängande på
trappsteget till efterföljande vagn. Tågpersonalen märkte ingenting, varför tåget fortsatte,
som om ingenting hänt. Först sedan hon släpat med ett stycke, kom hon loss från vagnen
och rullade ned för banvallen. Vid fallet ådrog hon sig ett sår uppe i huvudet och ett par
tre i pannan. En järnvägstjänsteman påträffade henne och följde henne till Ljungby
lasarett, dit hon själv gick för erhållande av vård.
Från lasarettet, där hon fortfarande vårdas, meddelas att hon lider av ganska stora
smärtor i huvudet, men att hopp finnes att hon skall slippa framtida men av skadorna.
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Ur Smålandsposten N:o 204 Torsdagen den 30 December 1926.
(dödsannons)
Tillkännagives,
att Herren Gud
i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
vår käre fader,

f.d. Hemmansägaren

Peter Andersson,
som stilla avled i sitt hem måndagen den
27 dennes kl. 5 e.m. i en ålder av 87 år, 11
mån. och 27 dagar, djupt sörjd och i ljust
minne bevarad av oss, barnbarn, broder,
släkt och många vänner.
Fagerås pr Vislanda den 27 dec. 1926.

Barnen.
Sv. Ps. 360 v. 5-6.

Ur Smålandsposten N:o 12 Söndagen den 23 Januari 1927.
Hyllning. 50-årsjubileum firades i torsdags av lantbrukaren Johan Johansson i Ekenäs,
Vislanda socken. Tidigt på morgonen infunno sig de uppvaktande med blommor. Av
presenterna märktes vilstol av barnen samt den obligatoriska käppen med silverkrycka av
släktingar samt en mängd silver, kristaller m.m. av övriga vänner, ävensom en kontant
summa för inköp efter eget val. Hr och fru Johansson inbjödo senare på dagen ett 50-tal
vänner till middag, varunder tal hölls till jubilaren i versifierad form av järnvägstjänsteman G. Kling, Åäng. Högtidstalet och gästernas tack framfördes av organisten
Henrik Petersson i Trästen.

Ur Smålandsposten N:o 18 Torsdagen den 3 Februari 1927.
Dödsfall.
Tillkännagives,
Att Herren Gud till sig hemkallat
Vår älskade Far,

Kyrkovärden

P. O. Magnusson
född 1843, som lugnt och stilla avled
i sitt hem onsdagen den 2 februari,
djupt sörjd och saknad av oss,
barnbarn, syskon, släkt och många
vänner.
Brånan, Vislanda den 2 febr. 1927.

Hilda.
Vendela och Oskar Ryd.
Anna-Lisa

Öppnas för mig den dunkla port,
Bakom för vars rigel förvaras,
Jordlivets mål på helig ort,
Där alla frågor besvaras,
Jublar jag högt ditt fadersnamn,
Skådar jag, sluten i din famn,
Fader, Din kärlek förklaras.

Igår avled i sitt hem i Brånan, kyrkovärden
P. O. Magnusson.
Han var född 1843 och blev i unga år
ägande till det hemman, som han i ett
trettiotal år brukade. För några år sedan
sålde han gården för att njuta sin ålderdoms ro i en egen villa. Tidigt blev han
vald till kyrkovärd i församlingen, och han
innehade denna syssla ända till på allra
sista tiden. Han blev också tilldelad medalj
för det långvariga uppdraget, som han
skötte på ett plikttroget sätt. Han tillhörde
även kyrkorådet samt var ledamot i ägofördelningsrätten.
Änkeman sedan ett par år tillbaka sörjes
han närmast av 2 döttrar, av vilka den ena
är gift med inspektören i Göteborgs köpmannaförening Oskar Ryd i Laholm.
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Kommunalt. Kommunalfullmäktige i Vislanda sammanträdde i söndags för första
gången efter det senaste valet. Efter företaget upprop, därvid visade sig att fyra fullmäktige uteblivit på grund av sjukdom, skredo fullmäktige till ordförandeval. Förutvarande ordföranden och vice ordföranden, resp. folkskollärare J. W. Gustafsson och
nämndeman Per Samuelsson, blevo omvalda.
Fullmäktige övergingo därefter till behandling av frågan om förflyttning av kommunens
epidemisjukstuga från Rödjan till Brånadal. En kommitté, som sedan förra våren arbetat
med frågans utredning, hade avlämnat sitt slutliga utlåtande, gående ut på ett förslag om
till- och ombyggnad av kommunens fastighet vid Brånadal i och för inredande av
epidemisjukstuga därstädes. Ett av de mest vägande skälen för en förflyttning är den
förbättring i kommunikationerna, som skulle vinnas därmed. Byggnadsförslaget förevisades i ritning och arbetsbeskrivning, varav framgick att den nuvarande stugan vid
Brånadal skulle förses med en vinkeltillbyggnad, som skulle innehålla den egentliga
sjuksalen. Byggnaden skulle i övrigt inrymma, en mindre matsal, omklädnings- och
sovrum för sköterska samt kök och förstuga. Kommitterade har beräknat kostnaden för
tillbyggnaden och den nödvändiga reparationen till sammanlagt 4,000 kr. sedan
fullmäktige tagit del av de föreliggande handlingarna följde någon diskussion om
lämpligheten av den föreslagna åtgärden. En del höllo före att man icke alls skulle lappa
på den gamla stugan utan istället sälja både fastigheten vid Rödjan och Brånadal och
uppföra en ny byggnad för epidemisjukstuga på annan plats, exempelvis uppe vid kyrkan,
där lämplig tomt sannolikt vore att tillgå. Å andra sidan framhölls att ett sådant
arrangement, hur önskvärt det än kunde vara, skulle ställa sig avsevärt mycket dyrare än
det föreslagna utan att erbjuda några avsevärda större fördelar. Allmänna meningen
syntes efterhand vara, att den föreslagna sjukstugan finge anses fylla de krav, som
rimligen kunna ställas på en sådan inrättning på landsbygden. Då därtill upplystes att
omändringsarbetena icke skulle behöva föranleda någon upplåning, utan att desamma
kunna likvideras med i kommunalkassan förefintliga överskottsmedel, godkände
fullmäktige förslaget och uppdrog åt de kommitterade att på bästa sätt låta verkställa
ombyggnaden.
Beträffande försäljningen av fastigheten i Rödjan fattades intet beslut, enär det ansågs
lämpligt att försäljningen finge anstå tills den nya stugan var färdig. Vissa rykten om att
kommunen skulle sakna nödiga åtkomsthandlingar till fastigheten i Rödjan visade sig,
enligt en undersökning av de byggnadskommitterade, sakna all grund.
Nästa fråga var anställande av en sjuksköterska. Ordföranden lämnade en redogörelse
för frågans läge och uppläste det förslag, som den för frågans utredning tillsatta kommittén avgivit. Enligt detta skulle distriktet komma att omfatta Vislanda socken, då
Skatelöv och Blädinge icke voro villiga att samarbeta med Vislanda i denna angelägenhet. Vidare skulle en sköterska snarast anställas och lönen, som beräknats till kr.
1,800 om året, skulle utgå med 400 kr. av samhällets medel, och övriga delen av anslag
från staten, landstinget och Röda korset. Om nyttan av en fast sköterska var man tämligen
väl överrens och diskussionen rörde endast ordnandet av vissa detaljer. Kommitténs
förslag blev också godkänt av fullmäktige med den ändringen, att erforderligt belopp
skulle ställas till förfogande och icke en summa av 400 kr. om året, som de kommitterade
föreslagit.
Därefter utsågs en styrelse, som tillika med provinsialläkaren skulle utöva tillsyn över
sjuksköterskedistriktet. Valda blevo kamrer Emil Lindahl, fru Elna Gustafsson och
nämndeman Per Samuelsson med lokförare Magni Petersson som suppleant.
Till sist beslutades att för fullmäktiges räkning prenumerera på 25 exemplar av
Landsbygdens Kommunaltidning för innevarande år.
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Ur Smålandsposten N:o 23 Lördagen den 12 Februari 1927.
(dödsannons)
Tillkännagives,
att
min innerligt älskade make
och vår käre fader,

Hemmansägaren

Johan Henrik Svensson,
avled stilla och fridfullt i sitt hem i
Piggaboda den 7/2 1927 kl. 7,30 e.m.,
i en ålder av 50 år, 1 mån., 7 dagar,
djupt sörjd och saknad samt i
tacksamt och i ljusaste minne bevarad
av mig, barn och broder, släkt och
många vänner.
Piggaboda pr Wislanda den 7 febr.
1927.

Bertha Svensson.
Svea. Axel. Märtha. Irma.
Sv. Ps. 444.

Straffarbete för hustrumisshandel. S. J. Magnusson, Brohult Nygård, Vislanda, vilken
under föregående år utövat grov misshandel å hustrun, har av Allbo häradsrätt dömts att
undergå straffarbete i sex månader samt att till statsverket återgälda vad av allmänna
medel till vittnen i målet förskjutits.

Två cykeltjuvar häktade i Vislanda. Landsfiskal Bertrand Engnell i Alvesta anhöll i
Vislanda på onsdagen tvenne personer för lösdriveri, C. Myrén och N. Håkansson. Vid
förhöret med dem erkände de anhållna att de begått flera cykelstölder; bl.a. hade de helt
nyligen i Halmstad tillägnat sig två cyklar, för vilken stöld de voro efterlysta. De anhållna
förklarades på torsdagen häktade och transporterades till länsfängelset i Halmstad.

Ur Smålandsposten N:o 26 Torsdagen den 17 Februari 1927.
Begravning. En högtidlig begravningsakt ägde i söndags rum i Vislanda kyrka, då stoftet
efter avlidne kyrkovärden P. O. Magnusson i Brånan vigdes till den sista vilan.
Prestaverna voro godsägare K. E. Karlsson i Rönnäs och kyrkovärden G. S. Olofsson.
Jordfästningen förrättades av kyrkoherde K. Holm, som i sitt griftetal särskilt betonade
den kärlek till kyrkan samt den plikttrohet och det nit, som varit det utmärkande för den
nu avlidne under hans mer än fyrtioåriga tjänst som kyrkovärd. Efter begravningsakten
sjöng kyrkokören från läktaren ”Saliga äro de, som från världens öden…”, samt ute vid
graven ”Stilla skuggor”. En myckenhet blommor hade sänts till båren.
S.J. säljer mark i Vislanda. K. m. har nu avgivit den bebådade proportionen om
tillstånd till försäljning av en del S.J. tillhöriga markområden i olika delar av landet, vilka
ej äro eller kunna väntas bli för järnvägsändamål behövliga.
Bland de områden, som skola försäljas, märkes 2,916 kvm. vid Vislanda station.
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Ur Smålandsposten N:o 27 Lördagen den 19 Februari 1927.
(dödsannons)
Tillkännagives
att Gud i sitt allvisa råd
hädankallat
vår käre broder,

Henrik Petersson,
Som stilla och fridfullt avled å Växjö
lasarett onsdagen den 16 febr. 1927, i
en ålder av 47 år, 28 dagar, sörjd och
saknad av oss bröder, släkt och många
vänner.
Trästen, Vislanda den 17/2 1927.
Bröderna
Sv. Ps. N:o 119, 236.
De, som önskar följa den avlidne till hans
sista vilorum meddelas, att begravningen
äger rum i Vislanda kyrka söndagen den
27 dennes kl. 11 f.m.

Ur Smålandsposten N:o 31 Lördagen den 26 Februari 1927.
(dödsannons)
Härmed tillkännagives,
att
Gud i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
vår käre broder,

Sven Jonasson,
Brohults Nygård,
som stilla och fridfullt avled i sitt hem
den 24 februari 1927, i en ålder av 67
år, 1 månad och 24 dagar, djupt sörjd
och saknad av oss, syskon,
trotjänarinna, fosterdotter och
syskonbarn samt släkt och vänner.
Vislanda den 24 febr. 1927.
Stina och Eva Jonasson.
Anna och Anna-Lisa.
Syskonbarnen.

Sv. Ps. 440 v. 4 - 6.

Ur Smålandsposten N:o 33 Tisdagen den 1 Mars 1927.
Vislanda Röda kors-krets, hade årsmöte fredagen den 25 Februari under ordförandeskap
av fru Elma Gustafsson.
Styrelsens årsberättelse föredrogs, och framgick av densamma, att den allmänna kassan
hade en behållning av kr. 358:04 och den särskilda, 215:36. Kretsen hade tagit initiativ till
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anställande av sjuksköterska för kommunen och för ändamålet utlovat bidrag. Ett antal
spädbarnsutstyrslar har tillverkats och bortskänkts, varjämte förrådet av linne och
sjukvårdsutensilier flitigt anlitats för utlåning.
I enlighet med revisorernas förslag beviljade styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för
det gångna året. Till ledamot i styrelsen istället för fru Ella Schoning, som avsagt sig
uppdraget, utsågs kantor Ernst Rosengren, och till ersättare valdes fru Elsa Rosengren.
Till revisorer omvaldes nämndeman Per Samuelsson och folkskollärare J. W. Gustafsson
med fru Betty Samuelsson och kamrer Emil Lindahl som suppleanter. Till kretsens
ombud vid distriktsmötet utsågs fruarna Elma Gustafsson och Betty Samuelsson.

Ur Smålandsposten N:o 39 Lördagen den 12 Mars 1927.
(dödsannons)
Tillkännagives,
att
Herren Gud i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
vår käre Far,
f.d. Hemmansägaren

Samuel Jonasson,
som med tåligt buret lidande lugnt och
fridfullt avsomnade å Ljungby lasarett
tisdagen den 8 mars i en ålder av 79
år, 2 mån. och 4 dagar, djupt sörjd och
i tacksamt minne bevarad av oss, släkt
och vänner, är det vår smärtsamma
plikt tillkännagiva.
Hullingsved, Vislanda den 8 mars 1927.
Anna o. Salomon.
Hilda o. Emil.
Gunnar
Birger
Karin o. Herman.
Eva.
Jenny o. Thina.

O Herdens röst jag känner,
Som ropar mig vid namn,
Och mina forna vänner,
De räcka mig sin famn,
Och här jag dem får bida,
Som lämnats efter mig,
En liten tid att lida,
Ännu på korsets stig.

Ur Smålandsposten N:o 43 Lördagen den 19 Mars 1927.

Auktion.
Tisdagen den 22 mars kl. 12 på dagen
låter hemmansägaren Karl Häll, Fållen,
Vislanda, försälja den avlidna Ellen
Hälls gångkläder samt en del yttre och
inre lösegendom, som ej specificeras.
Målaskog, Dammen den 17 mars 1927.

J. G. Sten.
Auktionsförrättare.
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Ur Smålandsposten N:o 41 Tisdagen den 15 Mars 1927.
(dödsannons)
Tillkännagives,
att
Gud till sig hemkallat
vår ömt älskade maka och moder,

Ingrid Amanda Pettersson,
som efter ett långt men tåligt buret
lidande, stilla insomnade i tron på sin
Frälsare, Måndagen den 14 mars kl. 4
f.m., i en ålder av 47 år, 27 dagar,
djupt sörjd och saknad av mig, barn,
far och syskon, släkt och vänner, är
det vår smärtsamma plikt
tillkännagiva.
Hjulsryd pr Vislanda den 14 mars 1927.

Samuel Pettersson
Eric, Astrid, Carl, Rune o. Lars.

Min själ skall frigjord föras,
till evighetens ro,
Där ingen gråt skall höras,
och ingen smärta bo.
Där löst ur synders garn,
jag varder änglars like,
och ärva får hans rike,
med Faderns rätta barn.
Sv. Ps. 444.

Ur Smålandsposten N:o 45 Tisdagen den 22 Mars 1927.
(dödsannons)
Tillkännagives,
att Gud efter sitt allvisa råd
till sig hemkallat
vår älskade syster,

Johanna Petersson,
som stilla och fridfullt avled den 20
dennes kl. 2 e.m., i en ålder av 49 år, 8
dagar, djupt sörjd och i tacksamt
minne bevarad av systrar, svåger, släkt
och vänner.
Lindås, pr Vislanda den 20/3 1927.
Amanda och C. M. Hultberg.
Ingrid Petersson.
Sv. Ps. 473 o. 66.
Joh:s ev. 11: 25.
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Tre bröder i samma grav. Den 16 sistlidne Februari avled i lunginflammation organisten Henrik Petersson i Trästen, Vislanda. Vid hans begravning insjuknade brodern,
hemmansägaren Sven Petersson i Trästen i lunginflammation och avled den 6 mars.
Några dagar senare insjuknade ännu en broder, hemmansägaren Johan Petersson i
Trästen, ävenledes i lunginflammation, och avled den 12 mars.
De tre bröderna fingo vila i samma grav.
På måndagen avled ännu en hemmansägare i samma by, en svåger till den ovan
omnämnde sist avlidne, nämligen hemmansägaren Johan Jonsson, även han i lunginflammation.
Johan Jonsson avled i en ålder av något över 50 år, Sven Petersson 49 år gammal, Johan
Petersson 48 år och Henrik Petersson 47 år.
Sedan den 2 februari har i församlingen avlidit ej mindre än 21 personer.

Ur Smålandsposten N:o 51 Söndagen den 2 April 1927.
Kommunalt. Vid kyrkostämma i Vislanda har till ledamöter i kyrkorådet valts hrr Otto
Andersson, Sälhyltan, och Emil Lindahl, Vislanda.
Till en ledig lärarinnebefattning vid Vislanda östra folkskola hade vid ansökningstidens
utgång anmält sig 18 sökande. De tre förstnämnda sökandenas betygssiffror kungjordes,
varefter val förrättades på så sätt, att stämman enhälligt utsåg småskollärarinnan Ester
Johansson, Vislanda, till innehavare till befattningen.
– Kommunalfullmäktige i Vislanda sammanträdde i söndags.
Till ledamöter i valnämnden utsågos de förutvarande: hrr Justus Carlsson, J. A.
Carlsson, Emil Lindahl, och Per Samuelsson, med hrr C. J. Nilsson och J. A. Ståhl som
suppleanter.
Fullmäktige gingo därefter över till behandlingen av frågan om anläggande av kommunal badinrättning inom Vislanda. Den kommitté, som arbetar på frågans utredning, hade
avlämnat redogörelse, kostnadsförslag och ritningar, vilka samtliga föredrogos inför
fullmäktige. Enligt kommitténs förslag skulle badhuset bestå av två karbad och badstuavdelning och vore lämpligaste plats för detsamma samhällets egendom Kvarnaholm, där
byggnadstomt och vatten funnes att tillgå. Hela anläggningen beräknades draga en
sammanlagd byggnadskostnad av kr. 3,785 och den årliga driftskostnaden hade
kommittén beräknat till kr. 1,175; till stor del torde denna komma att täckas av inflytande
badavgifter. Badavgiften hade kommittén föreslagit till kr. 0,75 pr bad.
Förslaget hade tillstyrkts av kommunalnämnden och under förutsättning att Vislanda
samhälle bidrog med 2/3 av den kostnad, som kunde återstå utöver eventuellt utgående
statsbidrag. Ärendets behandling framkallade en livlig diskussion. I själva sakfrågan och
angående behovet av kommunal badinrättning var man allmänt ense, men icke i fråga om
fördelningen av kostnaderna mellan kommunen och Vislanda samhälle. Från
landsbygdens sida gjordes gällande, att fördelarna med badhuset voro så stora för
samhället, att detta borde bestrida huvudparten av kostnaden; vilket också kommunalnämnden framhållit, givetvis med reservation av ledamöterna från samhället. Representanterna från Vislanda framhöllo det orimliga i att samhället utöver vanlig utdebitering till
kommunen skulle bidraga med 2/3 av kostnaden samt dessutom kostnadsfritt ställa tomt
till förfogande, då Vislanda samhälle erlägger mer än 50 % av kommunalskatten inom
socknen; i händelse samhället bekostade de 2/3 av anläggningen skulle följaktligen på
landsbefolkningen, endast draga c:a 15 %. Så långt som till 1/3 trodde man nog att
samhället skulle sträcka sig men absolut icke längre, då detta ändå innebure att samhället
finge draga den drygaste delen. Något bestämt uttalande därom kunde emellertid icke
göras, då municipalstämma, som äger besluta i detta fall, skulle hållas först senare.
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Tre förslag kommo upp: Det första gående ut på, samhället skulle bidraga med 2/3, det
andra med 1/3 och det tredje, att kommunen oberoende av samhället skulle bekosta hela
anläggningen.
Vid företagen votering blev det sista förslaget framtaget med 16 röster mot 8, d.v.s.
precis så mycket som erfordrades för kvalificerad majoritet.
Därefter uppstod frågan vad pengarna skulle tagas, och här liksom i huvudfrågan var
meningarna mycket delade. Landsbygden yrkade på omedelbar utdebitering; samhället
däremot att kommunens fonder, särskilt hundskattefonden, borde tagas i anspråk, vilket
också blev fullmäktiges beslut, så till vida att kr. 4,000 skulle tagas ur fonden och
återstoden täckas genom utdebitering. Åt den kommitté som tidigare handlagt frågan,
uppdrogs att föra den vidare.
– Municipalstämma hölls i Vislanda i söndags. Ansvarsfrihet beviljades. Revisorerna
hade i sin berättelse påpekat, att Kvarnaholmsgården under 1926 förorsakat samhället en
förlust på kr. 884:36 och framhöllo behovet av att fastigheten gjordes mera räntabel.
På grund av omöjligheten att kunna anställa lämplig brandchef hade brandstyrelsen ställt
sina platser till förfogande. I samband med denna fråga uppstod en stunds diskussion om
samhällets brandväsende i allmänhet och framhölls, att det vore på tiden, att det bragtes
mera ordning i detsamma. Ett förslag om municipalnämnden skulle fungera som brandstyrelse kunde icke godkännas, då samhället enligt den fastställda brandstadgan vore
skyldig att ha en särskild brandstyrelse. En sådan utsågs också bestående av hrr M.
Svensson, M. Pettersson, och T. Norinder.
Frågan om kommunalt badhus behandlades även, men inskränkte sig stämman, då
kommunalfullmäktige tidigare beslutat anlägga sådan på kommunens bekostnad, till att
besluta kostnadsfritt upplåta byggnadstomt för ändamålet på Kvarnaholm.
Ett förslag om marknadsplatsens förflyttning till Kvarnaholm hade tillstyrkts av
municipalnämnden och godkändes av stämman med 50 röster mot 8.

Ur Smålandsposten N:o 54 Lördagen den 9 April 1927.
Torvpulverfabriken å Hästhagens mosse. K.m. har i fredagen konselj bemyndigat
järnvägsstyrelsen att ytterligare under ett år fortsätta driften i Statens järnvägars torvpulverfabrik å Hästhagens mosse i Vislanda.
Kan av religiösa skäl ej ha sitt fotografi på körkortet. Handelsföreståndaren F. Carlsson i Vislanda anhåller hos k.m. om befrielse från skyldigheten att ha fotografi på sitt
körkort. Han åberopar ”samvetsskäl, grundade på den Heliga skrifts lära”.

Ur Smålandsposten N:o 62 Söndagen den 24 April 1927.
Lantbrukarnas Handels A-B i Vislanda, hade på torsdagen sammanträde.
Förhandlingarna öppnades av styrelsens ordförande, häradsdomaren C. M. Johansson,
Södra Vare, som hälsade samtliga välkomna.
Styrelsens berättelse över föregående års verksamhet föredrogs. Av densamma
framgick, att föreningens tillgångar och skulder vid senaste årsskiftet balanserade på kr.
83,452:01. Bolagets omsättning har under året varit 95,287:14 och har rörelsen i sin
helhet blivit en bruttovinst på kr. 12,602:42, varav återstår, sedan löner, skatter, frakter
och övriga omkostnader, samt osäkra fordringar avskrivits, en nettovinst av kr. 1,233:54.
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Styrelsens och revisorernas berättelse godkändes och lämnades ansvarsfrihet. Vid därpå
förrättat styrelseval omvaldes nämndeman P. Samuelsson, Aplamoen, och nyvaldes
lantbrukaren Carl Petersson, Lönshult, efter N. P. Johansson, Hullingsved. Suppleanterna
hrr Carl Johansson, Vislanda, och P. J. Johansson, Hullingsved, omvaldes. Revisorerna,
Salem Svensson, Gustafsberg, och lokföraren Joh. Jonsson, Vislanda, samt P. M.
Johansson, Lindås, omvaldes, likaså deras suppleanter hrr Carl Bengtsson, Vislanda, och
B. Johansson, Mjöhult.
Ordföranden, häradsdomare Johansson, föredrog så en historik med anledning av att
bolaget nu kunde fira sitt 25-årsjubileum.
Bolaget började sin verksamhet den 1 Sept. 1902.
Bolagets omsättning har varit i ständigt stigande, tack vare de sunda affärsprinciper, som
alltid varit rådande samt att det alltid legat aktieägarna om hjärtat att i främsta rummet
gynna sitt eget företag.
I detta sammanhang begagnade hr Johansson sig av tillfället att framföra bolagets varma
tack till den nitiske föreståndare, hr Otto Håkansson, vilken under 14 år stått i spetsen för
företaget och vars förtjänt det i första rummet är att bolaget har en såväl god ekonomi
som gott anseende. Hr ordföranden slöt sitt anförande med ett tack till hr Håkansson.
Efteråt intogs gemensam middag å hotellet.

Ur Smålandsposten N:o 68 Torsdagen den 5 Maj 1927.
Bilen gjorde en kullerbytta. Av hittills okänd anledning gjorde en ny Chevrolet-bil i
måndags eftermiddag en formidabel kullerbytta på vägen mellan Gottåsa och Skörda.
Föraren, en handlande från trakten norr om Alvesta, blev inklämd under bilen och låg där
i en halv timma. Hans nödrop tillkallade flera vägarbetare, som befriade den nödställde
föraren, som icke var fullt nykter. Han hade icke erhållit några större skador. Däremot
ramponerades bilen svårt. Det var tur, att suffletten var uppe, annars hade det med
säkerhet blivit en dödsolycka.

Ur Smålandsposten N:o 75 Tisdagen den 17 Maj 1927.
Rödakorsfest, hölls i torsdags i Vislanda. Ett synnerligen sakrikt och välformat föredrag
om Röda korset och dess verksamhet såväl under fred som krig hölls därvid av d:r
A. Thelin, Växjö.
Därjämte förekom sång och musik samt kaffeservering m.m. Musik å violin och piano
utfördes av hr Thure Stein och kantor E. Rosengren samt solosång av fröken Sigrid
Engkvist och hr Thure Johansson varjämte några skolflickor utförde flera små näpna
sånger. Såväl musik- som sångnumren utfördes på ett förtjänstfullt sätt och senterades
livligt.
Efter kaffeservering företogs auktion, varvid försåldes såväl en del handarbeten, som
förfärdigats av Rödakorskretsens syförening, som en del skänkta varor. Auktionisten
skötte sig förträffligt, och försäljningen gick raskt undan. Aftonens bruttoinkomst jämte
inkomsten från tombolan marknadsdagen uppgick till kr. 437. Då biograflokalen upplåtits
gratis och samtliga försålda eller utlottade föremål voro skänkta, blev festens brutto också
i det närmaste dess netto.
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Ur Smålandsposten N:o 77 Lördagen den 21 Maj 1927.
Gåva till Vislanda kyrka. Till minne av avlidne kyrkorådsledamoten Sven Jonasson i
Brohult Nyhus har Vislanda kyrka såsom gåva mottagit en vacker mässkrud av vackert
sammet med guldbroderier. Skruden är synnerligen väl och smakfullt utförd å Librarias
atelje för kyrklig konst i Stockholm.
Skruden användes för första gången vid andra böndagens högmässa varvid kyrkoherde
Holm efter gudstjänstens slut frambar församlingens tack till givarna.

Ur Smålandsposten N:o 81 Lördagen den 28 Maj 1927.
Kommunalt. Ordinarie kyrkostämma hölls i söndags i Vislanda.
Revisorernas berättelse över kyrkans och skolans räkenskaper föredrogos, varpå
ansvarsfrihet beviljades.
Därefter behandlades förslaget om skolhusbygge i Lindås. Den kommitté som sedan
någon tid haft byggnadsfrågan under utredning, hade avlämnat berättelse med förslag till
olika lösningar av problemet. Majoriteten inom kommittén hade stannat för en helt ny
skolbyggnad, innehållande lärosalar, tvenne sockenstugor, gymnastiksal, bostäder m.m. i
en och samma byggnad, därvid helt naturligt förutsättes, att det gamla skolhuset rives.
Emot detta förslag hade en medlem, folkskollärare Hj. Liljekvist, reserverat sig, då han
ansett att skollokalerna och bostäderna bort inrymmas i skilda byggnader. Den nya
byggnaden beräknades draga en kostnad av omkring 29,000 kr. Om de nuvarande
skollokalernas olämplighet var man under den följande diskussionen allmänt ense, men
beträffande själva utformningen av byggnadsförslaget gjorde sig en mängd olika åsikter
gällande. En del höllo före att den nuvarande skolbyggnaden vore så dålig, så det
knappast kunde löna sig att ombygga och reparera densamma. Synpunkter som på annat
håll blevo skarpt genomdrivna; byggnaden vore icke sämre än att den för en rimlig
kostnad mycket väl skulle kunna omändras och repareras och sedan inrymma sockenstuga
samt fullt tillräckliga och tidsenliga bostäder för såväl lärare som lärarinnor. Genom ett
sådant arrangemang beräknades totalkostnaden, att reduceras med 8 á 10,000 kr. Efter
hand uppkommo två förslag gående ut på, direktiv för kommittén att infordra anbud på
dels helt nybyggnad och dels ombyggnad av nuvarande skolhuset till lärarebostad och
uppförande i särskild byggnad av tvenne lärosalar med erforderliga andra lokaler. Vid
företagen votering segrade det förstnämnda förslaget, vadan alltså det gamla skolhuset
torde komma att rivas för att lämna plats för en helt ny byggnad. Den kommitté, som
tidigare haft frågan om hand, skulle arbeta vidare, endast med den förändring, att istället
för folkskolläraren J. W. Gustafsson, som avsagt sig invaldes hr P. M. Johansson i
Lindås, samt att kommittén utökades med kyrkoherden K. Holm och ing. T. Norinder.
Berättelse föredrogs vidare från den undersökning, som jämlikt decemberstämman i fjol
verkställts angående ränteförhållanden m.m. inom skolkassan. Därav framgick, att
skolkassan om den varit räntebärande, i medeltal för 1923, 1924 och 25 bort lämna en
årlig avkastning av kr. 336, 507 och 676 vid 2 resp. 3 och 4 proc. ränta. Berättelsen
innehöll även en del erinringar angående själva bokföringssättet för kassan samt förslag
till sådan förvaltning, att kassans medel skulle bliva räntebärande för kommunens räkning
och kassören erhålla ett arvode av 100 kr. om året. Skolkassören höll därefter ett längre
anförande, däri han sökte påvisa, att undersökningen genomgående kommit till något för
höga räntebelopp, det beroende på att behållningen enligt räkenskaperna från 1926 var för
hög; en del inkomster, som bokats den 3 dec. 1923, hade nämligen influtit först under
1924. Undersökningen, efter vad som senare upplysts, påfordras av kassören själv,
föranledde denne att avsäga sig såväl kassörsskapet som ledamotsskapet av skolrådet.
Efter en stunds diskussion, vari skolkassören tyvärr icke deltog, beslutade stämman, att
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skolkassans medel hädanefter skulle insättas i bank till högsta möjliga ränta, som alltid
skulle tillfalla kassan, samt att kassören skulle erhålla ett arvode av 200 kr. om året.
Kyrkovärden G. S. Olofsson begärde därefter ordet och bad att till församlingen såsom
gåva få överlämna en ny likvagn, att användas där så önskades vid begravningar enligt
svenska statskyrkans ritual. Stämman beslutade med tacksamhet mottaga den frikostiga
och synnerligen välkomna gåvan, och ordföranden riktade några tacksamhetens ord till
givaren, varvid hela stämman genom allmän uppresning deltog. I samband med överlämnandet beslutade stämman enhälligt, att vid kyrkstallarna i Lindås uppföra en lämplig
vagnbod för den nya vagnen för en kostnad av omkring 300 kr.
En ritning och ett förslag över plantering å nya kyrkogården förevisades därefter.
Förslaget godkändes.
Omedelbart efter kyrkostämman hölls pastoratsstämma i Vislanda-Blädinge varvid
ansvarsfrihet beviljades enligt revisorernas förslag.

Ur Smålandsposten N:o 85 Lördagen den 4 Juni 1927.

Lösöreauktion.
Genom offentlig auktion i Kvarnabacken, Vislanda, onsdagen den 8
juni 1927 med början kl. 10 f.m. låter ingenjören Rundgrens sterbhus
försälja den avlidnes värdefulla lösörebo, varav framhålles: större
matsalsmöbel i mörk ek (kostat ny 2,600 kr.), mindre dito i ljus ek,
sidenklädd salongsmöbel i björk, herrumsmöbel i mörk ek, udda möbler
och sängar, bord, stolar, fåtöljer, tavlor, böcker, större kanon, gjuten
trädgårdsurna, mindre kassaskåp, skrivmaskin m. bord, cykel,
Huskvarna dubbelbössa, en lastbil med släpvagn, ny större Huskvarna
kanalkamin, prydnadssaker, linne- och sängkläder, div. verktyg, glas
och porslin, köksattiralj av koppar och järn m.m.
För vederhäftighet av mig kända köpare erhålla 2 månaders räntefritt
betalningsanstånd. Övriga betala kontant eller avlämnar godkänd
säkerhet innan varorna avhämtas. Äganderätten till försålda varor förbehålles till desamma blivit till fullo guldna.
Vislanda den 30 maj 1927.

Emil Lindahl.

Ur Smålandsposten N:o 88 Torsdagen den 9 Juni 1927.
(dödsannons)
Tillkännagives
att
min käre make och vår lille far,

Gunnar Lüning
efter ett tåligt buret lidande nöjd gick
in i den eviga vilan måndagen den 6
juni kl. 9,30 e.m., innerligt sörjd och
saknad av oss, syskon och många
vänner.
Vislanda den 7 juni 1927.

Betty Lüning.
Barnen.
Sv. Ps. 484 v. 4.
Jordfästningen äger rum å Vislanda
kyrkogård lördagen den 11 juni.
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Ur Smålandsposten N:o 89 Lördagen den 11 Juni 1927.
På sångarfärd till huvudstaden. På torsdagen kl. 11,15 avgick från Alvesta, med
utgångspunkt från Vislanda, ett extratåg som skulle föra en skara sångare från Skåne,
Blekinge och Småland till den stora sångarfesten i Stockholm.
Såsom sången ljöd under uppehållet i Alvesta och även sedan tåget satt sig i rörelse
visade det sig, att den sanna sångarglädjen och entusiasmen fanns i sådan grad, att den
smittade, då framför allt ett gammalt sångarhjärta.
Redan under den första sångarfesten, som hölls i Stockholm, hade smålänningarna
tillfälle visa vad de döge till; det inslag, de nu komma att göra, skall förvisso ännu mera
befästa deras förut goda anseende.
Det stora deltagandet från våra orter visar till fullo, att sången har varmt tillgivna
vänner, och att ett målmedvetet arbete utföres inom de olika körerna för att sången skall
bli så homogen, fullödig, som möjligt.
Inalles deltaga 4,500 sångare i det Nordiska sångarmötet.

Ur Smålandsposten N:o 93 Lördagen den 18 Juni 1927.
Tåget antände. Vid tretiden på fredagseftermiddagen antände tåget skogen vid
järnvägslinjen Vislanda–Blädinge, ungefär vid Sparrhults banvaktsstuga. Elden
observerades ganska snart och släckningsmanskap rekvirerades från Vislanda och
Alvesta, därifrån extratåg utgick. Vid manskapets ankomst brann det friskt i skogen längs
väster om banan. Tidvis uppkom s.k. toppeld, men efter ett par timmars energiskt arbete
var man herre över elden.
Elden, som i rådande friska vind kunnat få en allvarlig omfattning, torde ha uppkommit,
då ett extra snälltåg, n:r 53, vid 3-tiden passerade. Ett område av c:a 10 tunnland torde ha
berörts av elden. Enligt vad som upplysts har redan någon dag tidigare skogseld uppkommit å linjen Vislanda–Alvesta.

Ur Smålandsposten N:o 95 Tisdagen den 21 Juni 1927.
En bilolycka, som kunnat få fruktansvärda följder, inträffade på söndagseftermiddagen i
den s.k. Kojtakröken vid Vislanda. En Chevrolet-lastbil, som var fullsatt med
fotbollsspelare från Älmhult, vilka skulle spela i Vislanda, rullade i kurvan ned för den
ganska höga slänten och blev liggande på ena sidan mot en gärdesgård. Egendomligt nog
skadades ingen av passagerarna svårare, men föraren blev skuren i huvudet av den
sönderslagna vindrutan.
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Ur Smålandsposten N:o 96 Torsdagen den 23 Juni 1927.

Vår kära uppoffrande mor,

Fru Maria Sjöborgh
född Ekelund,

hemkallades idag genom en stilla död,
i en ålder av 83 år, innerligt sörjd och
i tacksamt minne bevarad av barn,
barnbarn, släktingar och många
vänner.
Vislanda, Marielund den 22 juni 1927.
Theodor och Walborg.
Edvin och Ester.
Manfrid, Hedvig.
Aron och Ada.
Gunborg.
Frida och John.
Levi och Anna.
Sigfrid.
”Jesu Kristi Guds sons blod
renar oss från alla synder.”
Sv. ps. 484.
Jordfästningen äger rum i Vislanda
kyrka måndagen den 27 juni kl. 12.

Dödsfall. På onsdagen avled i sitt hem i
Vislanda fru Maria Sjöborgh, f. Ekelund, i
en ålder av 83 år. Den avlidna var född i
S. Hestra. År 1873 ingick hon äktenskap
med dåvarande komministern i Blädinge,
sedermera kyrkoherden i Vislanda Lars
Sjöborgh, vilken avled år 1907. Även efter
makens död har hon varit bosatt i Vislanda.
Den nu avlidna, som alltså varit bosatt i
Vislanda pastorat under 54 år, var känd för
sitt goda hjärta och vinnande, sympatiska
ungängessätt, varför hon gjorde sig i hög
grad omtyckt av sina församlingsbor. Därtill
var hon en god maka och moder och uppfyllde väl sina plikter som prästfru.
Närmast sörjes hon av barn, sex söner och
tre döttrar. Av sönerna är Theodor läroverksadjunkt i Eskilstuna, Edvin kyrkoherde i
Markaryd, Manfrid adjunkt vid Kungsholmens realskola i Stockholm, Aron postassistent i Trelleborg, Levi kammarskrivare i
Trelleborg, samt Sigfrid kapten vid södra
Skånska infanteriregementet. Dottern Frida
är gift med ingenjör John Östlund, medan
döttrarna Gunborg och Hedvig vistas i
hemmet.

Hembygdsfest i Vislanda. Vislanda Hembygdsförening hade i söndags sin sedvanliga
sommarfest. Denna var besökt av en 3 á 400 personer, men hade troligtvis fått ännu större
tillslutning, om vädret varit mera förtroendeingivande,
Efter några musik och sångnummer hälsades festdeltagarna välkomna av föreningens
ordförande, folkskollärare Moberg i Mörhult, varefter talarestolen bestegs av folkskoleinspektören d:r K. Kjellmark, som med sakkunskap och värme talade över ämnet, ”Olika
slag av fasta fornlämningar i Värend och deras vård”.
Talaren framhöll vilket viktigt fosterländskt arbete hembygdsföreningarna gjort till sitt
mål. Målet är först och främst att hos befolkningen i varje bygd väcka till så kraftigt liv
som möjligt intresset för alla förhållanden, som röra hembygden, dess studerande och
utforskande i alla möjliga avseenden. Man vill lära känna varje enskild bygds historia
från traktens första bebyggande till inemot nutiden, traktens arbetsliv i olika tider och
möjligheterna för en framtidsutveckling. Man vill utforska hemtraktens natur och alla
märkvärdigheter den innesluter – naturminnesmärkena och om möjligt rädda dem från
förstöring. Men inte nog därmed. Denna ädla rörelse vill genom och under sitt studiearbete taga vara på och skydda vad bygden äger av gammalt och underligt den kan finna i
behåll av det som är på väg att försvinna av fädernas kultur.
Den vill teckna upp, innan det blir bortglömt, vad som ännu en och annan kan ha i sitt
minne av vad far och mor och de andra gamla berättade om levnadssätt och seder i forna
tider, alla sagor och sägner, lekar och äventyr och märkvärdiga händelser i hembygden.
Det är ett skydds- och räddningsarbete, som är av största betydelse för kännedomen om
varje trakts natur- och kulturhistoria.
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Därefter övergick talaren till sitt egentliga ämne och gav en inledning av fornlämningarna i vissa grupper, anordningar för det dagliga livets behov, anordningar för försvar
(borgar och skansar), forngravar, ristningar på stenar och berghällar samt offerkällor och
stenar. Av de förstnämnda påpekade han särskilt de mindre uppmärksammade men talrikt
förekommande odlingsrösena från svedjebrukets dagar, som vittnar om bygdens forna
utbredning, samt de talrika slagghögarna från järnåldern, vilka kunna ge kunskap om den
första järnhanteringen i bygden. För övrigt omnämnes de här och där förekommande
egentliga strängformade rösena, s.k. ”stenrevlar”.
Vad särskilt Vislanda beträffar, ville talaren erinra om att församlingen inom vissa
gränser ägde en av de ståtligaste bronsåldersgravhögarna i Värend, nämligen den av
väldiga stenblock sammanförda gravhög, som man ville kalla Kungshögen i Nyatorp.
Socknen har dessutom ett större järnåldersgravfält strax norr om Vislanda prästgård med
ett flertal skeppssättningar, högar och rösen, och ett annat vid Hästhagen, samt ytterligare
ett vid Nyatorp när det nyssnämnda stora kumlet. En hällkista har fordom funnits i
Hjulsryd, vilken by säkerligen vore värd att i fornminneshänseende genomforskas, då
själva namnet ger anvisning om förekomsten av hällristningar.
Talaren hade förut lämnat en beskrivning på de många olika Värendska fornlämningarna, bl.a. de 5 – 6,000-åriga stenåldersplatserna, de 4,000-åriga hällkistgravarna från
sten- och bronsåldern, de stora 2 – 3,000 år gamla kumlen samt byagravfälten från
vikingatid, som blott äro 1,000 år gamla. Nu påvisades också hur förstöringen av
fornlämningarna ständigt försiggår i allt raskare takt och vad hembygdsföreningarna
kunna göra för att skydda dessa vårdar över våra fäder, som ej röna tillräckligt skydd
genom den lag, som nu finnes om fornminnenas vård.
Vikten av alla bidrag till åstadkommande av en förteckning över dessa minnen framhölls.
Talaren gav slutligen en del upplysningar om vilka, som äro riksantikvariens ombud;
huru hembygdsföreningarna kunna få råd och anvisningar rörande vården av dem
hopbragta samlingarna o.s.v.
Efter föredraget förekom ånyo musik och sång. Herrar Stein och Ferm utförde ett flertal
musiknummer, varjämte Vislanda sångkör under kantor Rosengrens ledning bidrog med
stämningsfull sång. Servering av konditorivaror och kaffe var anordnad, och ryggåsstugorna med deras samlingar besågos flitigt.

Ur Smålandsposten N:o 98 Tisdagen den 28 Juni 1927.
Begravning. En synnerligen högtidlig jordfästning ägde igår rum i Vislanda, då stoftet
av framlidne kyrkoherde L. Sjöborghs maka, änkefru Maria Sjöborgh, f. Ekelund, vigdes
till gravens ro.
I sorgehuset hade samlats en talrik släkt- och vänkrets. Vid den rikt blomstersmyckade
kistan, som placerats under de stora lindarna på gården, sjöng Vislanda sångkör
”Kommen till mig, i alle, som arbeten”, varefter komminister J. Gustafsson höll bön och
ps. 477, v. 8, sjöngs.
Församlingen vackra, nya likvagn, skänkt av kyrkovärden G. S. Olofsson, användes nu
för första gången att föra stoftet av den gamla avhållna prästfrun till det sista vilorummet.
När den långa processionen for genom Vislanda samhälle, flaggade allmänt på halv stång,
och längs hela vägen var klätt med granris och blommor. Kistan inbars i den med ljusa
blommor och granar smyckade kyrkan av den avlidnas sex söner. Prestaverna fördes av
kontraktsprosten I. Björnberg och komminister J. Gustafsson. Akten inleddes med att
kantor Rosengren till orgelackompanjemang sjöng prins Gustafs ”Mina levnadstimmar
stupa”. Sedan ps. 16, v. 1 sjungits, läste kyrkoherde K. Holm Davids 103:dje psalm och
förrättade så jordfästningen. Efter densamma sjöng sångkören ”Saliga de, som få från
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världens öden”, och sedan ps. 477, v. 1-3 sjungits, bestegs predikstolen av kyrkoherde W.
Norlén, som i anknytning till 1. Joh. 1:7, ”Jesu Kristi Guds sons blod renar oss från alla
synder”, höll en varmhjärtad, manande predikan. Efter densamma sjöng kamrer Waldener
”Endast på jorden”, och unisont sjöngs ps. 467, v. 13. Kyrkoherdarna K. Holm och W.
Norlén trädde därpå för altaret, varvid den förre utförde begravningsmässan. Som
avslutning sjöngs ps. 424, v. 6-8. Vid graven framförde sonen, kyrkoherde E. Sjöborgh,
innerligt och varmt alla barnens tack till den avlidna modern. Kyrkoherde Holm och
komminister Gustafsson framförde Vislanda och Blädinge församlingars tack och farväl
och nedlade kransar från de båda församlingarna. Äldste sonen, läroverksadjunkt Theodor
Sjöborgh, framförde i hjärtliga ordalag tack till släkt och vänner i församlingen för all
kärlek, som visats den avlidna under hennes långa livstid och nu vid hennes sista färd.
Till slut sjöngs ”Så går en dag än från vår tid”.
I 54 år hade fru Sjöborgh bott i Vislanda pastorat, och att hon därunder genom sitt
varmhjärtade, osjälviska väsen vunnit en stor och djupt saknande vänkrets, därom
vittnade bl.a. den ofantligt rika blomstergärden vid hennes bår.

Ur Smålandsposten N:o 131 Torsdagen den 25 Augusti 1927.
Ett bilmissöde, som lätt kunnat bli katastrof. Å stora landsvägen Ljungby – Vislanda
inträffade på tisdagseftermiddagen ett hotande bilmissöde, som tack vare samverkande
gynnsamma omständigheter avlöpte jämförelsevis lyckligt.
På väg från Varberg till Växjö passerade strax efter kl. 5 i ganska god fart en Chevroletlastbil, N 1854, tillhörande Gamla Expressen i Varberg och förd av en av dess innehavare. Jämte denne satt i förarhytten en tjänsteflicka från Växjö jämte en äldre
Varbergsbo. Plötsligt brast det vänstra styrstaget å bilen med påföljd, att denna vände av
åt höger rätt ned i det ganska djupa diket, där bilen borrade sig långt ned i den lyckligtvis
lösa mossjorden. Bilen var lastad med flyttsaker, tillhöriga en Växjöfamilj, som vistats på
sommarnöje i Varberg, och som nu skulle hemtransporteras. Bland bohaget befann sig ett
piano, som stod närmast förarehytten, och det måste betraktas som ett under, att denna
motstod den hårda påfrestningen. Eljest hade det säkerligen gått olyckligt för de åkande.
En annan lycka i olyckan var, att bilen ej törnade mot något av de många träden eller
körde mot vänster av vägen, där en flera meter bred vattenfylld torvgrav var belägen.
Från Ljungby rekvirerad hjälp anlände och började bärgningen av bilen. Sedan
flyttsakerna lossats, var bilen efter nära tre timmars arbete upphalad. Skadorna inskränkte
sig till ett krossat framhjul och krökt framaxel.

Ur Smålandsposten N:o 137 Söndagen den 4 September 1927.
(dödsannons)
Vår lille solstråle

Tage
gick hem idag, 1 år, 3 mån., 28 dagar
gammal, djupt sörjd och i ljust minne
bevarad av oss, släkt och vänner.
Vislanda den 1/9 1927.

Ruth och Oskar Johansson.
Älskad Saknad
Sv. Ps. 345 v. 1.
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Ur Smålandsposten N:o 138 Tisdagen den 6 September 1927.
Kommunalt. Extra municipalstämma hölls i Vislanda i söndags kl. 3 e.m., varvid bl.a.
att municipalsamhället skulle övertaga garantier för det planerade varmbadhusets drift
under fem av de tio år, som satts som villkor för anslag från pensionstyrelsen.
Vid ärendets behandling inom kommunalfullmäktige var icke annat bekant än att
garantien skulle utgöra fem år, vilket också innefattades i protokollet. I pensionsstyrelsens
beslut hade däremot angivits tio år. Då det kunde anses orätt att, utöver vad som redan
beviljats, för ändamålet ytterligare belasta kommunen hade municipalnämnden föreslagit,
att municipalsamhället skulle ikläda sig garantien för de fem åren utöver beslutet.
Beträffande frågan om förläggande av marknadsplatsen till Kvarnaholm, beslutades att
ärendet skulle kommitteras till byggnadsnämnden, som skulle till oktoberstämman inkomma med fullständigt förslag, innefattande uppgifter om belägenhet, areal m.m. av
själva marknadsplatsen.
Då det inom samhället råder en allmän önskan om att få hastigheten för automobiler
inom samhället nedsatt till 20 km. i timmen, hade municipalnämnden föreslagit en
ansökan hos k. bfhde om att få hastigheten på angivet sätt begränsad inom samhället med
den motivering, att själva genomfartsvägen har icke mindre än tre mycket farliga tätt
liggande krökar. Förslaget härom godkändes enhälligt.

Ur Smålandsposten N:o 140 Lördagen den 10 September 1927.
(dödsannons)
Vår
älskade syster

Ellen Linnéa Petersson
avled hastigt å sjukhuset i Grängesberg
den 6 sept. 1927 i en ålder av 37 år,
djupt sörjd och i tacksamt minne
bevarad av oss syskon samt övriga
släktingar och vänner.
Vislanda den 9 Sept. 1927.

Syskonen.
Syskonbarnen.
För dem, som önskar följa den avlidna till
hennes sista vilorum tillkännagives, att
jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
söndagen den 11 sept. 1927 kl. 10,30 f. m.
Samlingen sker vid kyrkan.
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Ur Smålandsposten N:o 143 Torsdagen den 15 September 1927.
(annons)

Fastighets- och lösöreauktion.
Tisdagen den 20 sept. med början kl. 10 f.m. låter sterbhusdelägarna efter avlidna hustrun Selma Färm i Vislanda municipalsamhälle på fri och öppen auktion försälja dels fastigheten Peterslund
om 20 ar, 30 kvm. Å densamma finnes uppfört boningshus av timmer,
reveterat under tak av cementtegel, inrett till 4 rum och kök å nedre
botten samt 2 rum och garderober på övre våningen, uthus bestående av
3 vedbodar samt snickarebod m.m., allt i gott stånd. Vid samma tillfälle
försäljes all lösegendom bestående av möbler, linne och sängkläder,
däribland många nya möbler, enär mannen Färm varit möbelsnickare,
en symaskin, diverse köksattiraljer m.m.
Inteckning i fastigheten underlättar köp. Säkra inropare lämnas 2
månaders räntefri kredit. Äganderätten till försåld vara förbehålles tills
den blivit betald. Övriga villkor angående fastigheten tillkännagives vid
auktionstillfället.

Södra Vare den 14/9 1927.
C. M. JOHANSSON,
anm. auktionsförrättare.

Ur Smålandsposten N:o 146 Tisdagen den 20 September 1927.
(dödsannons)
Härmed tillkännagives
att
Gud efter sitt allvisa råd behagat
hädankalla
vår älskade son och broder,

Johan Edvin Olsson,
som hastigt avled i sitt hem lördagen
den 17 sept. kl. 4,20 e.m., i en ålder av
24 år, 8 månader, 13 dagar, djupt sörjd
och i tacksamt minne bevarad av oss
föräldrar, syskon samt övrig släkt och
vänner.
Mörhult pr Vislanda den 17 sept. 1927.

Maria och Olof Johansson.
Olivia och Erik.
Hildur, Inga-Lisa.

Karl, Ida, Emil, Gustav, Svea.
Saliga äro de fridsamma, ty de,
skola kallas Guds barn.
Sv. Ps. 484 v. 5.

Utsträckt tid för nyodlingsföretaget. På ansökan av K. Widén i Östratorp, Vislanda,
har lantbruksstyrelsen medgivit, att den tid inom vilken han har att fullgöra ett nyodlingsföretag, för vilket han år 1925 tilldelats lån å 30,270 kr. från allmänna nyodlingsfonden,
må utsträckas till 1928 års utgång. I samband med lånets beviljande bestämdes, att
företaget skulle vara färdigt vid innevarande års slut.
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Ur Smålandsposten N:o 158 Tisdagen den 11 Oktober 1927.
Kommunalt. Kommunalfullmäktige i Vislanda sammanträdde i söndags, varvid 24
fullmäktige voro närvarande. Inkomst och utgiftsförslagen för nästkommande år
godkändes, och fastställdes utdebiteringen till kommunalkassan till kr. 1:25, till fattigvården 1:40 och till barnavården 0:25. Totala utdebiteringen beräknades, att uppgå till kr.
5:50, innebärande en ökning i förhållande till nästföregående år med kr. 0:50.
Till Vislanda kommunbibliotek beviljades ett anslag, i enlighet med kommunalnämndens förslag, å 400 kr. att utgå under 1928, och till Kronobergs nykterhetsförbund
20 kr. Föreläsningsföreningen inom Vislanda hade inkommit med ansökan om bidrag,
som av kommunalnämnden tillstyrkts under förutsättning, att en föreläsning under året
skulle hållas i vardera Mörhults, Hullingsveds och Sjöbackens skolhus samt de övriga i
kommunalsalen i Vislanda. Detta beslöts.
En ansökan om bidrag till Vislanda gymnastikförening med 100 kr. för nästkommande
år avslogs i enlighet med kommunalnämndens förslag.
Föreningen för Sunnerbo sommarkoloni hade i skrivelse inkommit med begäran om
garanti av 1 kr. pr dag för barn, som från Vislanda kommun framdeles skulle komma att
åtnjuta vård vid föreningens vårdhem. Fullmäktige beslutade att lämna den begärda
garantien.
Ett förslag om inledande av elektriskt ljus i ålderdomshemmet godkändes efter det
lampantalet nedprutats från 28 till 18 lampor.
Till ombud vid årets mantalsskrivning valdes hrr A. Spång, Otto Andersson, P. A.
Svensson, A. Hörberg, M. Svensson och J. P. Andersson, med hrr Emil Svensson, K. G.
Johansson och P. M. Johansson som suppleanter.
Därefter vidtog val av ledamöter i föreningsnämnden för 1928 års fastighetstaxering.
Efter företagen röstning bestämde fullmäktige att antalet från landsbygden skulle utgöra
tre, och valda blevo hrr Per Samuelsson, P. A. Svensson och Johannes Andersson,
Sjöbacken. För Vislanda samhälle valdes för fastighetsägare resp. löntagare och arbetare
grosshandl. Carl Samuelsson och ing. T. Norinder. Suppleanter blevo: för lantbrukarna
hrr O. Andersson, J. P. Andersson och Joh. Andersson i Aplamoen samt för samhället
Emil Svensson och O. Lundin.
Till kommunens ombud för markegångssättning utsågs grosshandl. C. Samuelsson och
hr P. Samuelsson som suppleant.
Beträffande det föreliggande förslaget till förläggande av marknadsplatsen vid Kvarnaholm beslutade fullmäktige att godtaga den av Vislanda municipalsamhälle för detta
ändamål anvisade platsen söder om Kvarnaholmsgården.
Angående sökta anslaget för anordnande av badstuga inom Vislanda hade uppsatts ännu
ett villkor, nämligen att en lokalavdelning för folkbad, om sådan komme att bildas inom
Vislanda, skulle få öva tillsyn över badstugan. Då detta villkor allmänt ansågs vara av
formell natur, beslutade fullmäktige att icke uppställa något hinder för en sådan tillsyn.

Ur Smålandsposten N:o 162 Tisdagen den 18 Oktober 1927.
Ett föredrag, som bör väcka uppmärksamhet, hålles på vederbörande platser innevarande vecka i våra bygder av skriftställarinnan, fröken Ester Nennes. Hon har som
ämne valt ”Skolreformens innebörd och verkningar”.
Fröken Nennes talar imorgon i Vislanda i nya ordenshuset kl. 3. e.m. På torsdagen är
hon i Grimslöv, där föredraget hålles i banklokalen kl. 5 e.m.
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Ur Smålandsposten N:o 159 Torsdagen den 13 Oktober 1927.
(annons)

Auktion
å kvarn, såg och lösöre.
Tisdagen den 18 dennes kl. 10 f.m. låter kvarnägaren A. G. Olsson i
Vislanda genom frivillig auktion försälja lägenheten Kvarnalund, varå
finnes uppförd kvarn med två par stenar, skal- och grynverk, jämte
cirkelsåg. Kraften utgöres av en 25 hkr. elektrisk motor. Ladugård för 8
st. klavbundna djur och 2 hästar samt 18 st. svin. Samtliga hus äro i
mycket gott stånd. Yttre lösöret utgöres av: ett sto 10 år, 5 st. kor i olika
kalvställningar, 4 st. svin, därav 1 betäckt sugga, samt 50 st. höns. 2 st.
fjädervagnar, därav en med kullager, en arbetsvagn, en stockvagn, åkoch arbetskälkar, årder, harvar och plogar, slåttermaskin och hästräfsa,
handredskap av flera slag, cirka 40 lass hö och grönfoder, frånrensad
potatis m.m.
Eventuellt säljes en del inre lösegendom.
Två månaders kredit lämnas godkända köpare. Äganderätten till
försålda varorna förbehålles till de blivit betalda.
För fastigheten gälla särskilda betalningsvillkor.
Vislanda & Södra Vare den 12 okt. 1927.

Carl Samuelsson.
Emil Lindahl.
Klas Dahl.

Ur Smålandsposten N:o 163 Torsdagen den 20 Oktober 1927.
Skolreformens innebörd och verkningar, var ämnet för det föredrag, som fröken Ester
Nennes från Lund igår afton höll i nya ordenshuset i Vislanda inför en ganska talrik
publik.
Fröken Nennes förklarade, att man icke hade någon särskild anledning att glädja sig
över reformen. Talarinnan menade att sakkunskapen vid riksdagsbeslutet skjutits åt sidan
och betecknade reformen som ändamålslös för den sociala rättvisa som den skulle tjäna
enligt reformföreningsställarens utsago. Den nya reformen hade kanske avsetts att bli
demokratisk, men enligt fröken Nennes mening verkade den närmast demokratfientlig.
Talaren kritiserade skarpt den ställning flickornas skolgång fått med den nya ordningen.
Man hade givit rika löften och lovat att väl sörja för lämpliga skolreformer för flickor,
men alla de fagra utfästelserna hade svikits.
I fortsättningen av sitt föredrag gick talaren till rätta med att man gått in för systemet
kommunala mellanskolan, en skoltyp, som i fröken Nennes ögon var en särdeles
bristfällig inrättning, där eleverna och i synnerhet flickorna lade mycket av det alltför
betungade arbetet.
Talaren slutade med en förhoppning om kvinnornas stöd vid skapandet av skolreform
som lämpade sig bättre för flickornas egenart.
Idag talar fröken Nennes kl. 5 e.m. i banklokalen i Grimslöv.
Imorgon håller hon föredrag i Älmhult, på lördag i Markaryd och på söndag i Söraby.
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Födelsedag.
75 år fyller idag fru Maria Welander i Alvesta. Hon bedrev under en lång följd av år tillsammans med sin make en stor affärsrörelse i Vislanda. Efter mannens död innehade hon
ensam affären till 1915, då hon flyttade till Alvesta.
Fru Welander har i sällspord grad gjort sig känd för arbetsamhet, omtanke och redbarhet
och firar sin 75-årsdag med bibehållna krafter, vördad och aktad av alla, som lärt känna
henne.

Ur Smålandsposten N:o 164 Lördagen den 22 Oktober 1927.
En bilsammanstötning, som lätt kunnat få ödesdigra följder men som nu dessbättre
avlöpte med endast materiella skador, inträffade på torsdagsmiddagen å stora landsvägen
mellan Vislanda och Ljungby.
En Chevrolet-bil kom körande åt Ljungbyhållet, då en Ford-bil med stark fart stack upp
från högra korsvägen till Målaskog. Den förstnämnda bilen träffades med våldsam kraft
och blev så gott som fullständigt kluven i två delar. Forden fick framhjulen avslagna och
kylaren krossad. Såsom genom ett under blev båda bilarnas passagerare oskadda.

Ur Smålandsposten N:o 166 Tisdagen den 25 Oktober 1927.
Hyllning.
Hjärtligt hyllad på sin 50-årsdag i söndags blev handlanden Severin Rydström, Åäng,
Vislanda.
Han fick mottaga många bevis på vänskap och aktning från släktingar och vänner. Av
presenterna nämnes ett vackert skrivställ i silver samt ett fat likaledes av silver och skålar
och karaffer av kristall. Vidare en mängd vackra blomsteruppsatser samt en hel del lyckönskningstelegram.
Herrskapet Rydström gav senare middag för ett 60-tal inbjudna.
Kommunalt. Ordinarie kyrkostämma hölls i Vislanda i söndags. Inkomst och utgiftsstaten för 1928 föredrogs och godkändes. Till lärarinnan i Hullingsveds skola beviljades
såsom ersättning för bristande bostad 100 kr, och för ökat skolarbete likaledes 100 kr. att
utgå under nästkommande år.
Till de Blindas förening beviljades ett anslag av 10 kr.
Beträffande anordnande av skolkökskurs inom socknen nästa sommar beslutades, att
sådan skulle hållas i lämplig lokal vid Vislanda station, helst under maj eller juni
månader. Den kommitté, som haft föregående skolkökskursen om hand, utsågs att även
handhava den nu beslutade.
Stämman övergick därefter att behandla inkomna anbud å arbeten med iordningställande
av den nya kyrkogården. Vid anbudstidens slut hade inkommit två anbud, det ena på kr.
11,200 och det andra kr. 8,700. Men vid behandlingen visade det sig, att anbudsgivaren
för det lägre beloppet missförstått den föreliggande uppgiften och sålunda förklarade sig
icke utan avsevärd höjning kunna stå fast vid sitt anbud. Efter en stunds diskussion,
varunder framhölls, att redan avlämnat anbud icke kunde ändras efter det anbudssumma
blivit offentliggjord, beslutade stämman att icke taga någon hänsyn till de nu avlämnade
anbuden, utan snarast möjligt infordra nya. Det uppdrogs åt den för arbetenas utredning
tillsatta kommittén att verkställa detta.
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Frågan om skolhusbyggnad vid Lindås kom därefter till behandling. Arkitekten A.
Wiman, Växjö, hade avlämnat förslag i två alternativ till byggnad för skola, lärarebostad
och gymnastik. Byggnadskommittén och skolrådet hade behandlat de båda förslagen och
voro eniga om, att föreslagna anordningar för gymnastik och slöjd t.v. av kostnadshänsyn
borde utgå, men i fråga om utformningen av förslaget gjorde sig två olika meningar
gällande. Majoriteten såväl inom kommittén som inom skolrådet höll före, att allt borde
förläggas i en byggnad och att förslagen därom icke finge anses tillräckligt utredda samt
yrkade på vidare utredning. De övriga däremot accepterade i stort sett förslaget med
skolsalar och bostäder i skilda byggnader, varav det förstnämnda borde omedelbart
uppföras. Inom stämman visade sig även meningarna mycket delade, men då frågan gick
till votering segrade minoritetens förslag med 139 röster mot 40 och beslutades att det
nya skolhuset om möjligt skulle färdigställas till höstterminens början nästa år.
Därefter beslutades att anordningar för elektrisk belysning inmonteras i Mörhults,
Lindås och Hullingsveds skolhus.
– Municipalstämma hölls i Vislanda i söndags omedelbart efter kyrkstämmans slut.
Från länsstyrelsen i Växjö hade infordrats stämmans yttrande angående tillämpning
jämväl för statens och Karlshamn–Vislanda järnvägars område av k.m. fastställda
stadsplanen för Vislanda. Stämman beslutade efter någon diskussion att uttala sig för
lämpligheten av att stadsplanen jämväl skulle omfatta de ifrågavarande områdena.
Från Kronobergs läns nykterhetsförbund hade inkommit ansökning om bidrag till
föreningens verksamhet och beviljades för sådant ändamål ett anslag av 10 kr. att utgå
under 1928.
Från skilda håll hade gjorts påstötning om det bedrövliga skick vari stora landsvägen
genom Vislanda samhälle till följd av bristande underhåll från vägstyrelsens sida nu
befunne sig. I anledning härav beslutade stämman enhälligt, att till k.b. ingiva en kraftig
protest mot det sätt på vilket nämnda vägunderhåll hittills ombesörjts.
Avlöningen till samhällets polisman fastställes för nästkommande år till kr. 300.
Inkomst- och utgiftsstaten för nästa år balanserande på kr. 6,545 godkändes och kommer
denna att medföra en utdebitering av kr. 1:50 pr bevillingskrona, innebärande en ökning i
förhållande till näst föregående år av kr. 0:60.

Ur Smålandsposten N:o 171 Torsdagen den 3 November 1927.
(dödsannons)
Tillkännagives
att
Gud efter sitt allvisa råd behagat
hädankalla
min ömt älskade make och vår gode fader

f.d. hemmansägaren

Peter Magnus
Gummesson,
som stilla och fridfullt avled i sitt hem
den 31 oktober i sitt 86:te levnadsår,
djupt sörjd av mig, barn, barnbarn och
barnbarnsbarn, syster, samt släkt och
vänner.
Glimminge pr Vislanda den 31 okt. 1927.

Kristina Gummesson
f. Jonasson.
Barnen.

Sv. Ps. 221, 491.
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Ur Smålandsposten N:o 172 Lördagen den 5 November 1927.
Överkörd och dödad
av tåget.
Postassistenten Frans Andersson
I Älmhult omkommen.

En olyckshändelse som väckt den djupaste förstämning i vida kretsar, inträffade igår
morse vid en järnvägsövergång å S.J. cirka 4 km. söder om Älmhult. Postassistenten
Frans Otto Samuel Andersson, Älmhult, blev nämligen dödad av nedgående snälltåget,
som passerar Älmhult vid 5-tiden.
Andersson hade på natten gått ned på postkontoret för att utföra något arbete, varefter
han, som var en friluftsmänniska och älskare av gångsport som få, tagit en promenad och
därvid av blåsten och det regniga vädret troligen ej märkt det framrusande tåget vilket
givit honom en omedelbart dödande stöt i bakhuvudet. Han hade av tåget släpats med ett
30-tal meter.
Vid av läkare och landsfiskal verkställd undersökning har fastställt, att ren olyckshändelse föreligger.
Med postassistent Andersson bortgick en ovanligt sympatisk människa och en mycket
dugande tjänsteman, som av alla med vilka han kommit i beröring, gjort sig synnerligen
omtyckt. Han efterlämnar i djupaste sorg maka, född Melin, en liten son och en fosterson.
Han var född i Vinslöv 1893. Han blev tidigt fader- och moderlös samt erhöll sin uppfostran hos sin morbror, grosshandlare G. Bengtsson i Vislanda. Han avlade studentexamen i Kristianstad 1913 och blev 1916 extra postexpeditör och har bl.a. tjänstgjort i
Svedala, Vislanda och Växjö samt var sedan 1924 stationerad i Älmhult.

(annons)

Anbud
å verkstadsfastighet.
Mekanisk verkstad med gjuteri, beläget i Vislanda municipalsamhälle,
säljes för konkursmassas räkning. Verkstadsbyggnad av tegel, uppförd
1917 i två våningar under cementtak, ljus och rymlig, inrymmer f.n. 1
st. 12”, 1 st. 10”, 1 st. 8”, och 1 st. 6” goda gängskärningssvarvar, 8 st.
större och mindre borrmaskiner, 1 st. fjäderhammare, smedja med två
härdar och städ, filbänkar med 6 skruvstycken, 1 st. gängmaskin, 1 st.
kilspårmaskin, 2 fräsmaskiner, 1 chapingmaskin 22” jämte goda verktyg
för driften, Gjuteriet rymligt med tillhörande kran, Elektrisk sandsikt
samt övrig gjuteriredskap. Elektrisk drivkraft från egen transformator.
Utrymme för utvidgning finnes, enär tomtarealen innehåller 8,500
kvadratmeter.
Skriftliga anbud insändes till någon av undertecknade, förvaltare i
konkursen, före den 1 nästa december.
Torne och Vislanda den 2 november 1927.

Sal. Samuelsson. och Emil Lindahl.
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Ur Smålandsposten N:o 174 Tisdagen den 8 November 1927.
Blädinge föreläsningsförening, bjöd i lördags e.m. på en intressant föreläsning av
folkskolläraren P. G. Vejde, Växjö. Ämnet var: ”Något om Blädinge i gamla tider”.
Efter en kort redogörelse för västvärldens invandring och bebyggelsen, däri man bl.a.
fick veta, att fynd av sjönät hittats vid Ekenäs, Lästad, samt att på Gustaf Vasas tid fanns
här ungefär lika många gårdar som nu, övergick talaren till uppkomsten av en del
ortsnamn. En del historiska händelser vidrördes. Under Kalmarkriget 1612 skulle ett slag
stått i Blädinge. Man ur huse hade uppbådats. Ett flertal Blädingebor stupade. Slaget var
ett fullkomligt blodbad.
En annan intressant detalj var, att Vislanda gamla kyrka troligen byggts av någon
Lästadherre. Vislanda kyrka är sålunda troligen ett avsnört hemman från Blädinge.
Härefter behandlades Espemoens, Lästads, och Oby historia. Flera intressanta bilder
kommo därvid fram. Lästad ägdes först av Sparresläkten. Oby ägdes bl.a. på 1600-talet av
general Stenflycht. En senare ägare till Oby, eller Uhby som det kallades under medeltiden, var den redbare Ture Gabriel Gyllenkrook.
Espemoen har ägts av befälhavaren på Älvsborgs fästning Stråhle. Trots sin tapperhet
fick han se fästningen falla i fiendens händer. Fästningen återlöstes ju senare (Älvsborgs
lösen).
En dotter till honom sålde Espemoen till kyrkoherde Elias Wiesel 1690.
Föredraget beledsagades av ljusbilder. Ett mycket gott bidrag till kännedom om
hembygden gavs genom denna föreläsning.

Ur Smålandsposten N:o 176 Lördagen den 12 November 1927.
En jubilar.
60 år fyllde på fredagen stationsföreståndaren vid Gungvala station hr Carl Sandin.
Jubilaren är född i Vislanda, där han förut ägnade sig åt faderns yrke – snickarens. Vid 16
års ålder erhöll han anställning vid Statens järnvägar i Vislanda, men över gick senare till
Karlshamn-Vislanda järnväg, där han under 44 års tid varit anställd. År 1899 avancerade
han till konduktör och blev stationsföreståndare år 1915. Sandin är en vänsäll och
sympatisk personlighet som under årens lopp skaffat sig många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 182 Tisdagen den 22 November 1927.
Den tidiga vintern, med snö, som tycks vilja hålla i, har gjort att allt höstarbete måst
avstanna i våra bygder. Mycken höstplöjning återstår ännu till följd av den sena hösten
samt även det ihållande regnväder, som gjorde att marken på sankare platser blev omöjlig
att höstplöja. Många hunno ej heller så tillräckligt med höstråg på grund av försening med
upptagande av rotfrukter m.m. arbete, och den råg, som blev sådd, är fara värt att den
tager skada genom att snön föll utan att marken hade frusit till, och trots den låga
temparatur, som varit rådande sedan snön kom, är det föga troligt att marken under det
jämförelsevis tjocka snötäcket har hunnit att frysa till så hårt, som behövligt är för att
rågarna ej skola taga skada.
Bönderna har nu i hast fått utbyta sitt arbete på åker och äng med tröskning av säd på
logarna, och ännu kan man i Smålands skogsbygder få höra slagornas takt på logarna.
Även en del skogskörslor och framforsling av ved och stockar m.m. tills stationssamhällen har påbörjats, fastän slädföret på vägarna i allmänhet har varit otillräckligt för
framforslandet av större lass.
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Ur Smålandsposten N:o 195 Torsdagen den 15 December 1927.
Stämman instämde med de klagande. Extra kyrkostämma hölls i Vislanda i söndags för
yttrande över de besvär, som anförts över Oktoberstämmans beslut ifråga om skolhusbyggnad i Lindås.
Å sistliden Oktoberstämma antogs ett förslag att nu endast låta uppföra byggnad med
lärosalar i enlighet med uppgjord ritning och så låta frågan om den gamla byggnadens
reparation eller nybyggnad att anstå tills vidare.
Över detta beslut hade nu besvär anförts under förmenande att beslutet från Majstämman borde stå fast och att propositionsordningen vid beslutet, enligt åklagandens
mening varit felaktig.
Efter en längre diskussion beslöts med 325 röster mot 174 instämma med de klagande
och påyrka upphävande av det vid Oktoberstämman fattade beslutet.
Skulle så ske, står frågan på samma punkt som för ett år sedan och nya strider återstår.

Ur Smålandsposten N:o 203 Lördagen den 31 December 1927.
Dödsfall. Annandag jul avled efter en tids svårt lidande f.d. hemmansägaren Sven Magni
Olsson, Hyltan, Vislanda.
Med Magni Olsson bortgick icke blott en av vår bygds mest idoga odlare av den karga
småländska jorden. Född i Röshult i samma socken den 27 Febr. 1850, ingick han redan
1871 äktenskap med sin nu efterlevande maka, som då var 17 år – han 21 – och övertog
hemmanet Ljustorp i Ryssby socken. Efter att hava innehaft denna gård några år lyckades
han för densamma byta sig till det vida större men ytterst förfallna hemmanet Hyltan i
Vislanda socken. Med en alldeles makalös energi, som trotsade alla svårigheter, började
han här genast sätta igång med ett omfattande kulturarbete. Sålunda förvandlade han så
småningom sitt hemman från att vara ett av de sämre och obetydligaste till ett av de i alla
avseenden förnämsta på orten genom de nyodlingar och förbättringar av alla slag å hus
och jord, som han här under årens lopp utförde. För 14 år sedan överlämnade han gården
till äldsta dottern och hennes man men dock ingalunda för att draga sig tillbaka och njuta
ett välförtjänt otium. Tvärtom. Från sitt hemman hade han nämligen tagit undan några
tunnland till ytterlighet oändlig mark, som han hittills ansett alltför svår att uppodla. Efter
några år av rastlöst arbete och otrolig möda, låg även denna vildmark uppodlad och
absolut stenfri. Man får säkerligen söka långt efter motstycke till dylika arbetsprestationer.
Olsson var en allvarets och ordningens man i ordets allra djupaste mening. Han var med
ett ord sagt en äkta hedersman, omutlig, rättvis och rättrådig.
Olsson sörjes närmast av makan, med vilken han varit förenad i ett 56-årigt mer än
vanligt lyckligt äktenskap, åtta döttrar, barnbarn, barnbarnsbarn samt en stor släkt- och
vänkrets. Två döttrar vistas i Amerika och en innehar, som nämnts, fädernegården.
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Ur Smålandsposten N:o 6 Torsdagen den 12 Februari 1928.
(dödsannons)
Tillkännagives
att
vår älskade fader,

f.d. Stationskarlen

Sven Magnus Nilsson,
har lämnat oss i dag i sitt 74:de
levnadsår, djupt sörjd och i tacksamt
minne bevarad av barn, barnbarn,
barnbarnsbarn, släkt och vänner.
Vislanda den 9 Januari 1928.

Barnen.
Sv. Ps. 452.

Ur Smålandsposten N:o 12 Söndagen den 22 Januari 1928.

Vår kära broder och morbroder
samt min trofaste vän,

Handlanden

Ernst Svensson,
ingick idag i den eviga vilan, djupt
sörjd o. saknad och i tacksamt minne
bevarad av oss, övriga släktingar,
kamrater och vänner.
Vislanda den 20 jan. 1928.

Syskonen
Syskonbarnen

Annie

”Gud är kärleken.”
Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
söndagen den 29 januari kl.11. f.m.

Dödsfall. Handlanden E. Svensson i
Vislanda avled på fredagen i en ålder av 55
år.
Den avlidne, som var född i Farhult,
Malmöhus län, kom i tidiga år till
Vislanda, där han erhöll anställning i
handlanden Gustaf Bengtssons affär. När
denna affär vid Bengtssons frånfälle
förändrades till aktiebolag, blev Svensson
chef för firman. Han gjorde sig alltid känd
såsom en synnerligen försynt personlighet,
som genom sitt stora tillmötesgående mot
alla vann många både vänner och kunder.
Under många år har han med största
tålamod burit på ett stort bröstlidande, för
vilket han vårdats ett flertal tillfällen på
sanatorium. På grund av förkylning måste
han strax före jul intaga sängen, där han
med tålamod och trosvisshet förbidade
slutet.
Släktingar och vänner komma att bevara
den avlidne i ljusaste minne.
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Ur Smålandsposten N:o 15 Lördagen den 28 Januari 1928.
(annons)

Fastighetsoch lösöreauktion.
Genom fri och öppen auktion, som förrättas i Ekevarfven i Blädinge
socken den 3 nästkommande Februari kl. 10 f.m., låter hemmansägaren
Aron Johansson därstädes försälja:
Fastigheten 1/6 mantal Ekevarfven i Blädinge socken, beläget cirka 3
km. från Vislanda järnvägsstation, att tillträdas den 14 nästa Mars.
Gården föder 11 nötkreatur, 2 hästar samt smådjur.
Alla byggnader av prima beskaffenhet, brandförsäkrade för 16,500 kr.
Den odlade jorden nästan stenfri, dränerad och i hög kultur.
Fiskdamm med karp och en damm för elektriskt ljus finnes.
Efter uppropet av fastigheten, som sker kl. 10 f.m., försäljes hela det
yttre värdefulla lösöret, bestående av 8 kor, 2 hästar, 2 betäckta suggor,
vagnar för par och enbet, kälkar, selar, tröskverk, radsåningsmaskin
m.m.
Betalningsvillkor för fastigheten: 1/10 av köpesumma bet. genast,
resten vid tillträdet mot godkänd borgen, och förbehålles ½ timma att
antaga eller förkasta gjorda anbud. Inteckningar underlätta köpet.
Å lösöret lämnas 2 månaders räntefritt betalningsanstånd.
Äganderätten till inropad vara förbehålles tills den är betald.
Vislanda den 23 Januari 1928.
Emil Swensson

Ur Smålandsposten N:o 16 Söndagen den 29 Januari 1928.
(dödsannons)
Härmed tillkännagives
att
Gud i sitt allvisa råd behagat
hädankalla
min älskade make,

Handlanden

Emil Johansson,
vilken i dag stilla och fridfullt ingick i
den eviga vilan, i en ålder av 44 år,
djupt sörjd och i ljust minne bevarad
av maka, åldrig moder, broder, övriga
släktingar och vänner.
Vislanda den 27 Jan. 1928.

Sofia Johansson
Sv. Ps. 477.
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Ur Smålandsposten N:o 17 Tisdagen den 31 Januari 1928.
Begravning. Stoftet efter handlanden Ernst Svensson vigdes igår till den sista vilan i
Vislanda kyrka.
Jordfästningen ägde rum omedelbart före gudstjänsten och förrättades av kyrkoherde K.
Holm, som höll en gripande dödsbetraktelse och erinrade om den hänsovnes frimodighet
och trosvisshet inför döden. Kantor Rosengren utförde därefter sång från orgelläktaren,
varpå följde altartjänst. Efter gudstjänstens slut utbars kistan till graven, där den
bortgångne ägnades en sista hyllning av de anhöriga och de närmaste vännerna. Vislanda
kyrkokör utförde sång vid graven. Prestaverande voro grosshandlaren Emil Svensson och
Carl Samuelsson. En ovanligt rik blomsterskörd hade sänts till båren.

Den nya Forden introduceras i Växjö.
En tvåsitsig kupé demonstreras
här i dag och i morgon.

I dag och i morgon utställes hos Axel Davidssons bilaffär i Växjö ett exemplar av de nya
Fordvagnarna. Bilen anlände i natt från Malmö via Älmhult, där den igår visades för stora
skaror spekulanter och andra intresserade, som infunnit sig till demonstrationerna.
Till Växjö anlände vagnen som sagt i
natt, och Smålandspostens medarbetare
mötte densamma vid Huseby och fick
under färden in till staden på de bitvis nog
så spåriga och hala vägarna tillfälle – om
även ej själv vid ratten – konstatera några
av dess förnämliga egenskaper. Detta
första utmärkta intryck förstärktes
ytterligare vid en liten provtur i staden.
A-Model Kupé 1928.
Vagnen visade sig äga en accelerationsförmåga, vars make man nog få leta ganska vidt efter. De nya fyrhjulsbromsarna äga stor
smidighet och kraft, och fjädringen var trots – eller skola vi kanske våga oss på att säga,
tack vare – de av så många förkättrade tvärfjädrarna, helt enkelt ypperlig. Härtill bidraga
naturligtvis i hög grad de hydrauliska stötdämparna. En annan detalj, vi hunno fästa oss
vid under den korta nattliga provturen, var belysningen, vilken verkade särdeles
förnämlig. Strömbrytaren till denna sitter på själva ratten och är mycket lättmanövrerad
och åtkomlig.
Kort och gott. Det första totalintrycket blev enbart angenämt, och av allt att döma
kommer också detta första intryck att stå sig även vid en kritisk eftergranskning.
Av de nya Fordarna finnas än så länge endast 18 i landet, och den till Växjö i natt
anlände vagnen är en tvåsitsig kupé, och under demonstrationerna i dag och i morgon
kommer den säkert att bli ivrigt beskådad och omdebatterad.
Runabout.

Ur Smålandsposten N:o 21 Tisdagen den 7 Februari 1928.
Kommunalt. Kommunalfullmäktige i Vislanda sammanträdde i söndags, varvid alla
fullmäktige voro närvarande.
Till ordförande omvaldes för innevarande år folkskollärare J. W. Gustafsson och till vice
ordförande nämndeman Per Samuelsson.
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Fullmäktige behandlade därefter ett inkommet förslag om skrivelse till K. Järnvägsstyrelsen i anledning av ifrågasatt indragning till nästa tidtabellsperiod av uppehållet i
Vislanda för uppgående dagssnälltåget n:r 8. Av diskussionen framgick, att indragningen
ifråga icke vore önskvärd särskilt med hänsyn till att Vislanda därigenom skulle gå miste
om den enda snabba förbindelsen från Malmö och sydligaste delen av landet i övrigt.
Indragningen av uppehållet befarades dessutom komma att menligt inverka på postens
kommunikation från orten, då det knappast kunde förutsättas att det lokaltåg, som
samtidigt skulle in till Alvesta, komme att utrustas för fullständig postföring. Fullmäktige
beslutade i anledning därav att ingå till Järnvägsstyrelsen med en hemställan att indragningen icke måtte komma till stånd.

Ur Smålandsposten N:o 37 Tisdagen den 6 Mars 1928.

Auktion å fastighet och lösöre
bestående av LOKOMOBILER, TORVVERK m.m.
Å Brohults Mosse 4 km. från Vislanda Järnvägsstation, låter
Direktör Ragnar L. Jeansson, Kalmar, tisdagen den 13 mars d. å.
kl. 13 f.m. genom undertecknad, på fri och öppen auktion, försälja
d e l s Brohults Mosse i Vislanda socken om c:a 145 tunnlands
areal, tillträde den 1 april eller senare enligt överenskommelse.
d e l s en å Hjulsryds hållplats å Vislandabanan befintlig större
torvlada av stolpar och bräder, vilken försäljes i större eller mindre
delar.
d e l s alla å Brohults Mosse befintliga maskiner, tillbehör m.m.
bl. a.:
1 Munktells lokomobil, 10 hk. nom, 1 Marshalls lokomobil, 44
hk. eff., 1 Strömstorps lokomobil, 50 hk. eff., 1 Holmens
lokomobil, 12 hk. nom, 1 Munka Ljungby lokomobil 24 hk. eff., 1
Karlsviks fotogenmotor, 4 hk., 4 st. Svedala torvmaskiner, varav 2
av n:o 1, 1 av n:o 2 och 1 av n:o 3, med elevatorer och torvverksvagnar till desamma, 4 st. framryckningsspel m. linor och
ankare, 3 st. torvutsättningslinbanor m. bockar, 3 st. spännvagnar,
3 st. spännblock med kättingar och ankare, 1 st. rullbord, 5 st.
remskivor av olika storlekar, munstycken, 35 st. bärgningsvagnar
om c:a 2 kbm. innehåll, 11 st. torvutsättningsvagnar för 25 lappar,
1 fältässja, tänger, släggor, rörtänger, skiftnycklar, skruvstycke,
blåslampa, m.m., m.m.
Mossen säljes i nu befintligt skick och skall 15 % av köpesumman
erläggas av köparen vid auktionen som handpengar.
Torvladan skall bortföras under innevarande år.
För gjorda inrop lämnas till solida och kända köpare 3 mån.
kredit. Övriga måste ställa av mig godkänd borgen eller betala
kontant innan varan avhämtas. Äganderätten till gjorda inrop
förbehålles till varan är till fullo betald.

CARL SAMUELSSON,
V i s l a n d a.
Tel. 15.
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Ur Smålandsposten N:o 30 Torsdagen den 23 Februari 1928.
(dödsannons)
Härmed tillkännagives,
att
min käre make och vår fader,

Lantbrukaren

Gustaf Johansson,
stilla insomnade idag kl. 1,30 e.m. i
en ålder av 63 år, 10 mån. och 5
dagar, djupt sörjd men i ljust minne
bevarad av maka, barn och barnbarn,
syskon, släktingar och många vänner.
Hönetorp pr Vislanda den 22/2 1928.

Hilda Johansson,
född Nilsson
Barn och Barnbarn.

Sv. Ps. 477.

Rälsbyte å linjen Alvesta–Vislanda. Järnvägsstyrelsen har uppdragit åt tredje distriktsförvaltningen att i år verkställa utbyte av i huvudspår å linjen Alvesta–Vislanda liggande
räls av 1896 års modell mot räls av 1924 års modell. Kostnaderna härför har beräknats till
170,000 kr.

Ur Smålandsposten N:o 49 Tisdagen den 27 Mars 1928.
(dödsannons)
Härmed tillkännagives,
att
min kära, goda maka,

Ellen Bengtsson,
avled i dag å Ljungby lasarett i en
ålder av 32 år, 3 mån., 16 dagar, djupt
sörjd av mig, liten gosse, fosterbarn,
föräldrar, syskon, släkt och många
vänner.
Vislanda den 24/3 1928.

P. E. Bengtsson.
Älskad i livet –
saknad i döden.
Sv. ps. 478 o. 468 v. 13,14.
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Kommunalt. Kommunalfullmäktige i Vislanda sammanträdde i söndags.
Ansvarsfrihet beviljades.
Till ledamöter i valnämnden utsågos: hrr J. A. Karlsson, Per Samuelsson, Olof Kling
och Emil Svensson med hrr Otto Andersson och Hjalmar Liljekvist som suppleanter.
Därefter behandlades en från hr Axel Lindahl inkommen ansökning om tillstånd att få
försälja pilsnerdricka inom Vislanda hotell. Frågan väckte en livlig diskussion, och
beslutade fullmäktige med 10 röster mot 9 att tillstyrka försäljning endast i samband med
måltid och att sådan försäljning skulle få förekomma från kl. 8 f.m. till kl. 8 e.m., dock
icke under pågående gudstjänst.
– Municipalstämma hölls i Vislanda i söndags. Ansvarsfrihet beviljades.
Från k. bfhde inkommet ärende angående iståndsättning av arrestlokalen vid Vislanda
station behandlades därefter och beslutades, att frågan därom för närvarande icke kunde
föranleda någon åtgärd, alldenstund det icke vore utrett, vilken som är ägare till
byggnaden i fråga. Enligt ett protokoll från kommunalstämma år 1901, är Vislanda
kommun underhållsskyldig för en arrestlokal i anledning av de torgdagar, som på den
tiden höllos vid Vislanda station. Ärendet remitterades därför till kommunalfullmäktige i
Vislanda för åtgärd eller yttrande.
Beträffande förläggning av det planerade badhuset i Vislanda beslutades, att detta skulle
uppföras på den plats kommittén föreslagit och att denna i samråd med brandstyrelsen
skulle undersöka, huruvida icke lämpligen vattenledningen till badhuset skulle kunna
kombineras med vattenbassäng för brandsläckningsändamål.
I anledning av i en inkommen skrivelse om borttagande av anslutningsavgifter och
sänkning av mätarehyra för den elektriska belysningen inom samhället, beslutade
stämman göra en hemställan till Sydsvenska kraftaktiebolaget om sådan ändring i
gällande villkor, att sådana avgifter blevo mindre betungande.

Ur Smålandsposten N:o 50 Torsdagen den 29 Mars 1928.
(dödsannons)
Vår kära lilla mor,

Änkefru

Carolina Larsson
avsomnade i dag på Växjö Lasarett, i
tron på sin frälsare, i en ålder av nära
77 år, djupt sörjd och saknad av oss
barn, barnbarn och barnbarnsbarn
samt släkt och vänner.
Vislanda den 27 mars 1928.

Barnen.
Sv. ps. 650.
(Hennes älsklingspsalm).

136

Ur Smålandsposten N:o 56 Onsdagen den 11 April 1928.
Vislanda- och Blädingeortens elektriska förening u.p.a., hade årssammanträde i
Vislanda den 1 April under ordförandeskap av nämndeman Per Samuelsson i Aplamon.
Arbetsstyrelsens förvaltningsberättelse och räkenskaper samt revisorernas berättelse
föredrogos, och ansvarsfrihet beviljades.
Till föreningens styrelse för två år valdes: kyrkovärden P. M. Johansson i Lindås
Östregård, Vislanda, hemmansägarna Otto Andersson i Sälhyltan, Gustaf Hörberg i
Remmatorp, Karl Ring i Södra Vare och Salomon Johansson i Blädingeås. Till styrelsesuppleanter för samma tid valdes: häradsdomare C. M. Johansson i Södra Vare,
nämndemannen Per Samuelsson i Aplamon och hemmansägaren August Bengtsson i
Skeppshult.
Till revisorer att granska innevarande års räkenskaper valdes sågverksägaren Sven
Nilsson i Kvarnadal och hemmansägaren Karl Magnusson i Färanäs, och till deras
suppleanter virkeshandlaren Johannes Andersson i Sjöbacken och kyrkovärden Ernst
Karlsson i Hjälmaryd.
Föreningssammanträdet gjorde det uttalandet, att styrelsen skulle uppmana de föreningsmedlemmar, som ännu icke erlagt stadgeenlig anslutningsavgift, att ofördröjligen erlägga
densamma.
Till ingenjör Nils Lindgren i Ljungby, som under den elektriska anläggningens byggande varit arbetsstyrelsens sakkunnige och som sådan utfört ett berömvärt arbete,
avsändes ett hälsningstelegram.
Föreningens tack till arbetsstyrelsen och deras uppoffrande och krävande arbete
framfördes i hjärtliga ordalag av Karl Magnusson i Färanäs.

Ur Smålandsposten N:o 58 Lördagen den 14 April 1928.
(dödsannons)
Tillkännagives,
att Gud i sitt allvisa råd hemkallat
till den eviga vilan
vår kära, lilla mor,

Stina Persson,
i sitt 78:de levnadsår, som lämnade
oss i dag i djupaste sorg, men i ljust
och tacksamt minne bevarad av oss,
samt släkt och vänner.
Vislanda den 12/4 1928.

Barn o. barnbarn.
Sv. Ps. 29 o. 485.
Du var vårt allt,
Nu är det kallt,
Det ömma modershjärtat.
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Ur Smålandsposten N:o 63 Söndagen den 22 April 1928.
Foderbrist, börjar på många håll allmänt göra sig gällande ute i bygderna. Det är främst
den på flera ställen felslagna skörden ute på mossar sistlidne höst samt den mångenstädes
dåligt bärgade grödan, som nu börjar göra sig kännbar. I de bygder, där ljunghedar finnas,
kan man ofta få se djuren gå ute på dessa och beta. Här och var i bygderna gå kreaturen
ute på klövervallar och ängar. Härigenom inbesparas en och annan fodergiva pr dag,
vilket är av betydelse för många, särskilt på torp och småställen, där man håller relativt
stor djurbesättning i förhållande till det stråfoder, som skördas. Händer så, att stråsäden –
såsom i fjor var fallet – blir skadad under bärgningen, så kan det vara nog så svårt att föda
fram besättningen. Efterfrågan på såväl hö som halm är f.n. mycket stor ute i bygderna,
och priserna tendera att stiga.

Ur Smålandsposten N:o 64 Tisdagen den 24 April 1928.
(dödsannons)
Tillkännagives,
att
Gud behagat hädankalla
vår kära mor,

Anna Katarina
Pettersson,
som stilla insomnade i sitt 83
levnadsår, sörjd och saknad av oss
barn och barnbarn.
Rickardshult den 21 april 1928.

Barn och Barnbarn.
Sv. ps. 221, v. 3.
Sv. ps. 47, v. 9.

Ur Smålandsposten N:o 66 Lördagen den 28 April 1928.
Vårmarknaden i Vislanda, gick av stapeln på fredagen under det mest strålande väder.
Redan tidigt på morgonen anlände kreaturen, och affärerna därmed blevo genast livliga,
och som tillgången icke fullt motsvarade efterfrågan blevo priserna i allmänhet goda.
Tillsammans avsändes i samband med marknaden tolv järnvägsvagnar med kreatur, vilket
i förhållande till de närmast föregående åren kan betraktas som en tämligen stor omsättning.
Röda korsets Vislandakrets hade på marknaden anordnat en tombola för försäljning av
en del skänkta varor och kunde säkerligen glädja sig åt en strykande åtgång på sina varor.
Röda korset hade dessutom i nya ordenshuset två teaterföreställningar, som båda drogo
fulla hus. Pjäsen, ”Hos portvakten”, som gavs med sedvanlig kläm och rutin, mottogs av
publiken med livligt bifall.
Av andra marknadsnöjen bjöds det icke särdeles mycket.
Då tillströmningen av folk, tack vare det vackra vädret, var ovanligt stor, voro affärerna
i övrigt livliga, vartill även den goda omsättningen på kreatursmarknaden bidrog.
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Ur Smålandsposten N:o 69 Torsdagen den 3 Maj 1928.
Torvupptagningen på Hästhagens mosse, påbörjas för året på onsdagen. För ändamålet
har en arbetsstyrka på 85 man inkallats. Igångsättningen inträffar någon vecka senare än
vanligt, då tjälen i år, till följd av den förhållandevis torra väderleken, stannat länge kvar i
mossen. Då arbetena med vändning och kupning av torven, vilka brukar påbörjas under
den senare delen av Maj, igångsättas, kommer arbetsstyrkan att högst avsevärt utökas.

Ur Smålandsposten N:o 72 Tisdagen den 8 Maj 1928.
Stämman instämde i klagomålen. Kyrkostämman i Vislanda har med 342 röster mot
177 beslutat instämma i August Petterssons i Glimminge m.fl. besvär över k. bfhdes
fastställelse av kyrkostämmans beslut i Oktober 1927 angående skolhusbyggnad i Lindås.

Rälsombytet på bandelen Alvesta–Vislanda. Den av Järnvägsstyrelsen beslutade
rälsomläggningen å bandelen Alvesta –Vislanda kommer inom kort att bliva verkställd.
Utläggning av räls av den nya modellen pågår sedan ett par dagar.

Ur Smålandsposten N:o 73 Torsdagen den 10 Maj 1928.
Kommunalt. Extra kyrkostämma hölls i Vislanda i söndags med kommunens icke
klagande röstberättigade i anledning av hemmansägaren August Petterssons i Glimminge
m.fl. besvär över k. m:ts bfhdes fastställelse av kyrkostämmas beslut i Oktober 1927
angående skolhusbyggnad i Lindås.
Ordföranden uppläste först den till k. bfhde ställda besvärsskriften och lämnade i övrigt
en del sakliga upplysningar angående ärendet. Bland annat framhöll ordf., att det
skolbyggnadsförslag, de klagande gjorde sig till talesmän för, var stridande mot av k.m.
utfärdade författningar, vilka icke medgiva annat än i särskilda undantagsfall, som här
icke kunna anses föreligga, uppförande i en enda byggnad av lärosalar och bostäder, ett
förhållande, som även folkskoleinspektören på kraftigaste sätt påpekat i sitt yttrande i
ärendet. Det vore därför, även om besvären blevo gillade av k.m., icke alls säkert, att det
byggnadsförslag, de klagande förordar, kunde komma till utförande.
Diskussionen förklarades därefter öppnad, varunder emellertid intet nytt av betydelse
framkom. Ordföranden förhörde sig därefter med nämndemannen Per Samuelsson
angående ett intyg, som dennes tillsammans med några andra personer såsom en särskild
bilaga till besvärsskriften ingivit till k.m. Intyget i fråga innefattade ett bestämt förnekande av, att ordföranden i byggnadskommittén på förhand underrättat kommittéledamöterna om att arkitekt A. Wiman i Växjö skulle tillkallas. Ordföranden framhöll, att
det för honom vore av största vikt att verkliga förhållandet i detta fall verkligen komme
fram och sade sig bestämt veta, att nämndeman Samuelsson blivit underrättad. Denne
medgav också, att han vid en föregående stämma öppet uttalat, att han blivit underrättad
om arkitekt Wimans tillkallande, men framhöll, att han icke bestämt fattat, vid vilket
sammanträde det skulle vara, varför hans intyg sålunda ej kunde betecknas som oriktigt.
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På begäran uppläste därefter ordföranden folkskoleinspektörens yttrande i anledning av
besvären till k. bfhde, att därav framgick, att folkskoleinspektören på det bestämdaste
avstyrkte uppförande av lärosalar och bostäder i samma byggnad.
Därefter framlämnades tvenne förslag till uttalande, det ena av nämndemannen Per
Samuelsson och gående ut på ett instämmande i klagomålen och det andra av stationskarl
K.G. Johansson, innefattande en hemställan, att besvären måtte lämnas alldeles utan
avseende. Vid därpå företagen votering segrade det förstnämnda förslaget med 342 röster
mot 177. Vid röstningen avlämnades icke mindre än 229 fullmakter, d.v.s. omkring 80 %
av de röstande voro försedda med fullmakter.

Ur Smålandsposten N:o 82 Lördagen den 26 Maj 1928.
Från Vislanda, skrives till oss:
Sundhetsinspektion förrättades i måndags i Vislanda av förste provinsialläkaren, d:r
K. Danélius. Hela samhällets dräneringssystem blev därvid föremål för besiktning, och
detta befanns, vad östra delen av samhället beträffar, vara i tillfredställande skick. Dock
uttalades som önskemål att avloppet utefter landsvägen mot Växjö borde läggas med
täckt rörledning ända fram till den bäck, vari det utmynnar. Även för vissa delar av
samhället väster om järnvägen vore avloppsledningar utförda i tämligen tillfredställande
omfattning; på en del håll saknades emellertid så gott som fullständigt avloppsledningar i
egentlig mening, varför det inom icke alltför avlägsen framtid blir nödvändigt anordna
ytterligare en stamledning genom sydvästra delen av samhället.
Ett flertal fastigheter, särskilt då sådana, som användas för bageri-, charkuteri eller dylik
rörelse, vore föremål för syn och desamma befunnos i stort sett tillfredställande. En del
fastighetsägare fingo emellertid åläggande att förbättra sina anordningar för uppsamling
av sopor, avfall och dylikt.

Ur Smålandsposten N:o 86 Lördagen den 2 Juni 1928.
(dödsannons)

Tillkännagives,
att
Gud i dag till sig hemkallat
min käre trofaste Make
och min gode uppoffrande Fosterfar

Handlanden

Karl Bengtsson,
som stilla avsomnade i sitt 55:te
levnadsår, djupt sörjd och i tacksamt
minne bevarad av oss, syskon, övriga
släktingar och många vänner.
Vislanda den 31 Maj 1928.

Augusta Bengtsson.
Emilia och Gunnar Björkman.

I Kristi sår jag somnar in,
de renar mig från synder min:
Ja, Kristi död och dyra blod,
Det är mitt liv, min prydnad god.
Sv. ps. 481: 7, 8 v.
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Ur Smålandsposten N:o 89 Torsdagen den 7 Juni 1928.
Födelsedag. 50 år fyller på lördag handlanden Elof Pettersson i Vislanda.
Han är född i Traryd och kom efter merkantil utbildning in i affärslivet. I Alvesta har
han under ett flertal år varit knuten till Ad. Johanssons affär och flyttade därifrån till
Tyringe, där han etablerade sig. Sedan ett par år tillbaka är han bosatt i Vislanda. I
besittning av ett hjärtligt sinnelag i ordets bästa bemärkelse har han förvärvat sig ett stort
antal vänner på de skilda platserna.

Ur Smålandsposten N:o 111 Tisdagen den 17 Juli 1928.
(dödsannons)
Gud har till sig hemkallat

vår kära lilla

Kerstin
som lämnade oss i dag i en ålder
av 3 år, 5 månader och 8 dagar,
djupt sörjd och i ljusaste minne
bevarad.
Ekemoen pr Vislanda den 15 juli 1928.

Ester och Sven Johansson.
Elin, Harald och Arnold.
”Herren gav och Herren tog,
välsignat vare Herrens namn”.
Sv. ps. 623.

Ur Smålandsposten N:o 123 Tisdagen den 7 Augusti 1928.
Sommarfesten i Björneborgsparken vid Vislanda, i söndags, anordnad av Blädinge
och Vislanda sockenföreningar av Bondeförbundet, hade samlat en talrik publik. Det
beräknas, att inemot 600 personer på söndags e.m. å kvällen sökte sig ut till den synnerligen tilltalande mötesplatsen, en vacker furupark, som välvilligt upplåtits för festens
hållande.
Efter musik av musikkåren ”Lyran”, Ljungby, samt sång av Moheda manskör, öppnades
festen av Blädingeföreningens ordförande lantbr. Aron Karlsson, Espetuna, vilken
hälsade de närvarande välkomna.
Som riksdagsman Janne Nilsson, Hörby, av sjukdom blivit förhindrad att tala å festen,
höll riksdagsman Per Gustafsson, Benestad, föredrag, i vilket han relaterade en del
frågors behandling vid de senaste riksdagarna samt Bondeförbundets insatser härför.
Efter en kortare paus för servering höll landstingsman Wictor J. Mattsson, Eneryda, ett
anförande, vari han manade till ökad anslutning till Bondeförbundet.
Som avslutning höll ombudsman G. Friberg, Tegnaby, ett fosterländskt anförande och
slutade med att utbringa ett fyrfaldigt leve för fosterlandet.
Unisont sjöngs därefter ”Du gamla, du fria”.
Därefter var festens mera allvarliga del slut, och å dansbanan fick nu ungdomen taga sig
en svängom. För dansmusiken svarade musikkåren ”Lyran” på ett förträffligt sätt, och till
omväxling lät sångkören ännu en gång höra av sig.
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Ur Smålandsposten N:o 132 Torsdagen den 23 Augusti 1928.
(dödsannons)
Min ömt älskade make och vår
käre fader

f. d. Stationskarlen

August Flink
lämnade oss i dag efter långvarigt
men med stort tålamod buret
lidande, i en ålder av 56 ½ år,
djupt sörjd och saknad av oss, släkt
och många vänner.
Vislanda den 22 aug. 1928.

Alfhild Flink.
Barnen.

Ur Smålandsposten N:o 141 Lördagen den 8 September 1928.
(dödsannons)
Tillkännagives,
att
Gud till sig hemkallat
min käre make,
f.d. Expeditionsföreståndaren vid
Statens Järnvägar,

Jöns Olsson
som i dag stilla insomnade i sitt 75:te
levnadsår, djupt sörjd och i tacksamt
minne bevarad av mig, syskon,
syskonbarn, övriga släktingar och
många vänner.
Vislanda den 6 september 1928.

Hilda Olsson.
Sv. ps. 257, v. 11.
De, som med sin närvaro önska hedra den
avlidnes minne meddelas, att jordfästningen
äger rum i Vislanda onsdagen den 12 sept.
1928.
Samling sker i sorgehuset kl. 2 e.m.

Ur Smålandsposten N:o 156 Torsdagen den 4 Oktober 1928.
Järnvägen Vislanda–Bolmen 50 år. Den 4 Okt. 1878 d.v.s. i dag för 50 år sedan, invigdes Vislanda–Bolmens järnväg av konung Oscar och öppnades för trafik följande dag.
Det var en högtidsdag, då Sunnerbo fick sin första järnväg. Att häradet sedan dess gått
framåt, därom vittnade årets utställning, och att järnvägen bidragit därtill är säkert.
År 1904 fick järnvägsbolaget, som i början hade en svag trafik, sina ränteskulder till
staten efterskänkta på grund av en motion i riksdagen av hrr E. O. Magnusson i Tumhult
och J. P. Persson i Hult. Därefter kunde järnvägen föra en drägligare tillvaro. År 1908
sammanslogos denna järnväg med Karlshamn – Vislanda järnväg till ett bolag, som nu
under flera år utdelat 6 % på aktiekapitalet.
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I stället för fest på femtioårsdagen har senaste bolagsstämman på förslag av hr
Magnusson i Tumhult överlämnat 5,000 kr. till järnvägens sjuk- och underhållskassa,
varifrån bidrag utgå till fattiga f.d. befattningshavare.

Ur Smålandsposten N:o 160 Torsdagen den 11 Oktober 1928.
Från Vislanda, skrives:
Ungdomsföredrag om S.L.U:s mål och uppgifter hölls på söndagen av distriktets
sekreterare Johan Johansson, Lidnäs i Lönshult, Vislanda. Hos lantbrukaren Ernst
Petersson, som välvilligt upplåtit sitt trevliga hem för ändamålet. Efter föredraget
bildades en ungdomsförening av S.L.U., till vilken anslöto sig 51 medlemmar.
Efteråt valdes styrelse och hölls med denna konstituerande sammanträde. Till ordf.
valdes lantbr. Emil Ohlsson, Mörhult, sekreterare lantbr. Gustaf Karlsson, Lönshult och
till kassör lantbr. Ernst Petersson, Mörhult, samtliga med postadress Vislanda. Mötet
öppnades och avslutades av hr E. Petersson, Lönshult.

Ur Smålandsposten N:o 170 Söndagen den 28 Oktober 1928.
(dödsannons)
Härmed tillkännagives,
att
Gud behagat hädankalla
min kära maka

Ingrid Katarina Nilsson
född Pettersson,
som stilla avled onsdagen den 24
dennes i en ålder av 80 år, 7 månader
och 8 dagar, djupt sörjd och saknad av
mig, fosterson, syskon och syskonbarn
samt släkt och många vänner.
Kringlehall, Vislanda den 25 okt. 1928.

Petter Nilsson.
Karl Magni.

Albin.

Sv. ps. 275 v. 8, 9.

Ur Smålandsposten N:o 173 Lördagen den 8 November 1928.
(annons)

Lösöreauktion.
I anledning av övertagande av annan fastighet låter nämndemannen Per
Samuelsson i Aplamoen, Vislanda, genom offentlig auktion, som å
stället förrättas fredagen den 9 dennes, med början på slaget kl. 10 f.m.,
försälja hela allt yttre och delvis inre lösbo, varav nämnes:
Kreatur: 3 st. hästar, därav tvenne arbetshästar, 1 slakthäst, 1 fullblods
ayrshiretjur av god härstamning, tre år, 9 st. kor, flertalet unga, 4 kvigor,
1 cheviotsbagge, 14 st. tackor av blandad cheviotras, 30 st. höns, 2 st.
suggor, 11 st. sex veckor gamla smågrisar.
Maskiner: 1 Thermænius tröska, Svea n:o 1, 1 st. 5 hkr. fotogenmotor,
1 sädesharpa, 1 radsåningsmaskin, 1 slåttermaskin, enbet, 2 hästhackor,
plogar, årder, harvar och vältar, åkvagnar och åkkälkar, arbetsvagnar och
arbetskälkar, seldon för par och enbet, 1 decimalvåg med vikter, 1
stenkran.
Ett stallspilt i Vislanda norra kyrkstallar.
Dessutom kommer att försäljas en del möbler och inre inventarier.
Av mig för vederhäftighet kände köpare erhålla 2 månaders räntefritt
betalningsanstånd. Äganderätten till försåld vara förbehålles till densamma är till fullo betald.
Södra Vare den 1/11 1928.
C. M. Johansson.
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Ur Smålandsposten N:o 201 Lördagen den 22 December 1928.
Från Vislanda, meddelas till oss:
En ståtlig julgran kommer i år att uppsättas på järnvägstorget i Vislanda. Granen har
anskaffats genom intresserade i samhället, där man förra året kände stor saknad över att
julgran då ej kunnat anskaffas. Granen kommer att upplysas med en stor mängd elektriska
lampor, som tändas julafton kl. 4 e.m., då andaktsstund med julbetraktelse hålles av
kyrkoherde Holm. Blir vädret någorlunda, kommer liksom förr säkerligen mycket folk att
deltaga i den stämningsfulla inledningen till julhögtiden.
–––
Vislanda kyrkliga sykrets har till Vislanda kyrkas predikstol skänkt ett synnerligen
vackert dokkläde, förfärdigat hos A.-B. Libraria, Stockholm. Dokklädet kommer att första
gången pryda sin plats vid gudstjänsten på juldagen. Föregående år skänkte nämnda
sykrets ett stilfullt, vackert antependium till kyrkans altare.

Ur Smålandsposten N:o 203 Torsdagen den 27 December 1928.
Kommunalt. Municipalstämma hölls i Vislanda på söndagen.
Hälsovårdsnämnden hade inkommit med förslag om igenläggning av ett avloppsdike
utefter Husebyvägen samt ett mellan stationskarl K. G. Johanssons och murare Aug.
Petterssons tomter. Förslaget hade behandlats av municipalnämnden, som tillstyrkt
igenläggning av det första diket, varemot det andra tills vidare borde få anstå av kostnadshänsyn. Frågan framkallade en längre diskussion, och hr K. G. Johansson framhöll, att det
förutom det av hälsovårdsnämnden angivna diket funnes intill hans tomt ännu ett dike,
som samhället omedelbart borde igenlägga. Frågan återremitterades till hälsovårdsnämnden till förnyad behandling och upprättande av kostnadsförslag.
Till ledamot i samhällets brandstyrelse återvaldes hr Magni Pettersson, med hr K. G.
Johansson som suppleant och till suppleant i municipalnämnden efter hr J. Karlsson, som
avflyttat från orten, utsågs lokeldaren Johan Svensson. Revisionen av samhällets räkenskaper för innevarande år uppdrogs åt hrr Emil Svensson och G. Nilsson med hrr G.
Kjellén och Otto Lundin som suppleanter.
En från Vislanda gymnastikförening inkommen ansökning om anslag till föreningens
verksamhet avslogs i enlighet med municipalnämndens förslag.

Ur Smålandsposten N:o 9 Torsdagen den 17 Januari 1929.
Två särskilda kreatursmöten i Vislanda. Länsstyrelsen i Växjö har på vissa villkor
medgivit dels att jämte nu tillåtna marknader i Vislanda municipalsamhälle två endast för
handel med hästar och nötkreatur avsedda kreatursmöten må årligen hållas i samhället,
det ena den första onsdagen i Mars och det andra den sista onsdagen i Juli.
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Ur Smålandsposten N:o 10 Lördagen den 19 Januari 1929.
Det vägrade körkortet inför k.m. Handelsbiträdet A. Johnsson i Vislanda har hos k.m.
överklagat länsstyrelsens i Växjö beslut att avslå hans ansökan om körkort. Klaganden
framhåller, att han är arbetslös, men att tillfälle att tillträda plats såsom handelsresande
erbjudits honom, så fort han erhåller körkort.
Bandyklubb i Vislanda. I onsdags bildades i Vislanda en bandyklubb och fick i starten
cirka 20 medlemmar.
Styrelse valdes och består av följande: ordf. Folke Björk, vice ordf. Agne Cronvall,
kassör Sture Sjökvist, sekreterare Ivan Björk. Till revisorer utsågs A. Sundin, C. Melin
och till Bandysektionen Folke Björk och Agne Cronvall.

Ur Smålandsposten N:o 21 Torsdagen den 7 Februari 1929.
Från Vislanda, skrives:
Vislanda avd. av S.L.U., som bildades i höstas höll förra söndagen i Hullingsved hos
syskonen Samuelsson ett talrikt besökt möte. På mötet hölls en livlig senterad föreläsning
av J. Johansson, Lidnäs, varjämte programmet upptog rikligt med sång och musik jämte
uppläsning och övriga anföranden i humoristisk stil.
Föreningen, som vid starten erhöll 51 medlemmar, har sedermera betydligt utökat sitt
medlemsantal.

Ur Smålandsposten N:o 25 Torsdagen den 14 Februari 1929.
En svår olyckshändelse, inträffade i går afton å Älmhults järnvägsstation.
När det ordinarie tåg, som avgår från Älmhult kl. 5,55 e.m. norrut, satte sig i gång sökte
sig en 50-årig fru, homeopaten Julia Agnér från Killeberg, hoppa upp på tåget. Hon
misslyckades första gången men sprang då i motsatt riktning mot tågets körriktning och
försökte ännu en gång hoppa på detta. Hon föll emellertid då under tåget, och ett hjulpar
gick över henne, innan tåget hann stoppa, varvid högra foten alldeles avklipptes vid
vristen. D:r G. Hergeus tillkallades omedelbart, och var inom ett par minuter på olycksplatsen. Han medföljde tåget till Vislanda, och under resan dit anlade han ett förband å
den skadade, som med tåget fördes vidare till Växjö lasarett.
Enligt vad Smålandsposten erfarit på lasarettet är den skadades tillstånd efter omständigheterna ganska tillfredställande, och någon fara för livet torde icke föreligga.

Ur Smålandsposten N:o 34 Lördagen den 2 Mars 1929.
Födelsedag.
50 år, fyller i morgon lantbrukaren S. G. Johansson, Ekemon, Vislanda.
Han är född i Vislanda, och efter genomgången kurs vid Grimslöv lantmannaskola
övertog han genom köp den egendom, han nu har. På denna har han nedlagt ett
synnerligen omfattande arbete på flera områden, främst då genom de nybyggnader han
där låtit uppföra. Klart inseende, att endast ett rationellt jordbruk lönar sig, har han sökt
och lyckats få sitt jordbruk i synnerligen hög kultur.
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Ur Smålandsposten N:o 29 Torsdagen den 21 Februari 1929.
(dödsannons)

Tillkännagives,
att
Gud efter sitt allvisa råd
behagat hädankalla
min älskade make, och min
käre fader

Gustaf Bordon,
som stilla avsomnade i tron på sin
Frälsare söndagen den 17 februari kl.
9 f.m. i sitt 83 levnadsår, djupt sörjd
och saknad samt i tacksamt minne
bevarad av maka, dotter, måg,
barnbarn och barnbarnsbarn, släkt
och många vänner.
Vislanda den 17 februari 1929.

Anna Bordon.
Blenda och Olof Åström.
f. Bordon.

Han har kämpat, han har vunnit,
Och behållit tro och hopp.
Nu har han sin krona funnit,
Efter väl fullbordat lopp.
Efter mödor, kval och strid,
Väntar oss en salig frid, Hos vår
Gud i evig tid.

Ur Smålandsposten N:o 37 Torsdagen den 7 Mars 1929.
Kommunalt. Kommunalfullmäktige hade sammanträde i söndags. Det gällde att avgiva
förklaring över de besvär, som av Salem Svensson och Emil Svensson hos k.m. anförts
över länsstyrelsens i Kronobergs län beslut den 31 dec. 1928 i fråga om ny marknadsplats
i Vislanda. Då besvärsskrivelsen ej innehöll några egentligen nya synpunkter, beslöto
fullmäktigen endast att vidhålla sina förut gjorda framställningar samt hemställa
besvärens ogillande.
En från distriktsbarnmorskan inkommen skrivelse med begäran om ersättning för telefon
remitterades till kommunalnämnden.
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Ur Smålandsposten N:o 40 Tisdagen den 12 Mars 1929.
(dödsannons)
Härmed tillkännagives,
att Herren Gud i sitt outgrundliga
råd till sig hemkallat
vår innerligt älskade son och broder,

Sven Manfrid Johansson,
som stilla insomnade i tron på sin
frälsare å Ljungby lasarett måndagen
den 11/3 1929 kl. 4 f.m. i en ålder av
25 år, 2 mån. o. 19 dagar, djupt sörjd
och i tacksamt minne bevarad av oss
föräldrar och syskon, svågrar,
svägerska och många vänner.
Håramon, Vislanda den 11 mars 1929.

Amanda och J. Magnusson.
Sv. Ps. 213.

Ur Smålandsposten N:o 47 Tisdagen den 26 Mars 1929.
Kommunalt. Extra kommunalstämma hölls i lördags i Vislanda närmast för utseende av
nämndeman efter den nyligen valde hem.-äg. J. P. Andersson, Skörda, som på grund av
sjukdom avsagt sig uppdraget. Föreslagna blevo endast hem.-äg. Emil Ohlsson, Mörhult,
och hem.-äg. Per Samuelsson, Elnaryd, och valet utföll så, att den sistnämnde med 95
röster utsågs till nämndeman för en tid av sex år. Hem.-äg. Emil Ohlsson erhöll 64 röster,
varjämte ett par andra personer inom socknen erhöllo enstaka röster.
Till Vislanda kommuns ombud bland tingshusbyggnadsskyldige utsågs nämndemannen
Per Samuelsson, Elnaryd.
–Kommunalfullmäktige sammanträdde omedelbart efter kommunalstämman. Ansvarsfrihet beviljades.
En från barnmorskan fru Anna Nilsson inkommen ansökan om ersättning för bostadstelefon beslutade fullmäktige att så tillvida bifalla, att endast 35 kr. skulle utbetalas pr år,
alldenstund den i bostaden uppsatta telefonen användes jämväl för annat ändamål.
Fullmäktige behandlade därefter frågan om avsyning av badhuset och beslutade i
samband därmed, att badhusstyrelsen skulle äga avprova och eventuellt godkänna
badhuset utan annat skadeståndskrav än att entreprenören skulle vara pliktig ersätta det
bränsle, som förbrukas vid de olika provningarna av anläggningen.
I anledning av en från hr Axel Lindahl inkommen ansökning om rättighet att försälja
pilsnerdricka inom Vislanda, beslutade fullmäktige med 10 röster mot 8 att medgiva
sådan försäljning å Vislanda hotell från kl. 10 f.m. till kl. 2 e.m. samt dessutom till
spisande gäster fr. kl. 8 f.m. till kl. 8 e.m.
I samband därmed väcktes förslag om tillsättande av en särskild nykterhetsnämnd för
övervakande bl.a. av försäljningens handhavande.
–Municipalstämma hölls i Vislanda i lördags.
Enligt hälsovårdsnämndens förslag beslutade stämman låta igenlägga trenne öppna
avloppsledningar till en kostnad av 240 kr.
På förslag av municipalnämnden beslutades låta verkställa utstämpling av överflödig
skog inom samhällets egendom Kvarnaholm, men betonades samtidigt, att avverkningen
skulle bedrivas med största försiktighet, så att skogens parkvärde på intet sätt lider skada.
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Ur Smålandsposten N:o 50 Onsdagen den 3 April 1929.
(annons)

Avelsägg
av mina högvärpande Vit Leghorn,
parade med tupp efter 282 ägg, till salu
för 20 öre pr st. vid avhämtning, 30 öre
vid skickning, överägg och fritt emballage lämnas. Hönskycklingar säljas
under sommaren 6, 8 och 10 veckor
gamla till 2,50 och 3 kr. pr st. Endags
50 öre pr st.
Gamla höns tagas i utbyte.
Bevara annonsen för framtida behov.
G. SAMUELSSON,
Solhyddan,
V i s l a n d a.

Ur Smålandsposten N:o 56 Lördagen den 13 April 1929.
Aftonunderhållning. Vislanda gymnastikförening hade i torsdags anordnat aftonunderhållning i ordenshuset i Vislanda.
Programmet, som var rikhaltigt upptog musik, uppläsning, sång, ”bakvänd gymnastik”,
kaffeservering och teater som avslutning.
Samtliga uppträdande skiljdes från sina uppgifter på ett förtjänstfullt sätt, varom
ihållande applåder från den fulltaliga publiken vittnade. Tillströmningen var så stor, att
lokalen var redan före den utsatta tiden alldeles fullsatt och många fingo vända om med
oförrättat ärende. Till de hemvändandes tröst meddelades emellertid att avslutningen, att
soarén kommer att återupprepas onsdagen den 17 april.
Huvudintresset knöts tydligen till teatern, som annonserat uppförande av en enaktare
”Mottagningstimmen”. Spelet gick undan med fart och gott humör, och det märktes att
publiken var med på noterna.
De, som gingo miste om föreställningen kunna som sagt taga skadan igen på onsdag.

Ur Smålandsposten N:o 59 Torsdagen den 18 April 1929.
(dödsannons)
Att
Gud i sitt allvisa råd
hädankallat
vår kära uppoffrande Mor,

Kristina Gummesson,
som lugnt och stilla avled i sitt hem
söndagen den 14 april i sitt 78:de år,
sörjd och i tacksamt minne bevarad av
oss, syskon, släkt och många vänner,
är det vår smärtsamma plikt
tillkännagiva.
Glimminge pr Vislanda den 15 april
1929.

Barn och Barnbarn.
Kära Mor, invid din kista,
Stå vi nu med sorgen stor,
Taga ett farväl, det sista,
Av vår goda Mor.
Sv. Ps. 35, o. 237.
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Ur Smålandsposten N:o 66 Tisdagen den 30 April 1929.
Värends moderata kvinnoklubbs avdelning, för Vislanda och Blädinge hade möte i
söndags e.m. i nya ordenshuset i Vislanda.
Fröken Florence Stephens, Huseby, öppnade mötet med några väl valda ord och hälsade
dagens föredragshållare.
Efter ett par musiknummer och sedan kamrer Waldener känsligt och vackert sjungit
”Sverige” höll fru Elna Pehrsson föredrag om ”kvinnans ställning, politiskt och kommunalt, ute i världen och hemma”.
Föredragshållaren avtackades med applåder och efter ett leve för fosterlandet avslöts
mötet med ”Du gamla, du fria”.
Efter det offentliga mötet höll klubben årsmöte, varvid till v. ordf. efter fru Esther
Lindahl, som avsagt sig, valdes fru Asta Holm. Fru Lindahl kvarstår som sekreterare.
I stället för fröken Rooth, som avflyttat från orten, valdes fru Hulda Petersson som kassör.
För övrigt omvaldes styrelsen. Såsom nya medlemmar i styrelsen invaldes fru Betty
Olsson och fru Betty Samuelsson, Blädinge. Styrelsesuppleanter samt revisorer och deras
suppleanter omvaldes.
Fröken Stephens tackade den avgående v. ordf. för hennes intresserade arbete och
önskade den nye ordf. välkommen. Fru Holm framförde till fröken Stephens Vislanda –
Blädinge avd. tack för all hjälp och allt stöd, som föreningen har hos sin värderade ordf.
Efter årsmötet vidtog kaffedrickning och en stunds angenämt samkväm.

Ur Smålandsposten N:o 67 Torsdagen den 2 Maj 1929.
Vislanda vårmarknad, var på tisdagen på grund av den blåsiga och kalla väderleken
tämligen fåtaligt besökt.
En hel del nötkreatur hade emellertid saluförts, och uppköpare saknades inte. Prima kor
betalades med ända upp till 340 kr. pr st., men medelpriset höll sig under 300 kr. Flera
vagnslaster kor avsändes.

Ur Smålandsposten N:o 72 Lördagen den 11 Maj 1929.
Till förmån för Vislanda brandkår, gavs i onsdags i biograflokalen i Vislanda en film i
sex akter, betitlad ”Alarm”. Filmen var sevärd och alltigenom spännande. De, som ej vore
i tillfälle att se den, torde passa på tillfället, då den även förevisas i morgon, söndag.
Glöm ej att gå, ändamålet är värt uppmuntran!
Kommunalt. Kommunalfullmäktige i Vislanda hade sammanträde i tisdags för behandling av frågan om nytt ålderdomshem i Vislanda socken.
Den för ändamålet tillsatta kommittén hade avlämnat utlåtande, varav framgick, att
kommunen i stort hade tre möjligheter att välja på: grundlig reparation och ombyggnad av
nuvarande ålderdomshem, uppförande av ett nytt sådant på samma plats eller uppförande
av ett helt nytt ålderdomshem på annan lämplig tomt.
Kommittén hade också uppgjort kostnadsförslag för samtliga dessa alternativ och visade
sig därvid att reparationerna av det gamla skulle draga den minsta kostnaden, nämligen
omkring 6,000 kr. under förutsättning att framlidne handlanden Gustaf Bengtssons
donation finge anlitas för ändamålet. Därnäst skulle i fråga om kostnaden komma
förslaget om nybyggnad på den gamla tomten med c:a 11,000 kr., förslaget om
nybyggnad på annan tomt ställde sig dyrast eller till omkring 18,000 kr. Kommittén hade
för sin del förordat reparationsförslaget.
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Frågan framkallade en långvarig och livlig diskussion, och meningarna gingo skarpt isär
beträffande vilket förslag som vore i grunden lämpligast. Ganska allmänt uttalades
önskvärdheten av att få ålderdomshemmet förlagt på en mera central plats än den
nuvarande. Detta stötte emellertid på svårigheter, då det gamla ålderdomshemmet i så fall
måste försäljas, en åtgärd som icke ansågs överensstämma med det gåvobrev på marken,
som kommunen på sin tid fått mottaga. Diskussionen rörde sig därefter huvudsakligen om
de båda alternativen: reparation eller nybyggnad.
Då frågan dock ansågs otillfredställande utredd, blev det uppskov med avgörandet till
nästa sammanträde, och de kommittérade skulle till dess inkomma med kompletterande
uppgifter.
K. socialstyrelsen hade infordrat fullmäktiges yttrande angående intresset inom
kommunen för bildandet av förbund med annan kommun beträffande fattigvård och dyl.
Förutsättningar för sådant förenande med annan kommun ansågos icke föreligga och
uppdrogs åt fullmäktiges ordförande att ingiva yttrande i den riktningen.

Ur Smålandsposten N:o 88 Lördagen den 8 Juni 1929.
Pilsnerrestriktionerna i Vislanda stå fast. K.m. har ogillat de av Axel Lindahl i Vislanda anföda besvären över, att länsstyrelsen i Växjö vid meddelande av tillstånd åt
honom att i fastigheten n:r 3 i Vislanda municipalsamhälle under 1 år från den 1 oktober
1928 utskänka pilsnerdricka föreskrivit, att utskänkning endast finge ske mellan kl. 8 och
kl. 10 till gäst, som vid dukat bord intager en verklig måltid till pris av minst kr. 1:50.
Inbrottsstöld i Vislanda. Natten till torsdagen förövades inbrott i Kooperativa handelsföreningens affär i Vislanda. Tjuven hade tagit sig in i affären genom ett fönster i källarevåningen. Han hade slagit sönder ena fönsterrutan och sedan öppnat fönstret. Från källaren hade han gått upp i affären i andra våningen och där tillgripit kr. 59:18 ur affärens
växelkassa samt 2 paket röktobak, ”Kungsblandning”, och möjligen några bananer och
karameller.
Inbrottet har antagligen skett vid 1-tiden. En järnvägstjänsteman hade då sett en man
utanför affären.
Landsfiskalen i Alvesta har meddelat följande signalement på den för inbrottet misstänkte: Mellan 35 och 40 år, klent byggd, c:a 170 cm. lång, har vaggande, framåtlutad
gång, är klädd i lång, ljus rock samt hatt. Han hade, när han observerades i Vislanda, en
paket av ett skopakets storlek med ljust omslag. Pengarna, som tillgrepos, voro en femma
och resten koppar- och silvermynt.
Ev. upplysningar om mannen torde lämnas till landsfiskal Eric Jonsson, Alvesta.

Ur Smålandsposten N:o 92 Lördagen den 15 Juni 1929.

V I S L A N D A.

Undertecknade ha under firma Carlsson & Hoff öppnat

BILSTATION med tillhörande Bil,- Gummi- och
Cykelreparationsverkstad. Reel behandling. Låga taxor.

Tel. 30.
Vislanda den 14 juni 1929.

Viktor Carlsson.
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Emil Hoff.

Ur Smålandsposten N:o 95 Torsdagen den 20 Juni 1929.
Hyllning.
D:r O. F. Nyquist, Alvesta, som i år lämnat befattningen som järnvägsläkare å linjen
Vislanda – Lamhult, uppvaktades i lördags av representanter för ban- och trafikpersonalen i Vislanda. Deputationen, som bestod av stationsinspektor G. Caspersson,
kontorist U. Jönsson och stationsförman G. Liedholm, tackade d:r Nyquist för hans arbete
för personalens bästa och för den förståelse, han under sin långa tjänstetid hade visat.
Som ett synligt bevis på tacksamhet och tillgivenhet överlämnades från personalen vid
Vislanda station och angränsande bansträcka en kristallvas med blommor.

Ur Smålandsposten N:o 96 Lördagen den 22 Juni 1929.
Åskslag i Vislanda transformator. Vid det åskväder, som på torsdagskvällen gick fram,
slog blixten ned i kraftledningen vid Vislanda samt följde ledningen fram till transformatorn, där överslag skedde. Som huset är av tegel, inskränkte sig branden till några
plankor. Brandkåren, som tillkallats, hade med anledning härav inget större besvär.
Genom åskslaget blev samhället utan både lyse och kraft, vilket senare snart reparerades.

Torvpulverfabriken i Vislanda nedlägges?
Järnvägsstyrelsen vidhåller sin
ståndpunkt.

Järnvägsstyrelsen förklarar i yttrande till k.m. över de senaste inläggen i debatten om
nedläggning av driften vid S. J:s torvpulverfabrik vid Vislanda, att intet förmått rubba
styrelsens uppfattning, i det att icke på någon punkt givits anvisning på någon faktiskt
föreliggande realiserbar framkomstmöjlighet, som styrelsen icke redan på det mest
ingående sätt tagit under omprövning.
Detta gäller även de av kommerskollegium berörda faktorer, på grund av vilka kollegium ej ansett sig kunna förorda fabrikens nedläggande.
Den påpekade möjligheten till en stegring i kolpriserna föreligger givetvis, men man lär
enligt styrelsens uppfattning sakna varje anledning att räkna med så stor stegring, att
denna ens närmelsevis skulle kunna föranleda häremot svarade tillräcklig höjning av
pulverpriset för att den av pulverfabrikationen och pulvereldningen föranleda driftskostnadsförlusten, resp. merkostnaden, tillhopa 52,000 kr., fördelade på c:a 7,500 ton,
skulle därmed täckas. De av kollegium vidare anförda möjligheterna att ernå merinkomst
genom tillvaratagande av försäljning av torvfiber samt genom leverans av pulver till
brikettering erbjuda dessvärre inga utsikter till mera påtagligt ekonomiskt utbyte.

Ur Smålandsposten N:o 101 Tisdagen den 2 Juli 1929.
Födelsedag.
50 år fyller på torsdag lantbrukaren Otto Andersson, Sälhyltan, Vislanda.
Hr Andersson, som är en dugande och driftig lantbrukare, bedriver även en omfattande
torvindustri. Hans krafter har även tagits i anspråk för offentliga uppdrag, och han är
sålunda bl.a. ledamot av kommunalfullmäktige och av styrelsen för Vislanda pastorats
sparbank.
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Vislanda hembygdsförening, hade i söndags anordnat sommarfest i Kvarnaholmsparken och kunde glädja sig åt ett utmärkt väder och förhållandevis talrik publik.
Anordningarna voro också av bästa slag.
Främst märktes ett synnerligen intressant och trevligt föredrag av lektor E. Elgqvist,
Växjö, över ämnet ” Gamla seder” samt Diö folkdanslags uppvisning. Danslaget visade
prov på ett flertal olika folkdanser, vilka alla genomfördes på ett verkligt förtjänstfullt
sätt. Det goda intrycket av danserna förstärktes ytterligare av att de utfördes på själva
marken, inramade i den just nu så vackra grönskan i Kvarnaholmsparken.
Vislanda sångförening bidrog dessutom med en del vackra sångnummer. Någon
dragning å föreningens lotter blev det emellertid ej, då alla lotter ännu icke hunnit
försäljas.

Ur Smålandsposten N:o 107 Lördagen den 13 Juli 1929.
(annons)

Fastighetsoch lösöreauktion.
Nästa onsdag den 17 dennes kl. 2
e.m. låta P. Engkvists sterbhusdelägare, Kyrkeryd pr Vislanda genom
frivillig auktion försälja lägenheten
Kyrkeryd med därå växande gröda
jämte yttre lösegendom.
Lägenheten är belägen 2 km. från
Vislanda station vid allmän väg och
omedelbart intill kyrka och skola.
Arealen utgör 7 hektar 8 ar, därav över
hälften odlat, husen i försvarligt skick,
skog till husbehov. I lägenheten intecknad skuld får av köpare övertagas.
I handpenning skall betalas 1000 kr.
eller ock ställas därför godkänd
borgen. Tillträdet får ske omedelbart.
Övriga villkor tillkännagivas före
auktionens början.
Yttre lösegendomen består av 4 kor, 2
kvigor, 1 kalv samt 20 st. höns, åkeroch körredskap, tröskverk med
vandring, hackelseverk, hyvelbänk
jämte diverse verktyg.
Eventuellt säljes en del inre lösegendom.
2 månaders räntefri kredit lämnas i
lösegendomen,
men
förbehålles
äganderätten till densamma tills den
blivit till fullo betald.
Elnaryd & Vislanda den 11 Juli 1929.

Per Samuelsson.
Carl Samuelsson.

152

Ur Smålandsposten N:o 111 Lördagen den 20 Juli 1929.
Bilagan Hembygden.

”En väldig predikant i
Vislanda.”
Verklighetsbild från 1850-talet av
Blenda Sylwan.
– För Smålandsposten. –

Bland de s.k. väckelsepredikanter, vilka i början och i
mitten av 1800-talet verkade i Småland, då de religiösa
svallvågorna där gingo fram, intog Carl Johan Fovelin
en bemärkt plats. Han tjänstgjorde åren 1857 – 1859 i
Vislanda som vice pastor, och i Smålands nations matrikel i Lund står om honom att ”Fovelin var en väldig
predikant i Vislanda”. Förhållandena i socknen voro vid
denna tid ej så goda, dryckenskap och marknadsliv
idkades om söndagarna på kyrkbacken, och själva
prästgårdens sal – Fovelin bodde ej där, utan hyrde ett
rum i Lindås Västregård – användes till danslokal. Men
det blev en annan ”dans” i Vislanda när Fovelin kom dit.
Han kallades också för ”Den ropande rösten”. I sin predikan klämde han i med en förvånansvärd kraft, t.ex.
sålunda: ”Tänk hur många tusen millioner människor
som fara direkt till helvetet i denna stund”, o.s.v. Han
C. J. Fovelin
var en väldig väckelsepredikant, som dundrade i predikstolen och som ej tvekade att angripa synden var han än såg den. Med bibelns ord
brukade Fovelin alltid bevisa sanningen av sina egna ord. Därför hade han alltid en bibel i
hand på predikstolen, och när han funnit det eftersökta stället, vände han bibeln mot
åhörarna och sade: ”Här står de´, du!” Under sökandet efter det rätta bibelstället, kastade
han med sådan brådska och iver om bladen, att boken snart blev utsliten, och han fick i
regel skaffa sig en ny bibel vart tredje år.
Som bekant voro krinolinerna vid denna tid i bruk bland herrskapena. Men även på
landsbygden såg man en och annan kvinna använda dessa. Fovelin bekämpade kraftigt
och öppet från predikstolen dessa ”vidunderligheter” i klädseln. Inte kunde kvinnor i
sådan klädnad gå fram på den smala vägen, än mindre gå in genom den smala porten! En
gång hade Fovelin med starka ord i sin predikan fördömt denna klädsel och förvisat en
som buro en sådan till helvetet. På hemvägen från kyrkan såg man sedan en kvinna gå
avsides i skogen och taga av sig krinolinen för alltid. Många andra följde därefter hennes
exempel.
Kristi himmelfärdsdag hade det varit sed i Vislanda (ursprungligen från den katolska
tiden) att hålla marknad på kyrkbacken. Dagen förut brukade s.k. ”knallar” komma och
slå upp sina tält för kommersen på helgdagen. Fovelin hade hört talas om denna sed,
varför han på söndagen förut sammankallade församlingens ”sexmän” att närvara på
Kristi himmelfärdsdag och hålla kyrkbacken fri. Så skedde även. Men då predikstolspsalmen sjöngs fick Fovelin genom sakristians fönster se ett lass med handelsvaror i
skogsdungen nedom kyrkan. Han skyndade genast dit, och välte omkull hela lasset och
befallde handelsmannen att ögonblickligen begiva sig av, om han ej ville bli fasttagen.
Men detta allt tog längre tid än psalmsången, och kyrkfolket satt och undrade vart prästen
tagit vägen. Äntligen for Fovelin upp på predikstolen, och hade Vislandaborna ej förut
hört dundret från Sinai, så nog fingo de höra det nu. Kyrkan var full av folk, och lika
många stodo utanför. För att även dessa skulle få höra, togos kyrkfönstren ur, och Fovelin
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fortsatte sin predikan tills solen sjönk ned i väster. Att denna predikan gjorde ett mäktigt
intryck på åhörarna visa sig däri, att under veckans lopp 70 personer, bekymrade över
sina synder, kommo till Fovelin för att samtala och söka råd och hjälp. En gumma frågade
ivrigt om hon skulle bli salig när hon dog. Efter en stund svarade Fovelin: ”Det kan du
aldrig, ty du har aldrig legat på dina bara knän och begråtit dina synder:”
En prästman, som år 1888 tjänstgjorde som v. pastor i Vislanda, skriver: ”Spåren av
Fovelins allvarliga, välsignelsebringande arbete i Vislanda såg jag där ännu 30 år efteråt.
Kyrkan var alltjämt alldeles full av folk, som med begärlighet lyssnade till ordet. En
söndag, då jag gick upp för predikstolstrappan, satt där en man (Carl i Rickardshult), som
halvhögt sade till mig ”Tag trones sköld.” På mitt rum i prästgården kommo ibland några
gummor för att tala med mig om andliga ting. De sjöngo då ofta Linderoths sång ”Ingen
hinner fram”. En av dem sade till mig ”Pastorn skall läsa psalmen 203 varje dag. Gör han
inte det, då tar djävulen honom.” Jag kände igen orden som ett typiskt uttryck av Fovelin.
Vid konfirmandundervisningen i sockenstugan samlades också många äldre personer för
att höra på. Vi lärde oss alla, gamla och unga på knä vid bänkarna och utefter väggarna
och båda till Gud. Denna sed hade Fovelin infört i Vislanda, liksom i andra socknar där
han verkat.”
För vår tids människor synes Fovelin alltför ”originell” i sin prästerliga gärning, men
visst är, att han var en Gudsman av stora mått, som plöjt djupa och varaktiga fåror på
Guds rikes åkerfält.
Han dog i Uråsa 1891.

Ur Smålandsposten N:o 115 Lördagen den 27 Juli 1929.
Bilagan Hembygden.
Nödåret 1868 – 69.
Upptecknat efter de äldres berättelser.

År 1868 var ett stort missväxtår för landet. Det blev då åtminstone här i Småland fullständig missväxt på grödan, efterföljd av en mycket svår tid. Under hela våren och
sommaren kom det ej något regn. Ej en droppe regn föll på tre månaders tid eller från
”sjätte ve´ke” till den 23 augusti. Om det någon gång såg ut att bliva regn och några
molnkupor syntes på himlen, så gingo de förbi och försvunno. Torkan var oerhörd, så att
en stor del av den sådda säden ej kunde gro, och det som möjligen kom upp, vissnade fort
i den torra magra jorden. Gräset i hagarna förbrändes av solens hetta, så att kreaturen
saknade bete och även ledo brist på vatten, ty bäckar och källor sinade ut, brunnarna
blevo tomma, och vattenståndet sjönk oerhört; på många ställen fick man köra vatten från
någon sjö, belägen långt ifrån. Även träden, särskilt lövträd vissnade och dogo.
Det blev en mycket svår tid, som folket tyckte blev dryg. Man kan ännu få höra gamla
säga: ”det är långt som det svåra året”. Den efter sådden överblivna spannmålen tog snart
slut, ty det var ej så mycket, och de smulor av densamma, som möjligen fanns kvar eller
kunde anskaffas måste utdrygas genom att blanda i mjölet bark och ljung till brödet. Om
det var någon mera välbärgad, som hade lite spannmål över, så ville han ogärna sälja
något av densamma, och priset på säden var så högt, att de fattiga ej kunde köpa, då de ej
hade några pengar. Mycket gjordes väl för att lindra nöden och söka anskaffa säd. Det
kom någon gång litet korn från utlandet, men det tog snart slut.
I Växjö var det en handlare, som hette Rundberg, vilken anskaffade litet råg och sålde,
men den räckte ej så länge, då alla behövde köpa och det sedan ej gick att få en kappe råg
för pengar. Det var en bonde, som bodde ett par mil från stan, och han skulle vara känd
med Rundberg, och då spordes det, att han fått hem ett parti råg från utlandet, ända
nedifrån trakterna av Svarta havet, sades det. Bonden skulle därför resa in till staden och
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köpa en tunna råg åt sig och sina grannar, och de samlade därför ihop så mycket pengar
de kunde åstadkomma, och så for han in till staden och bad Rundberg att få köpa en tunna
råg av honom, ty han hade pengar att betala den med, men Rundberg svarade: ”Du må ha
så mycket pengar som helst, men det mesta du kan få är en skäppa.”
Det var synnerligen svårt för både bönder, torpare och allt fattigt folk, så att en stor del
av dem fingo lida verklig nöd. Ja, det fanns folk, som varit riktigt välbärgade, men fingo
sälja sina gårdar för att kunna hålla nöden något så när på avstånd.
Svårt var det ju för alla, men allra värst för dem, som ej kunde låta bli att använda
brännvin utan även söpo upp de pengar, de möjligen kunno förtjäna, och som de så väl
behövt använda på bättre sätt. Det har berättats, att det var en torpare, som var mycket
begiven på brännvin. En gång hade de där hemma inte något bröd eller annan mat och
inga pengar heller. Hungern gjorde sitt intåg i hemmet, men torparen hade en mycket bra
klocka, och omkring en mil därifrån var en gård, där de hade säd. Han gick åstad med
klockan och lyckades verkligen sälja densamma, och bonden förbarmade sig över honom,
så att han för en del av pengarna han fått för klockan, fick köpa sig litet säd. Men när han
sedan skulle gå hem med sitt förvärv till sin hungrande hustru och sina små barn, gick
vägen förbi en gästgivaregård, där även brännvin såldes, och nu blev längtan efter
brännvin hos honom så stark, att han gick in i krögarestugan, och där söp han först upp de
pengar, han hade över, och sedan när de hade tagit slut, sålde han sin lilla säd till
gästgivaren. Och så söp han upp även de pengarna.
Det finnes väl många, som har det rätt svårt även nu i dessa tider, och visserligen hade
folket det besvärligt under krigstidens dagar, men en sådan nöd och sådana umbäranden,
som rådde här i landet för 60 år sedan, och som våra förfäder då fingo genomleva, torde
väl de flesta av vårt nu uppväxande folk säkerligen ej kunna tänka sig eller ens ha en
aning om.
Sture Bäckström.

Ur Smålandsposten N:o 123 Lördagen den 10 Augusti 1929.
Fråga om prästgårdsförflyttning i Vislanda. Vid besiktning av Vislanda prästgård den
16 Juli påsynades reparationer och förbättringar för en summa av 17,113 kr.
Synenämnden var fullkomligt enhällig i sina beslut, enär det visade sig att bostadsbyggnaden, som är uppförd år 1815, tarvade stora grundförbättringar beträffande murverk, tak,
golv, kökstillbyggnad m.m.
Med anledning av dessa stora reparationskostnader har Växjö domkapitel med
hänvisning till k. m:ts resolution den 23 Maj 1919, enligt vilken ”fri bostad skall beredas
för kyrkoherden antingen på nuvarande kyrkoherdebostället eller ock å lämplig eller i
närheten av Vislanda municipalsamhälle belägen plats” anmodar pastoratet ta under
övervägande, huruvida icke, i stället för utförande av föreskriven reparation av tillbyggnad, ny prästgård bör uppföras i eller i närheten av Vislanda municipalsamhälle
belägen plats”.
Den nuvarande prästgården, som under alla förhållanden måste förflyttas till lämpligare
plats vid innevarande lönereglerings periods slut, är belägen i Vislanda sockens yttersta
utkant invid Skatelövsgränsen, 5 km. från Vislanda och 9,5 km. från Blädinge kyrkor
samt 3 km. från Vislanda station, där alla stämmor och sammanträden skola hållas,
liksom konfirmationsundervisningen. Då på grund av att prästgården är avsides belägen,
2 km. från närmaste by, finnes ej heller någon postgång anordnad, vilket särskilt
beträffande pastorsexp. dagligen vållar besvär och kostnader både för församling och
pastor. Det är därför att förmoda, att en blivande pastoratsstämma kommer att beakta
domkapitlets anmodan, så att icke stora kostnader nedläggas på en förbättring av gamla
prästgårdsbyggnaden, som blott bleve tillfällig.
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Ur Smålandsposten N:o 124 Söndagen den 11 Augusti 1929.
(dödsannons)
Tillkännagives,
att
min älskade maka och
vår moder

Anna Johansson
stilla och fridfullt avsomnat i sitt 81:sta
levnadsår, djupt sörjd och i tacksamt
minne bevarad av make, barn,
barnbarn, släkt och vänner.
Vislanda den 9 aug. 1929.

P. M. Johansson.
Ester och Einar.

Per.

Birgit

Sv. Ps. 461. v. 7 o.8.

Ur Smålandsposten N:o 127 Lördagen den 17 Augusti 1929.
Bilagan Hembygden.

Kyrklig högtidsdag
i Vislanda.
Kyrkogårdsinvigning av biskop
Edgar Reuterskiöld.
(Från vår korrespondent.)

En högtidlighet med allvarliga och värdiga former förrättades sistliden torsdag i
Vislanda, varvid den nyanlagda och utvidgade delen av församlingens kyrkogård invigdes
av stiftets biskop, Edgar Reuterskiöld.
Till den högtidliga akten hade dessutom infunnit sig ett 20-tal prästmän samt församlingsbor och andra personer från kringliggande bygder till ett antal av bortåt 1,500
personer. Det hela gynnades av strålande sommarväder.
Medan kyrkklockorna tonade ut över bygden samlades prästmännen utanför kyrkan, och
med församlingens kyrkoherde Knut Holm och dess kantor Ernst Rosengren i täten skred
den långa raden av prästmän, företrädda av biskop E. Reuterskiöld, i procession in på den
nya begravningsplatsen under avsjungande av psalmen: ”Jag går mot döden, vart jag går”.
Sedan biskop Reuterskiöld tagit plats i den tillfälliga på platsen resta predikstolen, och
prästmännen bildat ring framför densamma, sjöngo sångare från Vislanda, Blädinge och
Skatelövs sångkörer under kantor Ernst Rosengrens ledning: ”Saliga de, som från
världens öden”, varpå unisont sjöngs psalmen 484: 1 o. 4 vers.
Utgående från orden i 1 Kor. 15 kap. 42 o. 43 verserna: ”Så är det ock med de dödas
uppståndelse. Det varder sått i förgänglighet, det uppstår i oförgänglighet. Det varder sått
i vanära, det uppstår i härlighet. Det varder sått i svaghet, det uppstår i kraft”, höll därpå
biskop Reuterskiöld invigningstalet, därvid besvarande frågan: ”Hur uppstår då de döda?”
Därvid framhållande, ”att dessa ord visar oss, att döden är övergång till livet, ty i Jesus
Kristus skola vi få liv. Den från döden uppståndne Frälsaren predikar, att ingen må tvivla
på, att döden är början på liv, ty döden är i Jesus Kristus livets begynnelse för dem, som
anamma Kristus som den uppståndne Frälsaren.
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Är du redo att hålla fast denna tro? Det beror, vad Kristus är för dig. Det beror på, om
Han ej blott är ord utan predikan. Må vi var och en pröva oss med denna fråga.
När vi nu skola inviga denna begravningsplats, så göra vi det i den tron, att den må bliva
en Guds åkerteg, så att ur det frö, som sås i marken, må uppstå tjänare, som i evighet
skola tjäna Honom.
I denna kristna tro vilja vi inviga denna begravningsplats, ty är döden livet – då är
Kristus din Frälsare. Vare och blive det så för oss, i Jesu Kristi namn”.
Biskopen uppmanade därpå de kringstående prästmännen att läsa Guds ord om döden
och uppståndelsen, varefter dessa var och en läste ett bibelord.
Biskopen talade därpå med hög och mäktig stämma: ”Så vare härmed denna
begravningsplats invigd i Guds Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.”
Härpå läste biskopen Fader vår och välsignelsen, varpå kören sjöng: ”O, huru stilla
slumra de saliga”. Den värdiga och gripande akten avslöts med unisont sjungande av ps.
496: 3.
Den stora menigheten såväl som prästmännen begåvo sig därpå under klockringning in i
templet, som ej förmådde rymma den stora människomassan, trots att alla ståplatser togos
i bruk. Här vidtog omedelbart högmässan, varvid kyrkoherde H. Sjöfors, V. Torsås,
komminister G. Fahl, Härlunda, iförda mässkrudar, medan orgelpreludium spelades,
trädde för altaret. Mäktigt steg psalmsången mot valvet, då hela gudstjänstmenigheten
uppstämde: ”Vi lova Dig, o, store Gud!”, varefter mellan sjungande liturgen kyrkoherde
H. Sjöfors och den sammansatta kören och församlingen växlades den mäktiga
antifonien: ”Gud är vår tillflykt och starkhet”.
Den följande delen fortgick enligt ritualen, varefter första textläsningen hämtades ur
Jes.: 6– 11 versar, ”Söken Herren, medan han låter sig finna o.s.v.”, efterföljd av ps. 164:
2– 4 versar. Evangeliet hämtades ur Joh. 3 kap. 16– 21 versar, vari det heter: ”Ty så
älskade Gud världen” o.s.v.
Sedan trosbekännelsen lästs sjöng den sammansatta kören under kantor Gunnar
Johanssons, Blädinge, ledning Chr. Palmers vackra tonskapelse ”Tröster mitt folk”, varpå
följde ps. 552.
Högmässopredikan vidtog därpå, varvid komminister Yngve Arvidsson, Lekaryd, i en
manande predikan talade över texten i Apostlagärningarnas 17 kap. 32– 34 versar,
utläggande verkan av aposteln Paulus predikan i Athen och slutade med frågan: ”Vad
verkan har ordet haft på dig? Har det förslöat och förhärdat? Låt det bli till gagn till din
eviga salighet!”
Kören sjöng därpå Bradshaws bön ”Kommen till mig”, varpå följde ps. 73: 4. Härunder
trädde biskopen samt de båda före predikan tjänstgörande prästmännen för altaret, varvid
gudstjänsten avslöts enligt ritualen och med att biskopen med upplyfta händer läste
välsignelsen över församlingen. Sist sjöngs ps. 1: 7.
Efter en liten paus preludierades åter från orgeln till ps. 576, och sedan 1 o. 2 versarna
sjungits, bestegs predikstolen av kyrkoherde J. Källstrand, Stenbrohult, som talade över
ämnet: ”Den andliga sången i fädernas tid”. Talaren påvisade, hur den andliga sången i
tider av nöd och förtryck ingivit kraft och trosvisshet bland hög som låg uttalande den
förvissningen, att den allt framgent måtte tona ut allt kraftigare bland vårt folk.
Sist sjöngs med kraft och värme: ”Hela vida världen Gud bjuder och ber”. Under
orgelmusik drog den stora kyrkomenigheten ur templet, medförande intryck, som sent
förgätas.
Efteråt gav kyrkoherde och fru Holm middag i prästgården för biskopen och övriga
närvarande prästmän med fruar, kyrko- och skolrådsledamöter, från Vislanda och
Blädinge med fruar, kyrkogårdskommittén m.fl. Härunder talade kyrkoherde Holm för
biskopen och övriga gäster samt kyrkoherde A. Karlsson, Ryssby, och sist biskop
Reuterskiöld för herrskapet Holm och uttalade sin välgångsönskan över Vislanda
församling.
Efter middagen sammanträdde Allbo kontraktskonvent, varvid föredrag hölls av
kontraktsprosten Ivar Björnberg, Alvesta, över ämnet: ”Vad bör göras, för att hindra
avkristningen?”, varefter samtal över denna fråga förekom. Nästa konvent beslöts att
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hållas i Stenbrohult, varvid till predikant valdes kyrkoherde Chr. Sjögren, Slätthög, med
komminister And. Askander, Virestad, som suppleant. Till föredragshållare valdes pastor
G. Linder, V. Torsås, med kyrkoherden Waldemar Norlin, Skatelöv, som suppleant.
Samtidigt försiggick inför biskopen pastoratsstämma, varvid stämman uttalade sig för
prästgårdens förflyttning till Vislanda samhälle, varvid i så fall av boställsnämnden
påsynta reparationer i nuvarande prästgården ej skulle verkställas.
J. W– ll.

Ur Smålandsposten N:o 143 Lördagen den 14 September 1929.
85-åring.

Nämndeman
Samuel Magnusson.

85 år fyller på måndag f.d. nämndemannen Samuel Magnusson, Aplamon, Vislanda.
Född i Hönetorp Södregård i Vislanda flyttade han med föräldrarna till Lönshult, där
fadern dåvarande nämndemannen Magnus Åkesson, bosatte sig. Redan tidigt hade han
fäst uppmärksamheten vid sig. Vid 27 års ålder blev han vald som fjärdingsman – en
förtroendepost vid den tiden – och kom ut i det offentliga livet. I och med detta inköpte
han gården Färanäs i Blädinge, vilken han brukade. Därjämte inköpte han sedermera
egendomen Aplamon och Spjutaretorp i Vislanda socken samt senare Lilla Nygård,
Skatelöv. Gården Aplamon innehades tills han överlät denna till sonen, nämndemannen
Per Samuelsson. Under den tid han här varit bosatt, har han livligt deltagit i det
kommunala livet och fick också mottaga en hel del kommunala förtroendeuppdrag.
Sålunda blev han ledamot av kyrko- och skolrådet i Vislanda under en lång följd av år,
kommunalnämndsordförande, ledamot i taxeringsnämnden, styrelseledamot i Vislanda
sparbank samt kassakontrollant där under många år. Gode man i förmyndarevården,
nämndeman i 25 år. Samuel Magnusson var en av stiftarna av Lantbrukarnas handelsaktiebolag i Vislanda samt dess förste ordförande. Han blev även flitigt anlitad som
auktions- och boutredningsman och åtnjöt som sådan ett mycket stort förtroende.
Idealist i ordets bästa bemärkelse, rättrådig i allt vad han haft att handlägga, den som
också vågat säga sin mening, har han och åtnjuter ännu mycket stor popularitet. Som
lantbrukare har han visat sig särdeles framstående; så är även förhållandet på skogsvårdens område, där han var en av de första, som verkställde insåning och nyplantering.
85-åringen har ingalunda slagit sig till ro, utan är alltjämt i full verksamhet. Stora,
litterära intressen, som han hyser, är han f.n. sysselsatt med ett större memoarverk där
fordom tima sedvänjor och bruk med stor saklighet kommer att belysas.
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Ur Smålandsposten N:o 138 Torsdagen den 5 September 1929.
S. J:s torvpulverfabrik vid
Hästhagen nedlägges.
Riksräkenskapsverkets utlåtande över förslaget om nedläggande av driften vid statens
järnvägars torvpulverfabrik vid Hästhagens mosse i Vislanda, överlämnades på tisdagen
till kommunikationsdepartementet.
Järnvägsstyrelsen har föreslagit, att driften definitivt skall nedläggas, samt hemställt om
utverkande av riksdagens medgivande till försäljning på den till företaget hörande och för
ändamålet inköpta mossen jämte 1 mtl. Hästhagens gård.
Riksräkenskapsverket finner den av järnvägsstyrelsen framförda argumenteringen för
fabrikens nedläggande riktig och tillstyrker därför järnvägsstyrelsens förslag härutinnan.
Vad beträffar försäljningen av de till företaget hörande fastigheterna, har riksräkenskapsverket intet att erinra åt järnvägsstyrelsens förslag. Verket framhåller emellertid, därest
det ur andra synpunkter än dem järnvägsstyrelsen har att tillvarataga skulle anses önskligt
att fabriksanläggningen med tillhörande område tills vidare behållas i statens hand och att
kostnaderna härför ej längre böra belasta S. J:s konto, utan uppföras i riksstaten, närmast
under 10:de huvudtiteln.
Riksräkenskapsverket förordar slutligen den av järnvägsstyrelsen planerade formen för
uppbringande av medel till återbetalning av det för anläggande av torvpulverfabriken
m.m. anvisade riksdagsanslaget. Verket förutsätter härvid, att de till 1,300,000 kr.
uppgående statsanslagen efter driftens nedläggande och tillhörande fastigheters
försäljning återbetalas till statsverket, varvid 590,000 kr. ställas till riksgäldskontorets
förfogande.

Ur Smålandsposten N:o 146 Torsdagen den 19 September 1929.
Vislanda höstmarknad, på tisdagen var synnerligen talrikt besökt, i synnerhet på
eftermiddagen.
En hel del nötkreatur hade saluförts och såldes, dock till låga priser. Priset för kor torde
knappast i något fall ha överskridit 300 kr. Hästaffärerna bestodo mest i byteshandel, enär
uppköpare saknades. Bortåt ett hundratal ”ståndspersoner” hade hedrat marknaden med
sin närvaro och hade säkerligen ingen anledning att vara missbelåtna med sin dag.

Hyllning.
Hjärtliga voro de hyllningar, som f.d. nämndemannen Samuel Magnusson, Aplamon,
Vislanda, fick mottaga på sin 85-årsdag. Redan tidigt på morgonen uppvaktades han av
pastoratets prästerskap, kyrkoherde K. Holm, Vislanda, och komminister J. Gustafsson,
Blädinge, vilka därvid framförde sina lyckönskningar till jubilaren. Vid den middag, som
85-åringen anordnat i sitt hem, talade äldste sonen, nämndemannen Per Samuelsson,
Blädinge Jutagård, tackande fadern för det goda föredöme han städse varit. Under dagens
lopp anlände en myckenhet telegrafiska och andra hälsningar. Vidare fick han från släkt
och vänner mottaga ett flertal presenter jämte blommor.
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Kommunalt. Pastoratsstämma hölls i söndags i kommunalsalen i Vislanda under ordförandeskap av komminister Gustafsson, Blädinge, med röstberättigade i Vislanda och
Blädinge församlingar för behandling av väckt förslag angående förflyttning av kyrkoherdebostället i Vislanda till plats inom eller i omedelbar närhet av Vislanda municipalsamhälle. Förslaget hade egentligen uppkommit i samband med ekonomisk besiktning,
som hållits den 9 och 16 Juli i år, varvid reparationer och förbättringar för sammanlagt
belopp av icke mindre än 17,113 kr. blivit påsynade i vilken summa enbart till köksavdelningens förbättrande voro beräknade c:a 10,000 kr.
Domkapitlet i Växjö hade funnit dessa kostnader så höga, att församlingarna borde taga
i övervägande uppförande av helt nytt boställe.
Frågan väckte genast en livlig diskussion och meningarna voro mycket delade. Rätt
allmänt var man överens om att de arbeten, synenämnden påyrkade voro för högt
kalkylerade och delvis för frikostigt tilltagna, vadan alltså möjligheter förefunnos att
komma ifrån reparationerna till väsentligt lägre kostnad än vad synenämnden beräknat.
Som frågan emellertid ansågs otillräckligt och delvis felaktigt utredd yrkades bordläggning för vidare utredning. Vid röstningen om bordläggningsförslaget kunde dock en
viss övervikt för reparationsförslaget förmärkas. Men någon votering blev icke begärd.
Ordföranden kunde därför klubbfästa bordläggningsförslaget, som icke erfordrades mer
än den tredjedel av de närvarandes röster.
Stämman övergick därefter till utseende av utredningskommitté och valdes härtill:
riksdagsman P. M. Olsson och nämndeman Per Samuelsson, Blädinge, ingenjör
T. Norinder, byggmästare M. Johansson, grosshandl. Emil Svensson, kamrer Emil
Lindahl och lokförare Magni Petersson, Vislanda, med byggmästare Gustaf Petersson och
hemmansägare P. M. Johansson, Vislanda, samt kantor G. Johansson och kyrkovärd
E. Petersson, Blädinge som suppleanter. Vidare bestämdes att kommittén skulle vara
färdig med sitt arbete senast den 1 Dec. i år.

Ur Smålandsposten N:o 146 Torsdagen den 19 September 1929.
Torvpulverfabrikens i
Vislanda öde.
I sina till regeringen överlämnade riksdagspetita för nästa budgetår berör järnvägsstyrelsen frågan om nedläggande av Vislanda torvpulverfabrik.
Styrelsen erinrar om att riksräkenskapsverket i ett nyligen avgivet yttrande tillstyrkt
järnvägsstyrelsens förslag och till nedläggande av driften och en försäljning av fabrikens
fastigheter. Räkenskapsverket har vidare biträtt styrelsens förslag till uppbringande av
medel till återbetalning av det för anläggningen anvisade riksstatsanslaget 1,300,000 kr.
skulle efter driftens nedläggande och fastigheternas försäljning återbetalas till statsverket.
Det belopp, som enligt järnvägsstyrelsen står i förfogande för återbetalningen i fråga,
uppgår till cirka 600,000 kr. Den del av statsanslaget, för vilken täckning skulle saknas,
utgör således omkring 700,000 kr., vilket belopp järnvägsstyrelsen anser böra påföras
S. J:s stenkolsförlag, vilken åtgärd innebär en däremot svarande höjning av stenkolslagerpriset med 2 kr. pr ton, en höjning som dock, med hänsyn till att stenkolslagret i
fråga f.n. är bokfört till ett jämförelsevis lågt värde, ej skulle höja lagerpriset resp.
konsumtionspriset till den gräns, till vilken nyanskaffning av stenkol kan beräknas, äga
rum. Med stöd av det anförda finner sig järnvägsstyrelsen böra i detta sammanhang
upprepa sin hemställan om att riksdagen måtte medgiva försäljningen av torvpulverfabriken.
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Ur Smålandsposten N:o 153 Tisdagen den 1 Oktober 1929.
Bröllop.
Kyrkbröllop förrättades i söndags i samband med högmässogudstjänsten i Vislanda
kyrka, därvid såsom förut omtalats, sammanvigdes stadsläkaren i Skänninge Gunnar
Simonsson och gymnastikdirektören fröken Aina Holm, dotter till kyrkoherden Knut
Holm och hans maka, i Vislanda.
Bruden bar Munktorps ståtliga brudkrona i guld. Sedan brudparet, åtföljt av tärnor och
marskalker intågat, medan bröllopsmusik utfördes på orgeln, förrättades vigseln av
brudens fader, kyrkoherde Knut Holm, som utgående från texten i 1 Petri brev 4 kap. 8 –
9 verser, höll ett varmhjärtat tal till brudparet före vigselakten.
Uppvaktande marskalkar och tärnor voro amanuensen, fil. lic. Sture Holm, Lund –
fröken Anna Simonsson, Malmö samt furiren Knut Holm, Växjö – Anna-Lisa Persson,
Everöd.
Efter vigseln sjöng fröken Maria Lagerlund, Blädinge, ”Gud välsigna dessa hjärtan” av
Widén. Den högtidliga akten avslöts med Ps. 257: 10, varefter omedelbart efter följde
högmässogudstjänst, varvid tjänsteförrättande prästmän var kyrkoherden i Munktorp,
A. Björklund, en broder till brudens moder. Efter predikan sjöng Vislanda sångkör under
kantor Ernst Rosengrens ledning ”Israels herde” av Bortniansky.
Långt mera folk än templet kunde rymma hade mött upp till högtidligheten.
Efteråt gav brudens familj middag i Vislanda prästgård för ett 80-tal personer, utgörande
den närmaste släktkretsen.
Vid middagen inleddes talens rad av kyrkoherden Knut Holm, varjämte märktes
brudgummens tack för bruden och amanuens Holms versifierade tal för tärnorna. C:a 150
telegram anlände från när och fjärran och upplästes under middagen.
På aftonen avreste de nygifta till Schweiz på bröllopsresa.

Ur Smålandsposten N:o 165 Tisdagen den 22 Oktober 1929.
Eldsvåda. Vid halv 7-tiden på söndagskvällen utbröt eld i Karlsson & Åhs möbelfabrik i
Vislanda. Själva fabriken är inrymd i byggnadens bottenvåning, medan andra våningen är
inredd för bostadsändamål. På vinden förvarades slutligen bl.a. ett ej obetydligt lager av
färdiga möbler. Elden, som antagligen vållats genom någon felaktig rökgång, tog sin
början i andra våningens kök, där den snabbt fick fäste i väggarna och taket. Härifrån
spred sig branden genom trossbottnen upp på vinden, vars yttertak även genombrändes.
Vislanda brandkår under ledning av brandchefen J. A. Ståhl nedlade ett energiskt arbete
för att begränsa branden, och redan efter en halvtimme voro brandmännen herrar över
elden, innan den kommit åt att nämnvärt skada de dyrbara maskinerna. Även lagret av
färdiga möbler kom relativt lindrigt undan och torde egentligen blott ha blivit något
vattenskadat.
Det brunna var försäkrat, enligt uppgift för fulla värdet.
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Ur Smålandsposten N:o 166 Torsdagen den 24 Oktober 1929.
Kommunalt. Kommitterades förslag om byggande av ålderdomshem blev vid kommunalfullmäktiges möte under söndagen föremål för en längre diskussion. Kommittén
hade föreslagit nybyggnad å samma tomt som nuvarande ålderdomshemmet med plats för
10 patienter, och beräknades kostnaden till cirka 15,000 kr., vartill skulle komma ungefär
3,000 kr. för dränering och inledning av värmeledning. Kommittén hade också enligt
uppdrag framlagt förslag om reparation av nuvarande ålderdomshemmet. Kostnaden
härför skulle belöpa sig till ungefär 9,000 kr. Flertalet talare förordade nybyggnad, men
då uppskov begärdes för infordrande av anbud å de båda förslagens underställande för
vederbörande myndigheters godkännande, bifölls uppskovsyrkandet.

Ur Smålandsposten N:o 171 Tisdagen den 5 November 1929.
(dödsannons)
Tillkännagives,
att
Gud i sitt allvisa råd behagat
hädankalla
min älskade maka och
vår käre fader

Sven Johan Ståhl,

som lugnt och stilla avled i tron på sin
Frälsare söndagen den 3 November
1929 kl. 6,15 e.m., i en ålder av 77 år,
10 mån. och 22 dagar, djupt sörjd och i
tacksamt minne bevarad av mig, barn,
barnbarn och barnbarnsbarn, syskon
samt släktingar och många vänner.
Sälhyltan, Vislanda den 3 Nov. 1929.

Karolina Ståhl.
Barnen.
Sv. Psb. 654.

Cykeltur i trakten av Vislanda år 1925.
Från vänster: Arvid Aronsson, Brumsatorp, Anton Hult, Simonsboda,
Artur Aronsson, Brumsatorp samt Artur Karlsson, Svenstorp.
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