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1971 – Uppvidinge kommun bildas 
Uppvidinge kommun bildades 1971 genom en sammanslagning av Åseda och Lenhovda 
köpingar samt Nottebäcks och Älghults landskommuner. Den nya kommunens område 
sammanfaller i stort med det gamla häradet Uppvidinge. 

Den 26 januari 1971 hölls det första sammanträdet med kommunfullmäktige i Uppvidinge 
kommun efter sammanslagningen. 

Ett händelserikt år 
Det fanns en stark framtidstro i Uppvidinge kommun och det arbetades febrilt med att öka 
sysselsättningen. Enligt länsplaneringen från 1970 planerades en förstärkning av näringslivet i 
de östra delarna av landet och kommunikationerna skulle förbättras. Behovet av nya bostäder 
var stort, främst i Lenhovda och Åseda. I Älghult skulle fler pensionärsbostäder byggas i 
anslutning till Storgården i Älghult. I Alstermo behövdes fler barndaghem. 

1971 var ett händelserikt år i Uppvidinge. Några av händelserna och besluten beskrivs här: 

• I början av 1971 togs det första spadtaget för bygget av Alstermo sporthall. Planer på att 
bygga sporthallen hade funnits ända sedan 1950-talet. 
 

• Landshövding Lars Eliasson gjorde en rundresa i Uppvidinge kommun och 
industribesök i alla samhällen i slutet av februari. 
 

• Kommunfullmäktige beslutade i mars att det skulle finnas fyra brandstationer i 
Uppvidinge kommun. 
 

• Kommunen insåg att turismen och fritidsverksamheten blev alltmer viktiga faktorer. 
 

• Sjukvård och äldrevård var två områden som behövde stora satsningar. 
 

• Fler och fler började besöka Lenhovda bibliotek som låg i en källare i ett hyreshus. Det 
beslutades att även Norrhult skulle få ett kommunalt bibliotek. 
 

• Under våren hölls många möten om var kommunhuset skulle placeras, i Lenhovda eller 
Åseda. Till slut gjordes Åseda kommunhus om till Uppvidinge kommunhus och 
behövde snart en tillbyggnad. 
 

• Under senare delen av året byggdes en ny gymnastikhall i Åseda och den användes 
flitigt redan från början. Snart stod även nya daghemsavdelningar och nya förskolor 
klara i Åseda. 



 
 

 
• Alstermo Bruk satsade på en bättre miljö med avloppsrening, ett arbete som blev färdigt 

1972. 
 

• Länsmyndigheter med landshövdingen i spetsen ansåg att Åseda skulle bli kommunens 
centralort. 
 

• Under hösten blev Älghultskolans tillbyggnad klar. 
 

• Det klarnade kring hur Uppvidinge kommuns förvaltning skulle se ut. Kansliet 
placerades i Åseda, byggnadsavdelningen ombildades och utökades med tekniska 
avdelningen och placerades också i Åseda. Skolans förvaltning stannade i Älghult och 
socialförvaltningen blev kvar i Lenhovda. 

 

1972 – Alstermo sporthall invigs 
I januari 1972 invigdes Alstermo sporthall med pompa och ståt. Invigningen fick en festlig 
upptakt och inramning med hjälp av Älghults Musikkår. Invigningstalet hölls av ordföranden 
för fritidsnämnden. Efter invigningsceremonin hölls gymnastikuppvisningar.  

Förslaget om en ny sporthall väcktes redan 1952, men först 1968 satte Hohultslätts 
företagarklubb fart med planerna. Sporthallen blev en storsatsning som kostade 1 130 000 
kronor. 

  



 
 

 

1972 – Lindshammar är Uppvidinges främsta turistmål 

 

Lindshammar Glasbruk producerade glas i många färger och former och i olika format. Allt 
från den minsta lilla vas, till stora prydnader. Lindshammar var ”Glasbruket med färg” och en 
egen karaktär. Besticken med glashandtagen. Vaserna med de kurviga formerna. Den minsta 
lilla vasen var lagom att ha till snödroppar och kostade tre kronor. 

Glasobelisken vid Sergels torg i Stockholm är 
den största och pampigaste produktionen från 
Lindshammar Glasbruk. Den formgavs av 
skulptören och konstnären Edvin Öhrström 
och invigdes 1974. Nu har det unika 
konstverket genomgått en välbehövlig 
renovering och fått en ny belysning med 
speciellt framtagna LED-armaturer och en ny 
färgpalett. 
 

1974 – Reningsverket i Åseda byggs ut 
Statens Naturvårdsverk hade ålagt Uppvidinge kommun att öka reningsgraden på vattnet. 
Under 1974 byggdes därför reningsverket i Åseda ut till en kostnad av 210 000 kronor. 
 



 
 

1975 – Lenhovda Tingshus förklaras som byggnadsminne 
 

 

Uppvidinge kommun ansåg att Lenhovda Tingshus borde skyddas och att tingssalen skulle K-
märkas.  Man ansåg att det var viktigt att bevara tingshuset för framtiden. 1975 beslutade 
Riksantikvarieämbetet att Lenhovda Tingshus skulle bli en statligt skyddad byggnad och den 
förklarades som byggnadsminne. I en utredning från 1960-talet, författad av notarie Bredberg-
Olsson, anges att tingshuset i Lenhovda var det äldsta i Sverige som då var i bruk. 
 
Gravfältet och tingstraditionen tyder på att Lenhovda var ett fäste för gammal kultur och 
tradition i Uppvidinge gamla härad. 
 

1975 – Uppvidinge får ett kommunvapen 
De styrande i Uppvidinge kommun ansåg att det var viktigt att få ha ett 
kommunvapen. Ansökan om ett kommunvapen går till Riksarkivets 
heraldiska sektion och sedan är det regeringen som slutgiltigt beslutar.  
Uppvidinge kommuns önskan var att få använda det gamla 
häradsvapnet, vilket hade sitt ursprung flera hundra år bakåt i tiden. 
Det användes 1568 då folket svor trohetseden till hertigarna Johan och Karl vid planerna att 
störta brodern, Erik XIV.  
 



 
 

Uppvidinge kommun fick använda det gamla häradsvapnet, med vissa förändringar i färg och 
form eftersom kommunens område inte helt överens med häradets. Så därför tillkom en röd 
bård. Uppvidinges nya kommunvapen fick följande beskrivning: "I fält av guld inom en röd 
bård en tvåbladig röd ört med klocklik kalk".  I vapnet finns en liljeliknande ört, som inte har 
gått att identifiera rent botaniskt. Tanken med vapnet var att det skulle markera kommunens 
profil utåt och förmedla en hemortskänsla. 
 

1976 - Erik Gustavsson ger ut romanen 26 lod silver  
Erik Gustavsson från Lenhovda skrev romanen 26 lod silver som gavs ut under hösten 1976. 
Händelserna i boken utspelar sig i 1500-talets Uppvidinge. Den handlar om Lenhovdaprästen 
Sveno Petri på 1500-talet som dömdes till 26 lod silver i böter för att ha varit ihop med 
Gripagårdsbondens hustru. Under hela sitt liv fick han sedan arbeta hårt för att betala tillbaka 
dessa böter. Han växte fast i byn och blev ett med bönderna. Han ledde dem som en 
rebellhövding och drev oxarna som skulle säljas den förbjudna vägen till Ronneby och 
danskarna. Tiden är strax efter Dackefejden. I skogarna levde de fredlösa. Gripagårdshustrun 
Sara anslöt sig sedan hon räddats från tingsdomen att ”sättas kvick i jord”. Hon och prästen  
fick en son tillsammans. I denna roman skildrar Erik Gustavsson Lenhovda socken på ett fint 
sätt och Knud Andersen målade omslagsbilden till boken. 
 

1977 – Åseda Apotek 60-årsjubilerar 
Åseda Apotek grundades 1917 och blev det andra apoteket 
inom de mindre landskommunerna i det område som 
senare blev Uppvidinge kommun. Åseda Apotek hade 
flyttats för tredje gången och fanns nu i den fastighet som 
senare blev tillbyggnad till kommunhuset. Hela 
apotekslagret flyttades från de gamla lokalerna i Kexholm 
till helt nybyggda lokaler på Olofsgatan. Disken på nya 
Apoteket var i lärkträ. 
 

 

1978 – Uppvidinge elverk storsatsar på säkerheten 
Den nya mottagningsstationen vid Uppvidinge elverk i Åseda restes under 1978. Men mycket 
arbete återstod och först efter nyåret beräknades den nya anläggningen vara i drift. 

Mottagningsstationen vid ställverket på Floragatan i Åseda beräknades kosta mellan 700 000 
och 800 000 kronor. Elverkschefen uttalade sig om att den nya stationen med bland annat ett 
slutet ställverk skulle bli säkrare för personalen att arbeta i. Den gamla mottagningen hade då 
cirka 50 år bakom sig. 



 
 

 

 

 
1979 – Uppvidinge kommun inrättar kulturstipendium 
1979 var det premiär för Uppvidinge kommuns kulturstipendium. Stipendiet inrättades för att 
uppmärksamma personer som på olika sätt betydde mycket för kulturen i kommunen. 
 
Den förste stipendiaten var Sven Blomén från Älghult. Han var en av bygdens verkliga profiler 
och en stark företrädare bland annat för hembygdsrörelsen. När Uppvidinge kommun bildades 
föreslog han att kommunen skulle heta Uppvidinge efter häradets namn. Ett neutralt och 
passande namn för de fyra kommuner som skulle slås samman till en. 
  



 
 

1980 – Ny skola och nytt bibliotek i Lenhovda 
1979 revs den gamla skolan och året därpå byggdes den nya skolan. Eftersom det fanns behov 
av ett större bibliotek byggdes det ett nytt i anslutning till skolans lokaler.  

 

1981 – Profilgruppen startar produktionen 
Det här året tog Profilgruppen steget från planering till produktion. Spänningen var stor när 
pressen skulle provköras första gången och när den allra första profilen skulle matas fram. 
 
Förhoppningen var att Profilgruppens etablering skulle vara början till en ny och mer positiv 
industristruktur i Uppvidinge. Företaget hade ett av Europas modernaste pressverk för 
aluminiumprofiler. 
 

1982 – Uppvidinge Ungdomsorkester bildas 
Uppvidinge Ungdomsorkester bildades av Anders Käll. Han ledde orkestern och verkade även 
som dirigent vid konserter under många år, samt var även ledare för orkestern när den bytte 
namn till Uppvidinge Blåsorkester i slutet av 1990-talet. 
 
I början av 1980-talet fick den dåvarande musikledaren i Uppvidinge kommun, Anders Käll, 
idén att skapa en blåsensemble med barn och ungdomar inom den kommunala musik- 
skolan. Det fanns så många skolelever som var skickliga på att spela olika instrument. Ett annat 
syfte var att säkerställa rekryteringen till musikkåren. Orkestern kom igång år 1981 och blev 



 
 

Uppvidinge Ungdomsorkester 1982. Anders Käll märkte att orkestern blev bättre och bättre. 
Det var ett mycket disciplinerat och framgångsrikt gäng med gott kamratskap och 
duktig musikalisk uppfattning. I slutet av 1980-talet spelade orkestern in en LP-skiva.  
Det blev snabba framgångar för orkestern som fick alltfler spelningar. Dessa spelningar var inte 
bara inom Uppvidinge utan sträckte sig inom Kronobergs län och senare över hela Småland. 
Det blev musikläger och tävlingar, bland annat en stor tävling i Göteborg där länder som bland 
andra Norge och Tjeckien medverkade. Där kom Uppvidinge Ungdomsorkester på tredje plats. 
 
När det blivit namnbyte till Uppvidinge Blåsorkester fanns det även en mindre orkester som 
hette Knatteblåsarna med yngre skolelever.  
 
I mitten 1990-talet blev det resor utomlands till stora konserter inom Danmark, Tyskland och 
Ungern. Gunnel Eriksson, som var ordförande för orkesterföreningen, var en hjälpande hand i 
många år. 
 
Från och med 1995 hölls det nyårskonserter några år i Rosdala Glasbruk. Där hade Uppvidinge 
Blåsorkester det stora genombrottet. Cirka tusen personer kom och lyssnade på deras första 
nyårskonsert. Till denna konsert inköptes smokingar och långklänningar och den kända 
dansbandmusikern Thorleif Thorstensson var gästsolist. Sedan byggdes det en scen inne på 
Rosdala Glasbruk som gjorde det bättre praktiskt för orkestern. Efter några år fortsatte de med 
bland annat nyårskonserter i Åseda Folkets Hus och andra stora konserter på andra håll. 
 
År 2004 slogs denna orkester ihop med Älghults Musikkår och formellt slogs de samman med 
Älghults Musikkår 2013 och då blev namnet för denna orkester Älghult-Uppvidinge Musikkår.  
 

1983 – Godstrafiken till Lenhovda läggs ner 
Järnvägen med dess godstrafik till Lenhovda lades ner 1983. I drygt 100 år hade godstrafiken 
varit igång på sträckan. Rälsen revs upp till Älghult på 1960-talet och till Lenhovda 1984. 
Trafiken mellan Vetlanda och Nybro slutade 1985. Kvarvarande räls revs upp 1989. Arbetet 
med att underhålla minnena från järnvägsepoken sköts av Järnvägens Vänner i Sävsjöström. 
Där har de många gånger haft sina visningar av modellbyggen från järnvägen och äldre 
bevarade fina attiraljer. 
 

1984 – Oxberget får en ny tallrikslift 
Oxbergets skidbacke i Norrhult rönte stort intresse. På en lördag invigdes den nya tallriksliften 
från Frankrike. Men liften krånglade på grund av ett fabrikationsfel. Frivilliga personer jobbade 
hårt natten till söndagen. Sedan gick det med glans. Runt 1 700 personer beräknades ha besökt 
anläggningen under helgen. Nästa steg som Norrhults Bollklubb hoppades på var att skaffa en 



 
 

snökanon. Då skulle de kunna ha öppet omkring 80 dagar i sträck. Klubben preparerade och 
skötte backen medan Uppvidinge kommun stod för kostnaderna. 

Året därefter var en snökanon på plats. Cirka en 
miljon kronor kostade hela projektet. Liftens 
kapacitet var 720 personer i timmen. Backen har 46 
meters fallhöjd och är 310 meter lång. I projektet 
ingick också utökade parkeringsplatser och en 
säkrare pulkabacke. Många köade och huttrade i 
kylan, en del fördrev väntetiden med att lyssna på 
sin freestyleutrustning. Klubbens damsektion 
svarade för all servering. 
 

1985 – Storasjöområdet blir naturreservat 

 

I Storasjöområdet väntar storskogen. Det är ett av Kronobergs läns största naturreservat, med 1 
432 hektar och ligger i Uppvidinge kommun. Ett skogslandskap med våtmark och kvartära 
landformer samt urskogsområde. Här går det att vandra längs stigar i omväxlande skogs- och 
myrmarker eller klättra upp i utsiktstorn för att kika efter olika fåglar. 

1985 – Sävsjöströms järnväg läggs ner 
Godstrafiken lades ner 1983 mellan Orrefors och Sävsjöström. All persontrafik lades ner år 1985. 
Rälsen mellan Orrefors och Sävsjöström togs bort 1989. Efter att Statens Järnvägar elektrifierade 
Kalmar-Alvesta 1955 förlorade linjen allt mer trafikunderlag och det gjordes inga ytterligare 
investeringar. 



 
 

1986 – Omvårdnadsprogrammet startar i Norrhult 
1984 startade Social servicelinje som sedan övergick till Omvårdnadsprogrammet 1986. 
Gymnasielinjen Omvårdnadsprogrammet blev väldigt populär. Eleverna fick en 
yrkesutbildning och kunde efter studierna jobba som undersköterskor. Många som gick 
Omvårdnadsprogrammet valde senare att vidareutbilda sig till sjuksköterskor. 
Omvårdnadsprogrammet fanns kvar till 1998. 
 

1987 – Biblioteken i Norrhult och Klavreström slås ihop 
1987 slogs de små biblioteksfilialerna i Klavreström och Norrhult samman till ett gemensamt 
folk- och skolbibliotek i Nottebäckskolan.  

Kommunbiblioteket kom till när Uppvidinge kommun bildades 1971 och kom att kallas 
folkbiblioteket. År 1973 skänkte samtliga sju studiecirkelbibliotek sina böcker till folkbiblioteket 
i Nottebäck. 1973 startade folkbiblioteket sin verksamhet, först i Norrhult och därefter i 
Klavreström. I Flybo kom man igång på hösten och i Lindshammar en tid senare år 1973. Något 
år senare öppnade även en filial i Marhult. 

1988 – Uppvidinge kommun startar en träteknisk utbildning 
Detta år startade kommunen en träteknisk gymnasieutbildning i Lenhovda och Fröseke. 
Utbildningen blev väldigt populär. 

1988 – Boksläpp: ”Berättelser från glesbygd” av Erik Lindgren 
Denna bok handlar om småländsk posthistoria och de framväxande järnvägarna. Boken är 
illustrerad med fotografier, kartor och bilder av äldre handskrivna brev. Den statliga 
postgången började i Sverige 1636. På senare delen av 1800-talet och på 1900-talet började de 
små poststationerna växa fram i de mindre orterna i landet, och även här i Uppvidinges mindre 
landskommuner.  
 
På vissa mindre orter gick det lite upp och ner med poststationerna. Så blev det bland annat i 
Herråkra. Där öppnades en poststation 1874 men redan 1878 lades den ner och lantbrevbärare 
infördes. 1893 blev det poststation igen men den lades ner 1896. Det dröjde sedan några år 
innan poststationen kom igång igen. 1901 startades den återigen upp och den var öppen fram 
till 1962. 
 
Det fanns även poststationer i många mindre orter, till exempel i Fröseke, Lindshammar och 
Sävsjöström.  
 



 
 

1989 – Första numret av Uppvidinge Tidning 
Louise Wargklev startade Uppvidinge Tidning tillsammans med sin far Sven Olov 
Wargklev och Börje Johansson. De hade redan tidningar i Lessebo och Tingsryd, men ville 
gärna utvidga verksamheten. Uppvidinge var vid denna tidpunkt det enda område i Småland 
som inte hade någon annonstidning. Uppvidinge Tidning, med Louise Wargklev som ansvarig 
utgivare, startade 1989 och det första numret kom ut i februari. 

Tidningen har därefter kommit ut plikttroget varje månad – från början med tio nummer per år 
och därefter med elva nummer (alla månader utom juni). 
 
Uppvidinge Tidning prioriterar det lokala och lyfter fram det som är positivt i bygden. Genom 
att lyfta upp det breda serviceutbudet, det offensiva näringslivet och det aktiva föreningslivet 
som finns i kommunen vill Uppvidinge Tidning medverka till en levande landsbygd och en 
stolthet för bygden. 
 
1989 fanns inte internet som idag. Alla bilder fotograferades i svartvitt och framkallades för 
hand hos Konny på Södrings i Tingsryd eller hos Ingold på Åseda Foto. Texter skrevs manuellt 
på maskin för att skickas till korrekturläsare på Smålänningen, där Uppvidinge Tidning 
trycktes 1989. Både texter och fotografier skickades till grafikerna som rastrerade bilderna och 
skrev ut texterna i spalter på papper. Detta papper vaxades sedan på baksidan, renskars med 
hjälp av rakbladskniv och linjal, samt monterades in på sidarken med annonserna, allt efter 
skissen i dummyn.  
 
Även annonserna monterades med hjälp av utskrifter på papper som vaxades och 
kompletterades med ramar, löv och diverse utfyllnader, som fanns på tejprullar. Efter att ha 
monterat in annonser, texter, bilder och annat material på sidorna, placerades sidorna på ett 
ljusbord, där man skar ut ”färgplattor” för hand och markerade var det skulle vara cyan (blå), 
magenta (röd) eller gult. Sidorna framkallades till en negativ film som etsades på tryckplåtar 
vilka monterades tillsammans med stora pappersrullar i tryckpressen. 
 
I mitten av 1990-talet började datoriseringen komma allt mer och program kom, som Quark 
Xpress, där man gjorde såväl annonssättning som sidbrytning direkt i datorn. Idag är det i 
huvudsak InDesign som används och sidorna skickas som högupplösta pdf-filer digitalt till 
tryckeriet som trycker och falsar tidningen och ser till att rätt antal tidningsexemplar kommer ut 
till de olika postkontoren. Idag delas tidningen ut till 10 700 hushåll och företag. Förutom alla 
hushåll och företag inom Uppvidinge kommun delas tidningen även ut till närliggande 
områden. Omfånget på tidningen har även ökat. De första tidningarna hade åtta sidor och de 
senaste åren har tidningen oftast legat på 24-32 sidor och som mest på 40 sidor. 
 



 
 

1990 – Förskola startas i Herråkra 
I Hobbylokalen i Herråkra startades 1990 en förskola som hette Föräldakooperativet 
Lingontuvan. Förskolan hade verksamhet mellan 1990 och 2008.  

Hobbylokalen har varit en viktig lokal i Herråkra och har genom åren använts till många olika 
syften. 1955 började den byggas upp av Herråkra Idrottsförening och blev sedan tillbyggd 
under 1970-, 1980- och 1990-talet. I början var Hobbylokalen viktig för barn och ungdomar när 
det gällde olika fritidsaktiviteter och har sedan använts till allt från bröllop och fester till 
förskola, minnesstunder och styrelsemöten.  

Herråkra var en egen kommun fram till 1952, då den slogs ihop med Lenhovda kommun. 
 

1998 – Utbyggnaden av kommunhuset i Åseda blir klar 
Med utsikt mot ”Stora ströget” kunde nu Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen känna in sig på 
sin nya arbetsplats där det förut funnits ett apotek. En inbyggd gångväg förband lokalerna med 
kommunhuset. 
 
Inom kort kom även Uppvidinge Energi och Uppvidinge Eldistribution att ha sina lokaler intill 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningen flyttade in i lokaler intill. 
Här omvandlades en stor butikslokal till många rum. Till de lokaler i fastigheten Trasten som 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen haft tidigare flyttade nu det nya daghemmet in. 
 

2000 - Uppvidinge bäst på nyföretagande 
34 nya företag startades i kommunen under det första halvåret och med det ligger Uppvidinge i 
topp av landets industrikommuner. Ökningen låg på 79 procent jämfört med samma period 
året dessförinnan. 
 
Företagsklimatet är viktigt och det är gott i Uppvidinge, menade Sigvard Svensson, som var 
kommunchef och näringslivsansvarig. Här finns en företagarkultur inom både handel och 
industri. Uppvidinge kommun hade lägst arbetslöshet i hela länet. Samarbetat mellan 
kommunledning och näringsliv hade gett en god miljö för företag att slå rot och växa i. 
Uppvidinge hoppades även på en ökad inflyttning och en sådan verkade vara på gång. 
  



 
 

2001 – Räddningstjänsten Östra Kronoberg bildas 
Det var ont om kompetenta chefer inom räddningstjänsten i Uppvidinge, Lessebo 
och Tingsryd. För att lösa detta ville kommunerna skapa ett kommunalförbund för sin 
räddningstjänst. 
 
Samordningen innebar kanske ingen direkt besparing, men för samma pengar som tidigare fick 
man en bättre lösning. Det söktes efter en gemensam förbundschef med brandingenjörs- eller 
brandmästarexamen. Två tjänster skulle finnas på ett gemensamt förbundskansli och ute i 
kommunerna skulle samtliga kårer finnas kvar.  
 
Förändringen skulle beröra endast den högsta ledningsfunktionen och den befälsberedskap 
som skulle inrättas gemensamt. Inga kårer rationaliserades bort när det nya förbundet bildades, 
vilket gjorde att brandmännen på de totalt 15 kårerna eller brandvärnen reagerade mestadels 
positivt. I Uppvidinge fanns sammanlagt fyra räddningskårer 2001. 
 

2001 – Ny historisk bok - Loftbodar i Uppvidinge kommun 
39 loftbodar synades i en ny historisk bok. Loftbodar var förr den näst viktigaste byggnaden 
efter boningshusen. Boken blev den fjärde i utgåvan av Uppvidinge Kultur- och fritidsnämnds 
serie av historiska böcker. Det var under arbetet med en kulturmiljöplan som man fick upp 
ögonen för de många loftbodarna. Annika Persson, som då var kultur- och fritidschef, tyckte att 
loftbodarna behövde en egen utredning. Hon bistod Eva Åhman från Smålands Museum, som 
stod för den huvudsakliga sakkunskapen. Sommaren 2001 åkte de runt och fotograferade 
loftbodarna i kommunen och sammanställningen gjordes på hösten. De flesta loftbodarna är i 
privat ägo. Många är riktigt välskötta, men det finns en och annan som förfaller. En 
förhoppning var att inventeringen skulle höja intresset för bodarna hos ägarna. Boken trycktes i 
600 exemplar. 
 

2002 - Järnvägen i Åseda läggs ner 
Den sista tåglinjen mellan Åseda–Vetlanda och Vetlanda-Åseda drogs in sommaren 2002. 
Jönköpings Länstrafik hade då inget intresse av att driva tåglinjen och klippte därmed av en 
stor del av kontakterna mellan Vetlanda och Uppvidinge kommuner. Det hade då varit många 
nedläggningsförslag de gångna åren, men 2002 var det svårt att finna någon annan lösning. Det 
krävdes då snabba insatser för att få vägen klar för busstrafik. Buss från Åseda till Vetlanda via 
Nottebäck tog 60-70 minuter. Vissa turer gick via Hultanäs med en restid på cirka 45-60 
minuter. Det kan jämföras med tåget som tog 32 minuter för samma sträcka. Den 16 juni kom 
den nya tidtabellen och då kom inga mer tåg till Åseda. 
 



 
 

I boken Järnvägarna i Åseda 1902-2002, av Thorsten Magnusson, finns en lång bildberättelse om 
järnvägarnas historia samt om äldre bostadshus, industrier och affärsverksamhet utmed 
järnvägsområdet. 
 

 
 

2003 – Invigning av ny väg från Herråkra till Växjö 
Den nya vägen till Växjö, väg 842, mellan Herråkra och Möcklehult invigdes lördagen den 11 
oktober 2003. Därmed förkortades sträckan mellan Herråkra och Växjö med 11 kilometer, vilket 
betydde mycket. 
 
Vid invigningsceremonin deltog bland andra vägdirektör Rolf Johansson, kommunfullmäktiges 
ordförande Per Elgestam och åldermannen i Herråkra byalag, Göte Bjällebo. Det firades även 
med tårtkalas och dragspelsmusik på J-K Trä i Herråkra. 
 

2003 – Vithult utses som skyddsvärd statlig skog 
Området omfattar både barrskogar och våtmarker som ansluter till naturreservatet Vithults 
urskog och Tängsjö fly, båda tidigare domänreservat, samt ett litet område med både öppna och 
trädklädda betesmarker vid Stora Brorsmåla. Tall dominerar i området med många bestånd på 
över 100 år och en del upp till 170-200 år. Även i yngre bestånd finns många spridda mycket 
gamla tallar. 

Kriterier för urval till skyddsvärd skog: 
• Sammansatta ekosystem 



 
 

• Representativt för regionen 
• Ingår i värdefull barrskogstrakt 
• Särskild betydelse för friluftsliv 
• Hög grad av naturlighet 
• Gränsar till värdefullt område utanför det statliga innehavet 
• Gränsar till befintligt naturreservat 
• Ingår i ett kluster av värdefulla områden 

 

2004 – Älghults Musikkår går samman med Uppvidinge 
Blåsorkester 
Uppvidinge har genom året haft ett brett musikliv. Körer, orkestrar och musikkårer är exempel 
på detta. De första musikkårerna var de så kallade hornmusikkårerna som bildades på många 
håll under 1850-talet och som mest var knutna till glasbruken i socknarna. Glasblåsarna på 
glasbruken var särskilt skickliga på detta. Entusiastiska och kunniga kulturarbetare har sett till 
att hålla verksamheten levande. Det har även gjorts insatser för att utveckla och förnya kårernas 
framtoning men även det traditionella har fått leva kvar. 

Älghults Musikkår startades 1947 av hyttmästare Ragnar Franzén. Efter 10 år flyttade han, 
vilket gjorde att arbetet inom denna musikkår lades ner. Detta uppmärksammade Älghults 
kommun 1960, då det inrättades en musiknämnd. Syftet var att anställa en kommunal 
musikledare och Tage Ljungqvist fick den tjänsten. Musikkårer från Alsterfors och Kronofors, 
kom med under våren 1961 och började tillsammans under sitt nya namn: Älghults Kommunala 
Musikkår. 1990 upphörde den kommunala anknytningen och musikkåren fick tillbaka sitt 
gamla namn: Älghults Musikkår. 

Några år senare fick de ibland låna musikanter från Uppvidinge Blåsorkester (tidigare 
Uppvidinge Ungdomsorkester) och 2004 gick de två orkestrarna ihop. 2013 slogs de både 
orkestrarna formellt samman till en förening med namnet Älghult Uppvidinge Musikkår. 

2005 – Stormen Gudrun slog ut stora delar av samhället 
Under lördagsnatten den 8 januari 2005 sträckte sig stormen Gudrun in över Sverige. I 
Kronobergs län slogs stora delar av elnätet och telenätet ut. Därutöver skövlades en stor del av 
skogen i Kronobergs län i samband med stormen. De nedfallna träden spärrade av flertalet av 
vägarna i Uppvidinge kommun.   

Stormen och dess efterverkningar innebar en omställning för medborgare och kommunens 
verksamheter. Dagen efter stormen stod 900 abonnenter av Sydkrafts nät i Uppvidinge 
kommun utan ström. Under söndagen den 9 januari 2005 påbörjades krissamarbetet på regional 
nivå och på kommunal nivå påbörjades anpassningar efter stormen. Bland annat förstärktes 



 
 

personal på äldreboenden, räddningstjänsten säkrade bemanning och tillgängligheten och man 
förberedde för att säkra för medborgares vattentillgångar. 

2005 – Bygget av Hälsans Hus i Åseda påbörjas 

 
 
År 2005 startade byggnationen av Hälsans Hus i Åseda. Många grupper var verksamma för att 
samla in medel till denna byggnation. Redan vid bildandet av samhällsgruppen Offensiva 
Åseda 1996 kom frågan upp om ett Hälsans Hus. Projektet var under nio års tid en av de 
viktigaste samhällsinsatserna och målet var bland annat att skapa ett friskvårdscentrum. 
Hälsans Hus har för närvarande en 25 metersbassäng, gym, gruppträning, padelbanor samt 
utrymme för sjukgymnastik. 
 

2006 – Lingården i Lenhovda byggs 

 
 
 



 
 

Servicehemmet Lingården i Lenhovda blev ett stort lyft för både personalen och de boende. 
Från och med 2006 var alla yrkeskategorier samlade under ett och samma tak, i nya och fina 
lokaler.  
 
Servicehemmet Ekängen i Lenhovda och Lenhovda Sjukhem var olämpliga som boenden enligt 
Länsstyrelsen, vilket ledde till bygget av Lingården. Många äldre personer som tidigare bott på 
Ekängen kände att det blev bättre och tyckte att det var skönt att få finare lägenhet, matsal och 
dagrum. Personer som tidigare bodde inom Lenhovda Sjukhem, hade ingen egen lägenhet, 
vilket de fick på Lingården. 
 

2008 – Polisstationen i Åseda öppnas upp igen 
I september 2008 öppnades polisstation upp igen i Åseda efter att ha varit stängd under drygt 
ett år. Polisstationen skulle då vara öppen några timmar i veckan, enligt polisinspektör Åke 
Almqvist. Åke Almqvist hade då huvudansvaret, vilket handlade om att sköta i stort alla 
polisiära ärenden. Dock inte passansökningar vilket kräver annan teknisk utrustning. 
 
Polisen har funnits i samma lokaler i Åseda sedan 1979. Tidigare låg polisstationen på 
Järnvägsgatan, i en liten lokal med en yta på knappt 90 kvadratmeter. På Järnvägsgatan kunde 
det vara telefonkö till Polisen, vilket gjorde det svårt att hantera brådskande larm. Kommunen 
arbetade intensivt för att polisstationen skulle få större lokaler. 1979 fick de telefonväxel och 
porttelefon. Vid denna tidsperiod arbetade tre polismän och en kontorist på polisstationen.  
 
Innan polisstationen låg på Järnvägsgatan fanns det en så kallad arrestlokal i en byggnad på 
Brömsegården, som låg i det nordöstra hörnet av det som numera är Hotel S:t Olov. 
Det var på en kommunalstämma den 24 juni 1894 som det beslutades att arrestlokalen skulle 
finnas där: ”För åstadkommande af denna byggnad invaldes Herr kommisarie E. Rosengren i 
Björkåkra, samt såsom ledamöter valdes Jonas Björk i badeboda, Rusthållaren m.m. Carl 
Petersson i Åsheda”. 
 
Nära arrestlokalen hölls kreatursmöten ibland och då var det viktigt med extra tillsatta vakter. 
Det var Herr Kronolänsman som avgjorde det, vilket annars beslutades av kommunen, för 
ordningens upprätthållande. Denna arrestlokal revs 1962. Innan denna arrestlokal byggdes 
1894, fanns det en liknande hos ”Klas i Kexas” vid hans mangårdsbyggnad i Kexagården.  
 



 
 

2009 – Biodlarmuseum öppnar i Älghult 
Sommaren 2009 slog biodlarmuséet upp sina portar. Det är Nordens första biodlarmueum. Där 
visas det hur biodlingen har förändrats genom åren från 1500-talet och framåt. Dåvarande 
landsbygdsminister Eskil Erlandsson invigde genom att klippa bandet den 4 juli 2009. 

 
Muséets olika rum är en historisk resa med början på 1500-talet. 
Kung Gustav Vasa hade stor insikt i bins betydelse och värde och 
såg dem som en möjlighet till en extra skatteinkomst. En hyllning till 
Carl von Linnés bror Sam som var en föregångare till den moderna 
biodlingen. Här finns utställningar 1500-talet, 1700-talet och fram till 
dagens moderna biodling.  
 

 

2009 – Etablering av Nyföretagarcentrum 
Ett Nyföretagarcentrum i varje kommun var målet. När Leena Bergkvist, dåvarande 
verksamhetschef för Nyföretagarcentrum i Kronobergs län, och Lena Gustafsson, konsult 
boende i Uppvidinge, kontaktade dåvarande kommunalrådet Lena Karlsson var alla rörande 
överens om att bilda ett Nyföretagarcentrum i Uppvidinge. Målet var att genom samarbete med 
det lokala näringslivet och kommunen medverka till att främja gott entreprenörskap och 
ekonomisk utveckling. Det gick bra för Nyföretagarcentrum i Sverige och det lokala kontoret. 
Idag finns Nyföretagarcentrum representerade i över 200 kommuner. 2011 utsågs Uppvidinge 
till ”Årets Nyföretagarkommun” med den största procentuella ökningen av nya företag. 
 

2010 – Kvalitetslyft i skolorna 
Uppvidinge kommun klättrade 157 placeringar på kommunrankningen i Öppna jämförelser när 
det gällde grundskolan. I Kronobergs län var Växjö kommun bäst men Uppvidinge kommun 
kom på andra plats. Sett över hela Sverige var andelen elever som nått målen i alla ämnen den 
högsta sedan år 1998 och Uppvidinge följde den trenden. Året dessförinnan låg Uppvidinge på 
plats 265 i det sammanvägda resultatet av slutbetyg och ämnesprov. 2010 låg Uppvidinge 
kommun på plats 108. Klättringen på rankingen berodde på att Uppvidinge kommun medvetet 
hade jobbat med att höja kvaliteten. 

2012 – Nya Folkets hus i Fröseke står klart 
Det nya återuppbyggda Folkets hus i Fröseke invigdes den 5 juni 2012. Folkets hus i Fröseke har 
råkat ut för två bränder genom åren; 1983 och år 2010. 

Det första Folkets hus i Fröseke byggdes 1945 och var då en park med dansbana. På 1950-talet 
planerades för ett nytt Folkets hus, vilket senare byggdes upp och invigdes 1966. Där fanns 



 
 

även på den tiden en lokal som användes som gymnastiklokal av Fröseke skola som låg 
bredvid. År 1983 brann det ner till grunden på grund av överhettning i en likriktare till den ena 
projektorn. 

1984 invigdes ett nytt Folkets hus som blev något större. Branden 2010 berodde på isolationsfel i 
en kabel till en evakueringsfläkt på taket. Återuppbyggnaden har skett delvis ideellt och det 
nya Folkets hus stod klart 2012. Lokalerna är ljusa och fräscha och uppdelade i ett kök, ett 
serveringsrum, en samlingslokal, ett konferensrum och en välkomnande entré. 

2014 – Zipline-banan utanför Klavreström invigs 

 

Efter två års byggande invigde Little Rock Lake 2014 sin unika zipline-bana i skogarna utanför 
Klavreström. 
 
Banan är fördelad på olika stationer belägna på varierande höjd och olika längd på ziplinorna. 
Allt för att få känna och uppleva de fartfyllda åken i naturen. Mellan torn och plattformar och 
träd tar man sig fram genom skogen och högt däruppe väntar en milsvid panoramautsikt över 
det vackra landskapet. 2016 fick Little Rock Lake ta emot ett hederspris i entreprenörskap, med 
motiveringen att Little Rock Lake är en förebild och inspirationskälla för andra entreprenörer. 
Priset delades ut av närings- och innovationsminister Mikael Damberg.  
 



 
 

2014 - Hohults by blir riksintresse 
År 2014 utnämndes Hohults by av Riksantikvarieämbetet till kulturmiljö av riksintresse. 
Hohults by blev ett representativt exempel på ett för småländska höglandet typiskt 
odlingslandskap.  
 
De brukade markerna ligger insprängda som en ö i 
skogslandskapet och kännetecknas bland annat av de talrika 
röjningsanläggningar av sten, såsom stenmurar och 
odlingsrösen, som odlas över högsta kustlinjen. Hohult ingår i 
ett större område längs Alsteråns norra sida som 
utgör riksintresse för naturvården och som enligt det regionala 
naturvårdsprogrammet utgör ett av de mest skyddsvärda 
odlingslandskapen i södra Sverige. 

 
2015 – Nytt fågeltorn invigs 
Horshaga fågeltorn, byggt av Uppvidinge Fågelklubb, invigdes den 21 april 2015. Vid Åseda 
västra infart från väg 23 kan man följa skyltar mot Horshaga. Efter cirka 7 kilometer är man 
nästan framme vid byn. Där finns en liten parkeringsplats på höger sida, märkt med en blå P-
skylt. Därifrån kan man promenera längs vägen cirka 150 meter till t-korsning och sedan ta till 
vänster. Stolpar med vit markering visar vägen runt Horshaga fly. Fågelfaunan är mycket 
representativ här, med väldigt många fågelarter. Den sydvästra delen av Horshaga fly är 
biologiskt landskapsmässigt mycket värdefull. 
 

2016 – Uppvidinge kommun ger ut boken Natur och kultur i 
Uppvidinge 
Denna bok innehåller fakta om vildmarker, vattendrag och kulturlandskap, samt ger 
vägledning till vandringsleder, naturreservat, hembygdsgårdar, historiska och kulturella 
platser. 
 
Boken har tillkommit under flera år genom att kunniga och engagerade författare och 
medarbetare i forskningssyfte låtit undersöka, beskriva och fotografera utvalda platser i 
kommunens olika hörn. De författare som anlitades kan det mesta om Uppvidinge inom sitt 
område. Tobias Ivarsson, biolog och naturpedagog, reseskribenten och fågelskådaren Mikael 
Persson, Lars Thor, historiker och kulturgeograf och tidigare landsantikvarie och Thorsten Zaar, 
skogsförvaltare med särskild kännedom om besöksnäringens behov och villkor. 
 



 
 

2018 – Het sommar med många bränder 
2018 hade vi en sommar med svår torka, vilket gjorde att det blev många brand- 
utryckningar i samband med svåra bränder på olika håll i kommunen. Många gräs- och 
skogsbränder flammade upp och räddningstjänsten arbetade intensivt med släckningsarbetet.  
Både i juni, juli och augusti förekom skogsbränder. De största bränderna inträffade i juli i 
följande områden: 

• Gassgöljehult, Åseda 
• Nymåla, Klavreström 
• Norramåla, Älghult 
• Linneberga, Åseda 
• Brogården, Alstermo 

 
Totalt var det ett 50-tal skogsbränder i Sverige år 2018 och det brann ner runt 25 000 hektar 
skog. Det riktigt stora brandåret historiskt var 1888, då det brann ner 250 000 hektar skog i 
Sverige. 
 
Under 2018 var grundvattennivåerna väldigt låga och många fick använda sitt vatten sparsamt. 
Uppvidinge var en av kommunerna i Kronobergs län som deltog i dricksvattenkampanjen 
”Vattensmart” med goda råd om hur man kan spara på vattnet. Goda vattenvanor krävdes för 
att hushålla med dricksvattnet. 
 

 
 



 
 

2019 – Dämmet i Klavreström renoveras 
Uppvidinge kommun sätter igång med renoveringen av dämmet vid Änghultasjön i 
Klavreström. Företaget Blue Orbis utförde renoveringen som pågick in på 2020. Under tiden 
arbetet pågick var Kvarnparken inhängnad. 
 
I början leddes vattnet från Änghultasjön om och en tillfällig vall byggdes för att dämmet då 
skulle vara torrlagt under renoveringen. En modern konstruktion ersatte den gamla och den 
blev delvis automatiserad när det gäller reglering av vattennivån. Dammluckorna byttes ut, nya 
betongkonstruktioner göts och stenmuren tätades. Den nya betongkonstruktionen liknar den 
gamla för att kulturmiljövärdena i området ska bevaras. 
 

 
 

2020 – Vindkraftsparken i Tvinnesheda börjar byggas 
2019 beslutades det att det skulle byggas upp en vindkraftspark i Tvinnesheda, utanför Åseda. 
Byggnationen startade i april 2020. Stena Renewable investerade 2,2 miljarder i Vindpark 
Tvinnesheda, med en total effekt på 210 MW i Uppvidinge. Projektet var ett samarbete mellan 
vindkraftsverksaktörer, nätägaren Eon och ett så kallat nätförstärkningslån från Svenska 
kraftnät. Totalt kommer 700 MW ny elproduktion kunna anslutas i området, som idag har 
underskott på el. Det ska byggas 47 vindkraftverk. Den årliga förbrukningen ska sedan kunna 
förse 120 000 villor med hushållsel. Det kommer att ta flera år innan vindkraftsparken är 
färdigbyggd. När vindparken är färdig beräknas elproduktionen uppgå till omkring 2 TWh per 
år, vilket är lika mycket som elanvändningen i hela Kronobergs län. 
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