Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten
1940 – 1944.
Sammanställda av Anders Ring, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 1 Onsdagen den 3 Januari 1940.

FÖRLOVADE.
Carl-Oskar Wessel
Olga Samuelsson
Hälsingborg.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 4 Tisdagen den 9 Januari 1940.
Begravning.
Stoftet av arbetaren Edvin Åhsberg, son till f.d. banvakt C. Åhsberg, Skörda, Vislanda,
vigdes i söndags till den sista vilan i Vislanda kyrka.
Under det att ”Aases död” av E. Grieg spelades bars kistan fram till koret, där
komminister P. I. Hallgren i Blädinge förrättade jordfästningen och talade över Davids
23:dje psalm verserna 1 och 4. Kistan bars därefter till graven å gamla kyrkogården. Här
talade handl. T. Jonsson, Benestad, och lantbr. B. J. Olsson, Skörda.
En rik blomstergärd hade sänts till graven.

Ur Smålandsposten N:o 6 Lördagen den 13 Januari 1940.

Härmed tillkännagives
att
Herren Gud till sig hemkallat
vår käre fader

Gud har till sig hemkallat
min käre make
Hemmansägaren

Magnus Jonasson

f.d. Hemmansägaren

PETTER JOHAN
JOHANNESSON

som stilla avlidit i sitt 80:de
levnadsår, sörjd av mig, syskon,
syskonbarn, övrig släkt och vänner.
Rickardshult, Vislanda den 12 jan.
1940.

som lugnt och stilla insomnade i sitt
80:de levnadsår, djupt sörjd och i
ljusaste minne bevarad av oss alla,
barn, barnbarn och systrar, släkt och
många vänner.
Hullingsved, Vislanda den 12 jan. 1940.

INGRID JONASSON.
Per.
Herre, bliv kvar hos mig,
ty det lider mot aftonen, och dagen
nalkas sitt slut.

BARNEN.

Nya Ps. 120.

Sv. ps. 363 och 260: 5.

Så vill jag fly från dagens gny.
Till Dig o Jesu fromme
När synd och död tillfoga nöd
Hos Dig jag ro bekomme.
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Jordfästningen äger rum i Vislanda
kyrka söndagen den 24 sept. 1939
kl. 10,30.

Dödsfall.
I fredags avled i sitt hem i Rickardshult, Vislanda, f. hemmansägaren Magnus Jonasson,
i en ålder av närmare 80 år.
Den bortgångne var bördig från Vislanda. I sin krafts dagar var han en arbetsam och
energisk jordbrukare, som verksam förbättrade sitt hemman. Humoristisk och gladlynt till
sitt väsen, var den avlidne mycket avhållen av sin omgivning och hade många vänner,
som nu med de närmast sörjande, maka, syskon och syskonbarn, deltaga i sorgen.
I den höga åldern av 80 år avled helt stilla i fredags f. hemmansägaren Petter Johan
Johannesson, Hullingsved, Vislanda.
Johannesson var född i Härlunda. i ynglingaåren emigrerade han till Amerika för att
skaffa sig bättre utkomst och stannade där en följd av år. Efter återkomsten till det gamla
landet köpte han för förvärvat kapital Hullingsved, vilken gård han brukade till 1911 då
densamma överläts till en dotter och måg. Johannesson var en man av den gamla
stammen för vilken arbetsdagen aldrig blev för lång. Han utförde allt sitt arbete med
största omsorg, antingen det gällde att gräva diken eller bortföra sten. Många äro de
förbättringar beträffande gård och grund han verkställt, och otaliga de stenkummel, han
uppfört. Ända in i det sista var han i verksamhet och de många åren förmådde inte
stämma ned hans glada humör eller fördunkla hans ljusa syn på tingen. På sista tiden har
han åtnjutit en öm vård av en dotterson.
Den gamle redbare och trogne odalmannen sörjes närmast av barn, barnbarn och systrar.

Ur Smålandsposten N:o 13 Torsdagen den 25 Januari 1940.

LYSNING.
Lennart Fredriksson
Majken Magnusson
Vislanda.

Sten Johansson
Sonja Magnusson
Borås.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 14 Lördagen den 10 Februari 1940.
Härmed tillkännagives
att
vår kära syster

Kristina Svärd,
i dag stilla avlidit i en ålder av 82
år, sörjd och saknad av oss bröder,
släkt och många vänner.
Vislanda den 24 jan. 1940.
BRÖDERNA.

W. ps. 661.
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Ur Smålandsposten N:o 18 Lördagen den 3 Februari 1940.
Dödsfall.
I tisdags avled i sitt hem efter en längre
sjukdom änkefru Blenda Magnusson,
Piggaboda, Vislanda, i en ålder av 70 år.
Den hädangångna var född i Furumon,
Ryssby. År 1897 ingick hon äktenskap
med hemmansägaren V. Magnusson.
Makarna voro först bosatta i Kroksnäs,
Vislanda, men flyttade år 1911 till Piggaboda. Här avled mannen år 1935, varefter
tre av sönerna övertogo gården. Hos dem
har sedan fru Magnusson erhållit en öm
omvårdnad. Fru Magnusson var under sin
krafts dagar en arbetsmänniska som få.
Som närmast sörjande stå barn, barnbarn
samt syskon. Av sönerna äro Karl
lantbrukare i Sickinge, Ljungby, Valfrid
handlande i Piggaboda, Einar, Artur och
Erik vistas i hemmet. Dottern Hildur är
gift med lantbrukare John Samuelsson,
Brånan, Vislanda.

Vår kära lilla mor

BLENDA SOFIA
MAGNUSSON
avled stilla i sitt hem i dag, 70 år
gammal, djupt sörjd och i tacksamt
minne bevarad av oss barn och
barnbarn, syskon, släkt och vänner.
Piggaboda, Vislanda den 30 jan. 1940.
Karl och Iris.
Karin. Torsten. Stig.
Valfrid.
Einar.
Hildur och John.
Berit. Rolf.
Artur.
Erik.

Sv. Ps. 95: 5 och 6.
Sov i ro, Du trötta Mor
från all livets smärta.
Tack, för all Din kärlek stor
ömma modershjärta.
Jordfästningen äger rum i Vislanda
kyrka söndagen den 24 sept. 1939
kl. 10,30.

Ur Smålandsposten N:o 20 Tisdagen den 6 Februari 1940.
Avloppsfrågan i Vislanda. Efter ansökan av Vislanda sockens hälsovårdsnämnd har
länsstyrelsen ålagt municipalfullmäktige i Vislanda municipalsamhälle att beaktande av
de av förste provinsialläkaren synpunkterna före den 1 okt. i år ha införskaffat ett
fullständigt förslag till lösning av avloppsfrågan inom samhället samt att före den 1 maj
ha verkställt beslutade arbeten med upprensning av ett avloppsdike.

Ur Smålandsposten N:o 28 Tisdagen den 20 Februari 1940.
För Finland. Tjänstemän och arbetare å Ångsågen i Vislanda har till Finlandsinsamlingen skänkt kr. 151:20, utgörande en dagsinkomst.
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Ur Smålandsposten N:o 26 Lördagen den 17 Februari 1940.

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

Min älskade maka,
vår kära lilla mor

EMELIA KARLSSON,

Ingrid Kristina Lönn

f. 1869,
gick i dag stilla in i den eviga
vilan, djupt sörjd och i ljusaste
minne bevarad av mig, barn och
barnbarn.
Lindås Östregård, Vislanda den 16
febr. 1940.

född Karlsson,
som stilla avled i dag i sitt hem i
sitt 85:te år, djupt sörjd och i
tacksamt minne bevarad av mig,
barn, barnbarn, barnbarnsbarn,
syster, släktingar och många
vänner.
Lönshult, Vislanda den 16 febr. 1940.

SVEN ELOF KARLSSON.
Barnen.

ARON LÖNN.

Kära Moder, vi Dig sakna,
Du, som slutat har Ditt lopp,
Men att Du hos Gud fått vakna,
Är vår tröst, vårt fasta hopp.

Emil o. Elna. Erik o. Jenny.
Emma o. August. Emelia.
Ernst o. Hella. Eva o. Alfred.
Gunnar. Ellen o. August.

Sv. Ps. 221 v. 3.

Tillkännagives
att
f.d. soldaten

Johannes Falck
Vår käre lille far
och morfar,
Målaremästaren

stilla avsomnade i dag i sitt 93:dje
levnadsår, i tacksamt minne
bevarad.
Gemla och Vislanda den 16 febr.
1940.

Ferdinand Bergqvist
har i dag stilla insomnat.

Barn. Sonhustrur.
Barnbarn. Barnbarnsbarn.

Vislanda den 13 febr. 1940.
OLOF.

Sv. Ps. 579.

FRIDA och ARTHUR.
Lennart. Monica.

För dem, som önskar följa den avlidne
till hans sista vila, meddelas, att jordfästningen äger rum i Öja kyrka söndagen den 25 febr. kl. 10,45.

Dödsfall.
I går avled i sitt hem i Lönshult, Vislanda, fru Ingrid Kristina Lönn, hustru till f.d.
skogvaktaren A. Lönn. Den avlidna var född i Vederslövs församling. Närmast sörjande
är förutom maken barn, barnbarn och barnbarnsbarn.
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Målaremästare Ferdinand Bergqvist, Vislanda, avled i tisdags i sitt hem. Han var född år
1863 i Osby församling. Han sörjes närmast av en son och en dotter, båda bosatta i
Stockholm.
I Vislanda avled i fredags f. stamsoldaten vid Kronobergs regemente Johannes Falck
från Marieberg, Gemla i Öja.
Den avlidne var född å lägenheten Tagel i Drevs socken, där fadern var byskomakare.
Redan som 11-åring började han som drängpojke att själv förvärva sig i sitt uppehälle. På
1860-talet kom han till Öja, städslad som kördräng vid Gransholms herrgård. År 1871
blev han antagen som stamsoldat vid Kronobergs regemente, Östra Allbo kompani.
Rotelaget hörde hemma i Gemla by jämte strörote i en gård i Ellanda by. Soldattorpet
hette Buskahult.
Falck var vid sin bortgång på sitt 93:dje år. Han tillhörde den grupp kärnmänniskor vilka
begåvade med god fysik och härdade sedan tidiga barnaår, burna av järnvilja in i livets
sena höstdagar bevara andlig och kroppslig spänst.
Han var en minnesgod berättare, som med humorns krydda till hjälp på ett livfullt sätt
skildrade detaljer från krigarlivets vedermödor och fröjder vid befälsmöten och skarpskyttemöten på Kronobergshed och Gottåsa. De vederhäftiga sakuppgifter, han kunde ge
ifråga om livsföringen under sitt långa liv, var ett gott stycke av arbetets historia.
Som god soldat betecknade han sin första kördrängslön 100 kr. per år jämte stat. Att leva
på ”knektalönen” skulle inte gått. 6 kr. i kontanter, 2 tunnor spannmål, hälften korn och
hälften råg, 6 storfamnar ved samt tvenne kobeten. Men roteknekten N:r 102 Falck
skaffade sig inkomster på annat sätt. Mellan mötena arbetade han i timmerskogen om
vintrarna och som jordbruksarbetare om somrarna. Vid Växjö – Alvesta järnväg arbetade
han som banarbetare under ett 20-tal år. I äktenskap var han förenad med Anna Maria
Kraft, vilken som bygdens barnmorska, sömmerska och sjukvårdarinna bidrog till
familjens uppehälle. Tillsammans förvärvade makarna lägenheten Marieberg i Gemla, där
Falck år 1918 blev änkling.
Vid Kronobergs regementes jubileumhögtidligheter å Kronobergshed för några år sedan
tilldelades Falck medalj för långvarig och trogen tjänst.
Som gratialist vid Vadstena krigsmanshuskassa och pensionär har Falck framlevat de
senaste åren hos en son i Vislanda, där han nu fått sluta sina dagar.
Han sörjes närmast av barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

AUKTION.
Nästa tisdag den 20 d:s med början kl. 11
f.m. låta sterbhusdelägarna efter målaremästare Bergqvist i Vislanda medelst offentlig auktion, som förrättas å fabrikör
Björkmans gård, försälja möbler, säng- och
gångkläder, linne- och husgerådssaker av
varjehanda slag.
Tre månaders kredit mot vanligt äganderättsförbehåll.
Vislanda den 15 febr. 1940.
CARL SAMUELSSON.
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Ur Smålandsposten N:o 29 Torsdagen den 22 Februari 1940.
Dödsfall.
Vislanda församlings äldste medlem, lägenhetsägaren Johan Nilsson, Bröthagen, avled i
måndags.
Han var född 1846 å ett torpställe under Tubbamåla. Liksom många andra på den tiden
fick han redan som ung ge sig ut för att själv förtjäna sitt uppehälle. Han slog sig ner på
järnvägsbyggen samt idkade på mellantiden handel. I hemtrakten inköpte han hemvävda
saker, vilka han sedan sålde under sin vistelse å olika platser i Jämtland och Värmland. År
1893 ingick han äktenskap samt bosatte sig å lägenheten Bröthagen under Sjötorpet.
”Johan i Bröthagen” var en alltid glad och humoristisk man, som sällan blev svarslös.
Han ägde ett mycket gott minne och hade därför många historier och upplevelser att
förtälja från ”den gamla goda tiden”. De senaste åren bestod hans mesta sysselsättning i
att binda kvastar av björkris, vilka han sedan sålde i Vislanda samhälle. Han var även en
av de sista inom socknen, som flådde ekbark för garveriändamål. Under ett års tid har han
varit sängliggande.
Han sörjes av åldrig maka och dotter.
Det vilda lider svårt av kölden. På grund av den stränga kyla, som helt stängt alla
vattendrag, har änderna allmänt fått svårt för att livnära sig och många har dukat under.
Under nu rådande förhållanden är det icke möjligt för dem att erhålla föda i tillräcklig
mängd eller att få det skydd, de så väl behöva. Gräsänderna kunna beredas ovärderlig
hjälp genom att man exempelvis kastar till dem mjukt bröd el. dyl. Även rapphönsen har
det svårt just nu, då marken är täckt av djup snö, så att de har svårt att skaffa sig nödvändig föda. Djurvänner böra ordna matställen för rapphönsen genom att dels skotta
undan snön och dels lägga ihop små rishögar, där fåglarna kunna krypa in och söka
skydd. Vad som skall göras, bör dock göras snart!

Ur Smålandsposten N:o 30 Lördagen den 24 Februari 1940.

Lösöreauktion.

Auktion.

Tisdagen den 5 mars kl. 1/2 11 f.m. låta

Torsdagen den 7 mars 1940 med början
kl. 11 f.m. låter lantbrukaren Bengt

sterbhusdelägarna efter hem.-äg. Magni
Pettersson, Ugnabygden, Vislanda, på
grund av gårdens försäljning, därstädes
på grund av offentlig auktion försälja
allt yttre lösöre såsom:
Kreatur: 1 sto 8 år, 6 kor i olika kalvställning, 4 ungkreatur, 10 höns och 2
bisamhällen.
Maskiner och redskap: 1 slåttermaskin,
1 hästräfsa, 1 fem hk. elektr. motor 1
tröskverk och 1 sädesharpa, vagnar,
kälkar, häckar, harvar, plogar, årder,
1 ny åkvagn, 1 decimalvåg, 1 stenkran
m.m.
Samt en del inre lösöre såsom 1 separator och möbler.
Kända köpare erhålla 3 månaders betalningsanstånd. Vanligt äganderättsförbehåll.
Mörhult den 23 febr. 1940.

Gustafsson, Röshult, Vislanda socken,
på grund av hemmanets försäljning å
offentlig auktion därstädes försälja hela
sitt yttre och en del inre lösöre: en
arbetshäst, fyra högmjölkande kor med
kalvställning mars–maj, två kvigor, ett
större får dräktigt, en åkvagn, två
arbetsvagnar, åk- och arbetskälkar, ett
tröskverk med liggande vandring, en
harpa, harvar, plogar, årder, handredskap m.m. samt diverse möbler och
husgerådssaker.
Vid samma tillfälle kommer för annan
persons räkning att försäljas en tvåhästars slåttermaskin med skördeapparat, en två-hästars arbetsvagn, ett
hackelseverk, en plog, en säter, en nästan ny åkvagn.
Två månaders betalningsanstånd.
Äganderätten
för
försåld
vara
förbehålles tills full likvid erlagts.
Skörda den 24 februari 1940.

EMIL OHLSSON.

BENGT J. OLSSON.
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Ur Smålandsposten N:o 32 Tisdagen den 27 Februari 1940.

Finlandsafton
anordnas i

Tingsvallen, Vislanda,
onsdagen den 28 febr. kl. 7,30 e.m.

Föredrag av författaren Vilhelm Moberg. Filmförevisning: Finland
i fred och krig. Aftonandakt av prosten K. Holm – sång.
Kaffeservering.
Fritt inträde men kollekt upptages.
Vislanda S.L.U.-avd.

Ur Smålandsposten N:o 34 Lördagen den 2 Mars 1940.
För Finland. Finlandsafton var i onsdags kväll anordnad i Tingsvallen, Vislanda. Som
arrangör stod S.L.U.
Efter det ”Vårt land” sjungits höll författaren Vilhelm Moberg, Stockholm, föredrag om
bl.a. frivilligrörelsen och Sveriges ställning till Finlands. Sedan ”Du gamla, du fria”
unisont sjungits, visades en film: ”Finland i fred och krig”, vilken film dels visade bilder
från fredens och frihetens tid, dels från krigets och hemsökelsens tid, bilder som bevisar
hur barbarerna från öster angripa icke blott militära mål utan även och kanske helst civila
mål. Kontraktsprosten K. Holm, Vislanda, höll aftonbön, som inleddes med psalmen ”Vår
Gud är oss en väldig borg”. Med utgång från Jes. 30: 15 uppmanade talaren till att söka
fäste hos Gud, som varit våra fäders fasta borg.
Under kvällens lopp upptogs kollekt till förmån för Finlandsinsamlingen. Den uppgick
tillsammans med inkomsterna i övriga arrangemang till kr. 406:52. S.L.U.-avdelningen
har förut genom listor hopsamlat 157 kr. för samma ändamål. Insamlingen skall fortsätta.
Vislanda – Blädinge äggförening, har haft årsmöte.
Vid föreningens uppsamlingsställen i Mörhult och Vislanda har invägts 11,658 kg. till
ett medelpris av 131,25 öre pr kg, summa kr. 15,312:25, samt sålts 11,683 kg. till ett
medelpris av 136,8 öre pr kg., summa kr. 15,987:62. Förmedlingen av foder till medlemmarna uppgick till 3,598 kr.
Mötet beslöt att godkännastyrelsens förslag om fördelningen av årets vinst kr. 570:55,
efterbet. till medlemmar med 4 öre pr kg. lev. ägg. 466 kr. Till reservfonden 55:42,
kassörarvode 49:13.
Medlemmarna beslutade att till Finlandsinsamlingens jaktplansfond skänka 1 öre pr kg.
ägg av sin efterbetalning eller kr. 116:50. Mötet beslöt att i samband härmed rikta en
uppmaning till landets övriga hönsodlare att göra likaledes.
I tur att avgå ur styrelsen voro lantbr. N. Johansson, S. Vare, och K. M. Åkesson,
Sälhyltan, vilka återvaldes. Revisorer blevo lantbr. C. Olsson, Mörhult, och lantbr. K.
Berggren, Ekevarven. Att representera föreningen vid äggcentralens årsmöte valdes ordf.
Hj. Magnusson, Sälhyltan. Det beslutades även vidtaga åtgärder mot osolidariska medlermmar som lämna sina ägg utanför föreningen.
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Ur Smålandsposten N:o 42 Lördagen den 16 Mars 1940.
Från Vislanda, skrives till oss:
Kvinnornas beredskapskommitté i Vislanda hade i lördags anordnat aftonunderhållning i
Folkparken, Vislanda. Deltagarantalet var mycket stort. Fru Sylva Aaby-Ericsson,
Dansjö, höll ett mycket intressant föredrag om kvinnornas beredskapsarbete, hemvärnet
och den Finska kvinnans insats i kriget. Mejeriföreståndare Y. Hemborg, Vislanda, sjöng
”Sverige” av Stenhammar och ”Land du välsignade” av Althén. Vidare förekom
deklamation, allsång, musik, paketauktion och kaffeservering. Tillställningen inbringade
c:a 465 kr.

Ur Smålandsposten N:o 44 Tisdagen den 19 Mars 1940.
Födelsedag.
70 år fyller nästa tisdag f.d. hemmansägaren Johannes Magnusson, Piggaboda, Vislanda.
År 1894 övertog han fädernegården, vilken han år 1938 överlämnade till en son.
Jubilaren är en stilla och försynt man. Han har alltid varit kyrkligt intresserad.

Ur Smålandsposten N:o 46 Fredagen den 22 Mars 1940.
Lösöreauktion.
Nästa onsdag den 27 d:s med början
kl. 11 f.m. låter fröken Inez Olsson på
grund av upphörandet av rörelsen medelst offentlig auktion, som förrättas i
Alexander Bergs fastighet i Vislanda
municipalsamhälle, försälja allt sitt
lösöre, bestående av: 5 st. bord och 20
st. stolar i naturbjörk, 1 bord med
inläggningar, 6 st. större och mindre
bord, korgmöbler, bestående av soffa, 2
bord och 2 st. fåtöljer, 1 fåtölj, 3 st. takoch 1 läslampa, chäslong, sekretär, 3 st.
speglar, 2 st. mjuka och 1 korkmatta,
gardiner och draperier, glas och porslin
jämte köksattiralj, däribland en del av
rostfritt stål. Samtliga saker likvärdiga
med nya.
3 månaders räntefri kredit lämnas mot
vanligt äganderättsförbehåll.
Vislanda den 21 mars 1940.
CARL SAMUELSSON.

Födelsedag.
60 år fyller på onsdag hemmansägaren Carl Johan Nilsson, Lönshult, Vislanda.
Nilsson, som är född i Hullingsved, Vislanda, övertog år 1911 sin svärfaders, hemmansägare J. Petterssons gård i Lönshult. Inom det kommunala livet har Nilsson varit verksam. Bl.a. har han varit ledamot av kommunalfullmäktige, fattigvårdsstyrelsen och
nykterhetsnämnd. Jubilaren har dessutom tillhört Vislanda R.L.F:s styrelse, samt varit
huvudman i Vislanda pastorats sparbank. Han är vidare med i styrelsen för Vislanda
pastorats brandstodsbolag.
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Ur Smålandsposten N:o 47 Söndagen den 24 Mars 1940.

FÖRLOVADE.
Hilbert Möllerberg
Sigrid Sjökvist
Malmö.
Vislanda.
Meddelas endast på detta sätt.

Ur Smålandsposten N:o 49 Lördagen den 30 Mars 1940.
Bröllop.
Bröllop ägde påskdagen rum i Vislanda kyrka, då kontraktsprosten K. Holm
sammanvigde järnvägstjänstemannen Lennart Fredriksson, Vislanda, och fröken Majken
Magnusson, Vislanda, samt hr Sten Johansson, Borås, och fröken Sonja Magnusson,
Vislanda. Brudarna äro döttrar till järnvägstjänstemannen O. Magnusson och hans maka,
Vislanda.
Då brudparen intågade i kyrkan, spelades bröllopsmarschen ur ”En midsommarnattsdröm” av Mendelsohn. Efter vigseln höll kontraktsprosten Holm lyckönskningstal, varvid
talaren utgick från Romarebrevets 12: 12. När brudparen lämnade kyrkan spelades å
orgeln ”Brudkören” ur Lohengrin.

Ur Smålandsposten N:o 50 Söndagen den 31 Mars 1940.

Härmed tillkännagives,
att
Herren Gud behagat hädankalla
min käre make,
Hemmansägaren

P.O. Bengtsson,

som efter ett långvarigt lidande lugnt
och stilla insomnat i tron på sin
Frälsare i en ålder av 69 år, sörjes
närmast av mig, syster, släkt och
många vänner.
Haramoen, Vislanda, den 29/3 1940.
ELLEN BENGTSSON.

Ps. 382.
Hur tomt och öde det är här hemma
ej mera vi höra Din kära stämma,
men i vårt minne Du lever kvar.
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Ur Smålandsposten N:o 57 Lördagen den 13 April 1940.

Fastighets- och lösöreauktion.
Nästa tisdag den 16 dennes med början kl. 11 f.m. låta sterbhusdelägarna efter Albert Andersson i Göteslida, Enigheten kallat, medelst
offentlig auktion försälja dels fastigheten Göteslida, dels ock all
lösegendom.
Fastigheten, som är belägen c:a 2 km. från Vislanda station, har en
areal av c:a 20 hektar, varav c:a 7 hektar odlad slät jord. Skog finnes till
husbehov samt mycket tillväxande.
Husen äro i förstklassigt skick.
Lösöret utgöres av bland annat 1 st. tröskverk med vandring, hackelseverk, plog och årder, arbets- och åkvagn, arbets- och åkkälkar, harvar
m.m.
Inre boet består av diverse möbler, orgel, säng- och gångkläder, linne,
glas och porslin m.m.
Fastigheten utropas kl. 12 på dagen. Blivande köpare skall vara beredd
på att vid klubbslaget i handpenning betala kr. 1,000:-- eller ock ställa
härför godkänd säkerhet. Om fastigheten ej bliver såld utarrenderas
densamma. Övriga villkor tillkännagivas före auktionens början.
Å lösöret lämnas 3 månaders räntefri kredit mot vanligt äganderättsförbehåll.
Vislanda den 12 mars 1940.
CARL SAMUELSSON.

Ur Smålandsposten N:o 58 Söndagen den 14 April 1940.

FÖRLOVADE.
Stationsskrivare

Gustav Dalhielm
Gulli Nilsson
Fossa.
Vislanda.
Falköping den 13/4 1940.
.

Torvupptagning vid Vislanda? Ragnar Jeansson i Kalmar, som äger Åse torvmosse vid
Berga järnvägsstation och Brohults mosse vid Vislanda, har frågat folkhushållningsdepartementet, om detta har något intresse av att mossarna, som voro i full drift under
förra kriget och därför äro utdikade, sättes igång återigen av Staten eller av honom med
statsgaranterat minimipris på torven. Under nuvarande förhållanden bör man kunna han
två verk sysselsatta på Åse mosse med en tillverkning av omkring 3,000 ton färdig torv
och tre verk på Brohults mosse med en tillverkning av 4,000 – 5,000 ton per säsong.
Torven anses med säkerhet kunna placeras på Kalmarortens industrier.
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Ur Smålandsposten N:o 66 Söndagen den 28 April 1940.

Tillkännagives,
att
min kära maka
och vår lilla älskade mor

HULDA
stilla avled i dag i en ålder av 51 år,
9 mån., 6 dagar, iinerligt sörjd och
saknad av oss, syster samt släktingar
och vänner.
Målerås, Vislanda den 27 april 1940.
MARCUS MARCUSSON.
Gretha o. Hjalmar. Mauritz.
Henry. Håkan. Sven.

Sv. Ps. 297: 1 och 3.

Ur Smålandsposten N:o 73 Söndagen den 12 Maj 1940.

FÖRLOVADE.
Karl Persson
Britta Johansson
Vislanda.
Pingstafton.

Erik Persson
Nanny Gustafsson
Malmö.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 78 Tisdagen den 21 Maj 1940.

FÖRLOVADE.
Edvin Svensson
och

Elsa Johansson
Vislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 74 Onsdagen den 15 Maj 1940.
Dödsfall.

Tillkännagives
att Gud i sitt allvisa råd behagat
hädankalla
vår ömt älskade kära lilla mor

I lördags avled i sitt hem efter en tids
sjukdom änkefru Märta Olsson, Hyltan,
Vislanda, i en ålder av 85 år.
Den hädangångna var född i Lindeberg,
Virestad, och ingick vid 17 års ålder
äktenskap med lantbrukare S. Olsson. De
voro först bosatta i Ryssby men inköpte
sedermera Kyllershylte i Vislanda.
En arbetets kvinna gick med fru Olsson
ur tiden. Hon sörjes närmast av åtta döttrar.
Av dessa är Ingrid gift med f.d. lantbrukaren Aron Andersson, Lindås, Vislanda.
Anna med f.d. lantbr. S. Jonsson, Tesås,
Ryssby. Augusta med lantbr. J. Johansson,
Ekenäs, Vislanda. Ida med hr J. Pettersson,
Målaskog, Ryssby. Elin vistas i hemmet
och tre döttrar äro bosatta i Amerika.

Märta Olsson

född Magnusson,
som efter ett långt och tåligt buret
lidande stilla och fridfullt insomnade
i dag i den eviga vilan i sitt 86:te
levnadsår, djupt sörjd och saknad
och i tacksamt minne bevarad av oss,
barnbarn, barnbarnsbarn, syskon,
släktingar och vänner.
Hyltan, Vislanda, den 11 maj 1940.
Ingrid och Aron.
Gunilla och Edvard.
Anna och Sven.
Augusta och Johan.
Eva och Karl.
Olivia och Martin.
Elin
Ida och Janne.

Wallinska psalmboken 47.
Stilla var Din levnad,
fridfull var Din död.

Ur Smålandsposten N:o 75 Torsdagen den 16 Maj 1940.
Dödsfall.
Hemmansägaren
Johan
Svensson,
Moshult, Vislanda, avled i tisdags i sitt
hem. Han var född 1879 å den gård som
han sedan 1902 själv innehaft. Han var en
verklig arbetsmänniska, som gjort stora
förbättringar å åkerjorden samt utvidgat
arealen genom nyodlingar.
Närmast sörjande äro maka, fem söner
och fem döttrar.

Härmed tillkännagives
att
Gud behagat hädankalla
min ömt älskade make
och vår käre fader
Hemmansägaren

Johan Svensson,
som lämnade oss i dag i namnlös
sorg, i sitt 61:a levnadsår, i ljust och
tacksamt minne bevarad av mig, barn
och barnbarn, syskon, släkt och
många vänner.
Moshult, Vislanda, den 14 maj 1940.
SOFIA SVENSSON.
Barn och Barnbarn.

Nya ps. 396.
Din trötta fot nu vila fått
mång´ tusen steg för oss Du gått
så villigt till det sista.
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Ur Smålandsposten N:o 76 Lördagen den 18 Maj 1940.
Dödsfall.
Ett dödsfall, som väckt djup förstämning,
inträffade natten till torsdagen, då lärarinnan vid Vislanda västra skola fröken Hilda
Lärarinnan
Loberg hastigt avled.
Fröken Loberg var på onsdagskvällen
sysselsatt
med att mörklägga ett av sina
Vislanda, avled hastigt den 16 maj
1940. Outsägligt tung är sorgen och
rum, då hon plötsligt kände sig illamående
saknaden för mor och syskon.
och måste intaga sängen. Läkare tillkalVerket är icke ändat,
lades, men livet stod inte att rädda.
ens när Du hembud får.
Fröken Loberg var född i Asarum 1885.
Saligt ur natten dagas
Hon
avlade småskollärarinneexamen i
evigt gudstjänstår.
Ronneby 1904. Efter vikariat vid Asarums
småskola erhöll fröken Loberg 1906
Jordfästningen äger rum i Vislanda
kyrka måndagen den 20 maj 1940 kl.
ordinarie anställning i Vislanda. Det är
5,30 e.m.
sålunda här som hon fullgjort sin livsgärning. Den hädangångna var mycket
omtyckt av barnen och deras föräldrar.
Hon var synnerligen intresserad av sina uppgifter och hyste en aldrig svikande omsorg
om de små, som lämnats i hennes vård. Hennes minne kommer att med största tacksamhet bevaras av både nuvarande och forna elever.
Närmast sörjande står åldrig moder och syskon.

Hilda Loberg,

Ur Smålandsposten N:o 77 Söndagen den 19 Maj 1940.
Dödsfall.
f. d. Distriktsbarnmorskan

F.d. distriktsbarnmorskan Lisa Hultberg,
avled i fredags i sitt hem.
Den hädangångna träffades för flera år
sedan av en svår sjukdom, som hållit henne
fjättrad vid sjukbädden. Hon var född i
Bergs församling 1871 och kom till Vislanda som barnmorska 1899. Där tjänstgjorde hon till 1927. Fröken Hultberg var
mycket skicklig i sitt yrke och åtnjöt ett
synnerligen gott anseende både inom sin
kår och hos allmänheten. Under sjukdomstiden har hon erhållit en kärleksfull
omvårdnad av sina systrar, som nu jämte
syskonbarn stå som närmast sörjande vid
hennes bår.

Lisa Hultberg
gick i dag hem till Gud efter ett långt
med stort tålamod och förnöjsamt
sinne buret lidande, i sitt 69:de år, i
ljust och tacksamt minne bevarad.
Vislanda den 17 maj 1940.
SYSKONEN.

Syskonbarnen.
Britta Lindström.
Stina. John Nilsson.
O, låt oss ej förtröttas,
låt oss medan än är tid
verka Herrens verk på jorden
om och under mycken strid.
Ty på mödan följer vilan
som en ljuvlig nådelön.
Och vårt verk är ej förgäves,
då ju Herren hör vår bön.
Jordfästningen äger rum å Vislanda
kyrkogård torsdagen den 23 maj. De, som
önskar följa den avlidna till graven,
inbjudas att samlas i Metodistkapellet kl.
3 e.m.
Meddelas endast på detta sätt.
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Ur Smålandsposten N:o 79 Torsdagen den 23 Maj 1940.
Begravning.
Lärarinnan fröken Hilda Loberg jordfästes i måndags i Vislanda kyrka.
Då kistan företrädd av prestaverande, handlande O. Håkansson och lokomotivförare A.
Karlsson, Vislanda, fördes in i kyrkan, bildade skolbarn häck. Jordfästningen förrättades
av prosten Holm, som med utgång från orden i Petri första brev 4: 10–11 framhöll den
bortgångnas stora duglighet och levande intresse för sitt kall. En barnkör sjöng till
orgelackompanjemang ps. 577: 1–3, varefter prosten Holm utförde begravningsmässan.
Kransnedläggning skedde i kyrkan. Härvid talade prosten Holm för folkskolestyrelsen
och kyrkliga syföreningen, vars kassör den hädangångna varit, folkskollärare G. Widén,
Mörhult, för lärarekamraterna inom församlingen, fröken Selma Johansson, Diö, för
Älmhultskretsen av S.S.F. Två av fröken Lobergs sista elever nedlade en krans vid båren.
Vidare hade förutvarande elever och övriga vänner sänt blommor.
De sörjandes tack framfördes av folkskollärare Hj. Liljekvist, Vislanda.
Under det att ”Aases död” av Grieg spelades på orgeln bars kistan ut ur kyrkan.
Gravsättningen ägde rum i tisdags å kyrkogården i Asarum.

Ur Smålandsposten N:o 80 Lördagen den 25 Maj 1940.

Vår älskade, uppoffrande Mor

Amanda Nilsson
har i tron på sin Frälsare ingått i den
eviga vilan i sitt 74:de levnadsår,
djupt sörjd och saknad av oss, släkt
och vänner.
Hullingsved, Vislanda, den 22 maj 1940.
HILDUR o. GUNNAR.
Maj-Britt o. Gösta. Alfhild. Ingrid.
Vivian.
EDIT o. PER.
Ulla.

O Gud, all sannings källa,
Jag tror Ditt löftes ord.
Vad du har sagt, skall gälla
I himmel och på jord:
”Åkalla mig i nöden
Så får Du hjälp av mig!”
Ja, Herre, intill döden
vill jag åkalla dig.
Jordfästningen äger rum å Vislanda
kyrkogård onsdagen den 9 maj 1940
kl. 14.
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Ur Smålandsposten N:o 83 Torsdagen den 30 Maj 1940.
Vislanda Röda korskrets kurs i olycksfallsvård, är nu avslutad.
Kursen har pågått 10 dagar under ledning av syster Tora Pedersen, Piteå. Den har varit
förlagd till ordenshuset. Ett trettiotal damer har fått lära sig, hur man anlägger olika slags
förband och ägnar skadade den första vården. Vid kursens slut uttalade fru Klara
Swensson, Vislanda, deltagarnas tack till ledarinnan och vid det efterföljande samkvämet
å hotellet överlämnades blommor till syster Tora.

Ur Smålandsposten N:o 86 Tisdagen den 4 Juni 1940.

Min älskade maka,
min kära mor och vår lilla
mormor

Sofia Flink

lämnade oss i dag i sitt 78:de år,
djupt sörjd och i tacksamt minne
bevarad av oss, syskon, släkt och
många vänner.
Vislanda den 3 juni 1940.
JOHAN FLINK.
Maria och John.
Kurt. Arne. Inga-Maj.
Nya Ps. 577.

Ur Smålandsposten N:o 92 Lördagen den 15 Juni 1940.

Auktion.
Nästa tisdag den 18 dennes med början kl. 2 e.m. låter konditor P. J. Jonsson i fastigheten n:r 5 i Vislanda på
grund av upphörande med rörelsen
medelst offentlig auktion försälja diverse möbler, däribland matrumsmöbel i
ek, byråar, soffor, stolar och bord, en
del linne samt köks- och husgerådssaker.
Tre mån. räntefri kredit mot vanligt
äganderättsförbehåll.
Vislanda den 14 juni 1940.
CARL SAMUELSSON.
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Ur Smålandsposten N:o 95 Torsdagen den 20 Juni 1940.

Ödeläggande eldsvåda
å Huseby.
Sågen, ett timmerupplag, häststallet
och svinhuset nedbrunna.
Värden för c:a 150,000 kr. till spillo.
Eldsorsak: överhettning i motor.

Huseby gods drabbades på tisdagen av en omfattande brandkatastrof. På e.m. strax efter
kl. 2 ljöd över gården brandalarm, enär eld utbrutit i sågen, som var belägen i gårdens
östra del. Innan ännu gårdens folk hade samlats och komma till hjälp, var sågen fullständigt övertänd, och när gårdens brandspruta kommit igång, var sågen ett flammande
eldhav, varför man inriktade sig på att rädda ett mittemot denna på andra sidan vägen
liggande tvåvånings bostadshus. Vid olyckstillfället rådde sydlig vind. Under tiden
anlände brandkårerna från Grimslöv, Vislanda, Alvesta, Växjö, Ljungby och Älmhult,
vilka alla efterhand angrepo, och stora skaror av folk strömmade till. Intill sågen befann
sig ett ganska omfattande timmerupplag, vilket även antändes, varför man koncentrerade
det fortsatta arbetet på att genom våta presenningar och vattenbegjutning avgränsa elden i
brädgården, vilket även kröntes med framgång.
Precis kl. 3 antändes häststallet. Detta låg minst 100 m. från den första brandplatsen och
var skilt från denna genom en tät park med jättehöga träd. Eldflagor hade virvlat över
dessa och fallit ned på häststallets torra spåntak. Brandmännen fingo i hast förflytta sig
till den nya brandhärden, ty här gällde det vida större värden. Man insåg emellertid snart,
att även denna byggnad – ett väldigt komplex uppfört helt i trä, c:a 80 m. långt – var
förlorat, varför man istället beslöt sig för att söka rädda kostallet, en 100 m. lång ladugård, som låg parallellt med häststallet. Gång efter annan fattade även här taket eld, men
genom en intensiv vattenbegjutning – vatten saknades ej i den genom gården flytande
Helige ån – lyckades man här begränsa eldens våldsamma framfart. Däremot antändes
svinhuset – en byggnad uppförd med stenväggar och spåntak, belägen norr om häststallet
– och denna blev jämte det förutnämnda helt lågornas rov. Den norr om gården belägna
skogen var även svårt hotad. Hade denna antänts hade olyckan fått oöverskådliga följder i
den nu sommartorra skogen.
I häststallet såväl som i svinhuset befunno sig en hel mängd djur vid eldens utbrott, men
alla dessa lyckades man genom modigt ingripande rädda. Likaledes räddades en del
värdefulla vagnar och andra inventarier. Häststallet inrymde även magasin, och c:a
25,000 kg. spannmål blevo lågornas rov. På kortare tid än två timmar hade elden
fullbordat det ovannämnda förstörelsearbetet, under utvecklande av en intensiv hetta och
ogenomträngliga rökmassor, och vid 4-tiden på e.m. kunde elden anses begränsad, tack
vare brandmännens och frivilligas energiska ingripande. Under räddningsarbetet sågos
långa vattenkedjor av såväl män som kvinnor. Eftersläckning pågick hela kvällen och
natten.
T.f. landsfiskalen i Bergunda distrikt höll på kvällen polisförhör, varvid det fastslogs, att
elden uppkommit genom överhettning i sågens råoljemotor. På grund av sjön Salens
sänkning hade densamma inmonterats 1932, enär den nya ringa vattenmängden ej som
tidigare förmådde driva sågen. Ägarinnan, fröken Florence Stephens, uttalade vid ett
samtal, att sågen just i dagarna var ombyggd och försedd med ny såg och ram, och
brädgården var omlagd.
Som ett kuriosum må nämnas, att vissa av de brandförsäkringsbolag – Skandia, Fylgia,
Allmänna brand, Svea och Veritas – som beröras av brandkatastrofen, framställt förslag
om nyvärdering, enär brandförsäkringarna å Huseby ansetts för låga. Denna omvärdering
skulle skett just branddagen, men på grund av förhinder för ägarinnan hade denna
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värdering framflyttats till efter midsommar. I anledning av de låga brandförsäkringarna
gör fröken Stephens en stor förlust. Det brunna uppskattas vid en preliminär beräkning till
150,000 kr.

En bränntorvens dag, kommer av vedkontoret att anordnas av Hästhagsmossen vid
Vislanda torsdagen den 27 dennes med samling kl. 14,15 vid Vislanda station.
Instruktion och demonstration av redskap kommer att ske.
Då bränntorven under dessa kritiska tider utgör ett synnerligen värdefullt bränsle, som
av alla torvmossägare på ett billigt sätt kan tillgodogöras uppmanas markägare som har
tillgång till bränntorvsmossar – även om de äro små – att möta upp den 27:de.
Enligt vad vi erfarit har länets vedkontor hos vednämnden framfört förslag om att även
bränntorven skall omfattas av statsgaranti samt att en skogsägare skall få ersätta sin vedleverans med bränntorv från egen mosse.

Ur Smålandsposten N:o 101 Tisdagen den 2 Juli 1940.
Auktion å slåtter.
Fredagen den 5 juli 1940 kl. 5 e.m.
låter ägaren till Örnhyltan i Vislanda
socken, Yngve Hemborg, därstädes försälja allt sitt hemmans tillhörande
sjöslåtter. Betalning erlägges kontant.
Skörda den 1/7 1940.

Bengt J. Olsson.

Ur Smålandsposten N:o 106 Torsdagen den 11 Juli 1940.

FÖRLOVADE.
Einar Svensson
Greta Strömberg
Vislanda.

Algutsboda.

Ur Smålandsposten N:o 109 Tisdagen den 16 Juli 1940.

FÖRLOVADE.
Paul Svensson
Allie Björkman
Sm. Rydaholm.

Vislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 113 Tisdagen den 23 Juli 1940.
Dödsfall.
Natten till söndagen avled i sitt hem
Hönetorp, Vislanda, hustrun Anna Martina
Hult i sitt 48:de levnadssår.
Hon var maka till lantbr. J. Hult och
dotter till kyrkovärd P. M. Johansson,
Lindås. Hon var född och uppväxt i
Vislanda och har ända till sin bortgång
levat och verkat där. Hela hennes värld har
varit make, barn och det vackra hemmet.
Hennes klara förstånd och glada humör
bevaras i ljust minne av alla. Som närmast
sörjande stå make och barn.

Min innerligt älskade maka,
och vår kära mor

ANNA HULT

har idag lämnat oss, i sitt 48:de
levnadsår, djupt sörjd och saknad av
mig, barn, syskon, släkt och vänner.
Vislanda den 21 juli 1940.
JOHAN HULT.
Barnen.
Nya Ps. 579 o. 586.

Traktorerna skola köras med gengas. På grund av avspärrningen från tillförsel av
brännoljor måste redan i höst driften för en stor del av jordbrukets traktorer baseras på
inhemska drivmedel, meddelar Statens livsmedelskommission.
Det är därför av största vikt att alla traktorägare, som inte innehar tillräckliga egna lager
av flytande bränsle, så snart som möjligt skaffar gasgeneratorer. För att underlätta och
påskynda inköpen av gasgeneratorer till traktorer, har k. m: t beslutat att de jordbrukare,
som senast den 10 augusti beställa aggregat, skola kunna erhålla en avsevärd nedsättning
av kostnaden för gasgeneratorn. Härigenom kan priset sättas ned till 1,000 kr.
Möjlighet finnes att sedermera på vissa villkor erhålla lån från lånefonden för inköp av
gasgeneratorer med högst 80 procent av den sammanlagda verkliga kostnaden.

Ur Smålandsposten N:o 122 Torsdagen den 8 Augusti 1940.
Blixten antände. Natten mellan tisdagen och onsdagen drog ett häftigt åskväder fram
över Vislandatrakten. Blixten antände härvid en ladugård i Rickardshult. Vislanda brandkår utryckte under brandchefens befäl med brandbilen och lilla motorsprutan, men då
vattentillgången var mycket liten, kunde brandkåren inte begränsa elden, utan byggnaden
brann ned till grunden. Som väl var funnos inga djur inomhus, men höskörden blev
lågornas rov. Gården äges av lantbrukaren Thure Karlsson, Trästen, Vislanda, och byggnaden var försäkrad.
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Ur Smålandsposten N:o 131 Lördagen den 24 Augusti 1940.
Dödsfall.
F.d. snickaren och lantbrukaren Petter
Magnus Samuelsson, Spjutaretorp, Vislanda, avled i går.
Han var född i Skatelöv socken 1853 och
son till handlanden Samuel Johansson. Den
avlidne har varit en arbetets man, som
tidigt fick börja hjälpa till i hemmet. Bland
annat fick han hjälpa sin far med att från
Karlshamn hämta hem varor, hela den
långa vägen drogs på dragkärra. Efter att
ha vistats i Tyskland under några år inköpte han jordbrukslägenheten Nydala i
Mörhult, Vislanda socken. Denna överlämnade han 1921, då han flyttade till
Spjutaretorp, där han njutit en kärleksfull
omvårdnad av sin dotter och svärson.
P. M. Samuelsson har varit en skicklig
möbelsnickare. Ordning och noggrannhet
har varit kännetecknande för den hädangångne hela livet.
Närmast sörjande är dottern Ida, som är
gift med hemmansägaren S. J. Salomonsson, Spjutaretorp, Vislanda.

Tillkännagives
att
Gud i sitt allvisa råd till sig hemkallat
Snickaren

Petter Magnus Samuelsson
vilken i tron på sin Frälsare i dag
lugnt och stilla avlidit i sitt 88:e
levnadsår, djupt sörjd och saknad av
oss, släkt och vänner.
Spjutaretorp, Vislanda den 23 aug. 1940.
IDA o. SVEN SALOMONSSON.

Sv. Ps. 400.
Så tag nu mina händer
Och led Du mig,
Att saligt hem jag länder,
O Gud, till Dig
Ditt barn i nåd ledsaga,
Min väg är svår;
Jag vill ett steg ej taga,
Där Du ej går.

Ur Smålandsposten N:o 132 Söndagen den 25 Augusti 1940.

FÖRLOVADE.
Albin Palm
Julia Johansson
V. Torsås.

Vislanda.

Emil Vilhelmsson
Berta Nilsson
Vislanda.

V. Torsås.

Ur Smålandsposten N:o 138 Torsdagen den 5 September 1940.
Födelsedag.
50 år fyller i morgon stationskarl C. G. Lund, Vislanda.
Lund, som är född i Ormesberga församling, kom tidigt ut för att själv försörja sig.
Sålunda arbetade han dels som jordbruks- och dels som industriarbetare, tills han tog
värvning vid Kronobergs regemente, där han stannade i tre år och avgick som korpral. År
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1915 började han vid S. J. med placering i Alvesta. Intresserad av arbetarerörelsen blev
han senare styrelseledamot i Alvesta arbetarekommun. Lund blev transporterad till
Vislanda 1926, där han livligt deltagit i såväl den fackliga som politiska arbetarerörelsen.
Således är han styrelseledamot i platsens avdelning av Järnvägsmannaförbundet och
sedan flera år dess ordf.
I Vislanda arbetarekommun är Lund sedan ett 10-tal år styrelseledamot, mesta tiden som
ordf. Även inom det kommunala livet deltar han aktivt, och är mångårig medlem av
kommunalfullmäktige och kommunalnämnd, f.n. också ledamot av skolstyrelsen,
taxeringsnämnd och pensionsnämnd. Då municipalfullmäktige infördes i Vislanda, blev
Lund en av ledamöterna och är sedan 1 januari 1939 fullmäktiges ordf. Även inom
municipalsamhället tillhör han ett flertal styrelser och nämnder.

Ur Smålandsposten N:o 146 Torsdagen den 19 September 1940.

Vislanda.
Kristidsnämndens expedition
hålles öppen vardagar
kl. 10 – 14.

Ur Smålandsposten N:o 151 Lördagen den 28 September 1940.

Vår älskade lilla

LEONE
har lämnat oss i dag, i namnlös sorg,
endast 27 dagar gammal.
Vislanda den 27 sept. 1940.
SIGNE och JOHN CARLSSON.

Ur Smålandsposten N:o 152 Söndagen den 29 September 1940.

FÖRLOVADE.
Nils Nilsson
Elsa Fälth
Vislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 154 Torsdagen den 3 Oktober 1940.
Födelsedag.
60 år fyller i morgon hemmansägaren P. A. Svensson, Nyholmen, Vislanda.
Svensson är född i Ulvsboda, Vislanda. I unga år övertog han sin fädernegård, vilken
han själv brukat till och med i fjol, då han utarrenderade den. På denna gård har han utfört
många förbättringar å både hus och jord. Inom det kommunala livet har jubilaren livligt
deltagit. Bland uppdrag som anförtrotts honom, må nämnas, ledamotsskap av kommunalfullmäktige, kommunalnämnd, taxeringsnämnd, pensionsnämnd och kyrkorådet. Vidare
är han ordf. i valnämnden för Sjöbackens valdistrikt.

Ur Smålandsposten N:o 156 Söndagen den 6 Oktober 1940.
Bröllop.
I lördags sammanvigdes i Vislanda prostgård slakteriarbetaren Erik Valfrid Andersson,
Benestad, och fröken Nanny Linnéa Engkvist, Spånghyltan, Vislanda, samt sågverksarbetaren John Gustaf Agne Malm, Brantåsen, Vislanda, och fröken Astra Margit
Johansson från Brantåsen. Vigselförrättare var kontraktsprosten K. Holm, Vislanda.

Födelsedag.
70 år fyller i morgon f.d. hemmansägaren Aron Vilhelm Andersson, Lindås, Vislanda.
Herr Andersson är född i Ugglansryd, Ryssby, där hans föräldrar var dagsverkstorpare.
Först lärde han sig möbelsnickeri hos snickare P. M. Samuelsson, Vislanda. Efter
ingånget äktenskap övergick han till lantbruk och arrenderade Ernhyltan i Ryssby. År
1897 inköpte Andersson en gård i Tubbaremma i Vislanda socken. Denna gård sålde han
efter att ha brukat den i 11 år. Sedan han under några år arrenderat Örnhyltan, övertog
han år 1912 svärfaderns gård Kyllershylte i Vislanda. För sju år sedan överlät han gården
till en son samt flyttade samma år till Lindås.
Inom det kommunala livet har jubilaren varit verksam bl.a. som ledamot av kommunalnämnden. Under flera år har han dessutom varit ordförande i bolaget Sjön Kölnen.
Herr Andersson är dessutom en mycket kunnig och verksam biodlare.

Ur Smålandsposten N:o 161 Tisdagen den 15 Oktober 1940.

Min make, vår far och farfar
f. Handl.

Josef Theofil Johnsson
dog i dag i sitt 75:te levnadsår.
Vislanda den 13 okt. 1940.
CHRISTINA JOHNSSON.
Barn och Barnbarn

Sv. ps. 22.
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Ur Smålandsposten N:o 163 Lördagen den 19 Oktober 1940.

FÖRLOVADE.
Alfred Nordin
Annie Svensson
Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 171 Lördagen den 2 November 1940.
Kolningskurs, kommer att hållas med början den 11 november i Vislanda.
Vid kursen kommer deltagarna att utföra samtliga arbeten, som höra till kolning, såsom
inresning och stybbning av milor samt kolning av desamma. Kursens instruktör kommer
att meddela undervisning i allt, som rör kolningsförfarandet, och därjämte kommer
föredrag att hållas om olika kolningsmetoder m.m. Kursen står under ledning av Skogsvårdsstyrelsen.

Ur Smålandsposten N:o 172 Söndagen den 3 November 1940.

FÖRLOVADE.
Enock Svensson
Ruth Engkvist
Kvarnamåla.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 174 Torsdagen den 7 November 1940.
Förlängt stickspår från Vislanda till mosselastplats. Järnvägsstyrelsen har intet att
erinra mot att Svensk Torvförädling på egen bekostnad utdrar det två kilometer långa
stickspåret mellan Vislanda station och Hästhagens mosse från dess nuvarande ändpunkt
vid den förra torvpulverfabriken till den blivande lastageplatsen vid mossen. Någon
växelavgift bör efter styrelsens mening icke debiteras, för utsättandet av godsvagnar på
stickspåret men frakten på spåret bör beräknas efter avståndet på Vislanda station och
avståndet därifrån till lastageplatsen.

Ur Smålandsposten N:o 177 Tisdagen den 12 November 1940.
Fornfynd i Vislanda. I Sjötorpet, Vislanda, har hr John Johansson i höst å åker funnit en
vacker jämnbred kniv av Limhamnsflinta, 8,5 cm. lång och med bågformig spets. Flera
fynd av flintavslag äro gjorda å nämnda plats.
Vidare har i Sjövik under Fröåsen lantbr. Ragnar Nilsson å en åker funnit en triangulär
bladformig pilspets med basflikar samt ett flertal andra flintföremål från stenåldern.
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Kanhända…
I bistra skymningskvällar,
när mörkret faller på
och himlens tunga tältduk
sig sänker kyligt grå,
då sitter du kanhända
i solkig arbetsväst,
allmedan tråkigheten
sig tränger in som gäst.

Men stopp, min gamle gosse,
och se dig klart omkring!
Du äger hälsans gåva
och saknar ingenting.
Av dina svårigheter
de flesta äro små,
och tar du till humöret
då kan du dem rå på.

Du kanske då kan tycka,
att hela livet är
en tokig villervalla
av sorger och besvär;
du finner ingen mening
i strid i hat och nöd
och önskar där du sitter,
att själv du vore – död.

Ja, låt bekymren fara,
och ge dig ej så brått!
Kanhända själva glädjen
vid porten länge stått
och klappat på och väntat
och önskat komma in –
ifall du bara gläntat
på stugudörren din.
PÄLLE NÄVER.

Ur Smålandsposten N:o 179 Lördagen den 16 November 1940.
Verksamheten på Hästhagens mosse skall återupptagas. För att återupptaga verksamheten på Hästhagens mosse i Vislanda socken tillstyrker kommerskollegium att
statsbidrag på 800,000 kr. anvisas. Mossen har tidigare tillhört Statens järnvägar, som där
bröt torv för sitt behov under senare delen av kriget 1914– 18. Men när normala förhållanden åter inträdde nedlades verksamheten. Mossen tillhör nu staten.
Enligt det förslag, som A.-B. Svensk Torvförädling lagt fram skall på ett omkring 60
hektar stort område av mossens 130 hektar anordnas maskintorvbrytning med ett
grävverk, kombinerat med ältmaskin och fältpress. På ett annat område om cirka 30
hektar skall anordnas maskintorvbrytning med två maskintorvverk av största hittills
använda typen och på ett omkring 30 hektar stort område anordnas frästorvbrytning. Den
senare brytningen är avsedd att ske företrädelsevis på sådana områden, som ej med fördel
kunna användas för maskintorvbrytning.
Kollegium uttalar för sin del att den på något längre sikt ovissa situationen på bränslemarknaden samt möjligheten av gynnsamma resultat av det nu pågående arbetet på
förbättrade konstruktioner på motorer för inhemskt bränsle göra det omöjligt att nu
avgöra frågan, huruvida den ena eller den andra metoden för torvutvinning lämpligast bör
komma till användning under nästa torvsäsong. Kollegium, som förutsätter att bolaget
noga följer utvecklingen på området och vidtar de åtgärder, som betingas därav, vill ej
framställa någon erinran mot ansökningen. I förslaget ingick även överlåtande av mark
från staten till bolaget. Med hänsyn till det nu ovissa läget, anser kollegium att någon
överlåtelse ej bör ske utan endast upplåtelse på viss kortare tid,
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Ur Smålandsposten N:o 180 Söndagen den 17 November 1940.
Dödsfall.
I sitt hem i Vislanda avled natten till
fredagen f.d. trafikbiträdet August
Johansson efter en tids sjukdom.
Johansson, som efter lång tjänst vid S.J.
avgick med pension förra året, var vid sin
död något över 63 år gammal.
Den bortgångne var ideellt intresserad,
och har särskilt inom goodtemplarorden
utfört ett värdefullt arbete. Under närmare
40 år var han medlem i I.O.G.T.-logen i
Vislanda. Han tog även verksam del i det
kommunala arbetet. Den avlidne sörjes
närmast av maka, barn och barnbarn.

Tillkännagives
att
min älskade make
och vår käre pappa
f.d. Trafikbiträdet

Petter August Johansson
stilla och fridfullt avled i dag i sitt
64:de levnadsår, djupt sörjd och i
tacksamt minne bevarad av oss, släkt
och vänner.
Vislanda den 15 nov. 1940.
WENDELA JOHANSSON.
Ester o. Thure. Einar o. Greta.
Henrik. Ulla. Lars.
Klara.
Gerdt o. Anna-Lisa.
Birgitta.
Tage.
Karl-Axel.

Sv. Ps. 144.
För dem, som önskar följa den avlidne till
hans sista vilorum meddelas, att begravningen äger rum i Vislanda kyrka söndagen den 24 nov. 1940 kl. 10,30 f.m.

Ur Smålandsposten N:o 182 Torsdagen den 21 November 1940.
Dödsfall.
På måndagen avled handlanden Gustaf
Edvard Sällberg, Vislanda, i sitt 60:de
levnadsår.
Sällberg hade sedan många år innehaft en
charkuteriaffär i Vislanda, i vilken han
biträddes av en syster. Sin affärsrörelse
skötte han med omsorg och reda. Han var
en stilla och försynt man, som vann aktning och tillgivenhet inom bekantskapskretsen.
Han sörjes närmast av syskon, svägerska
och syskonbarn.

Vår innerligt älskade broder
Handlanden

Gustaf Edvard
Sällberg

avled stilla och fridfullt i dag i sitt
60:de levnadsår, djupt sörjd och i
tacksamt minne bevarad av oss
syskon, svägerska och syskonbarn
samt vänner.
Vislanda den 18 november 1940.
Hulda Sällberg.

Karl Sällberg.

När jag lägger mig att sova,
skydda mig, o Jesu mild!
När jag uppstår, låt mig lova
Dig, och var ej från mig skild!
Kom, o Jesu, bliv mig när,
låt mig bliva, där Du är!
Så stilla, tyst, Du strävat har.
Må frid och ro bli Din belöning.
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Ur Smålandsposten N:o 184 Söndagen den 24 November 1940.
Kolningskursen i Vislanda avslutad. Den av Skogsvårdsstyrelsen och Jernkontoret
anordnade kolningskursen avslutades på fredagen.
Deltagarna, som voro 19 från skilda delar av länet, har fått såväl praktisk som teoretisk
undervisning under de två veckor, som kursen pågått, av Jernkontorets instruktör skogvaktare Blanck, Lessebo, vilken berömvärt lett arbetet och genom föreläsningar givit
viktiga upplysningar angående den i dessa tider så viktiga kolningen. Kursen har sålunda
givit undervisning om våra moderna kolningsmetoder, kolugnar av skilda slag samt sist
men inte minst om skorstensmilan, som utgör en enkel men mycket bra förbättring av den
vanliga milan.

Ur Smålandsposten N:o 186 Söndagen den 28 November 1940.
Torvupptagningen på Hästhagens mosse. Ett anslag på 800,000 kr. föreslås i proposition på tilläggsstat för budgetåret 1940– 41 avsett att användas till torvupptagning på
Hästhagens mosse vid Vislanda.
Handelsministern understryker, att det med hänsyn till vår bränsleförsörjning är
angeläget, att torvproduktionen ökas utan dröjsmål. Bristen på flytande bränsle försvårar
fräsmetoden, när det gäller att utvinna torv. Det kanske blir nödvändigt att övergå till
gengasdrift för att frästorvsberedning skall kunna ske i någon större omfattning.
Maskintorvberedning däremot kan med fördel bedrivas med elektrisk kraft, vilket också
föreslagits beträffande Hästhagens mosse. Torvberedningen på denna föreslås skötas av
A.-B. Torvförädling, fastän i ekonomiskt avseende skild från bolagets övriga verksamhet.

Ur Smålandsposten N:o 187 Lördagen den 30 November 1940.
Ingen poststation i Huseby. Postdirektionen anser sig i likhet med postmästaren i
Alvesta inte för närvarande kunna tillstyrka framställning om inrättande av en poststation
i Huseby. Direktionen har emellertid för avsikt att i förekommande fall medgiva befrielse
från expeditionsavgift från 1 januari för den lösväska, som Huseby bruk utväxlar med
postexpeditionen i Vislanda.

Födelsedag.
60 år fyller i morgon direktör S.O.E. Svensson, Vislanda.
Direktör Svensson är född i Vittsjö och kom redan år 1896 till Vislanda, där han erhöll
anställning i Gustaf Bengtssons affär. Då denna 1914 ombildades till aktiebolag, ingick
Svensson som delägare i bolaget, vars verkställande direktör han är sedan 1928. Direktör
Svenssons stora kunnighet och praktiska begåvning tages i anspråk för en mängd kommersiella uppdrag. Således är han ledamot av styrelserna i Sveriges köpmannaförening,
länets köpmannaförening och länets speceri- och livsmedelshandlareförening. För
närvarande är han även ledamot av kyrkorådet och fattigvårdsstyrelsen i Vislanda. Sedan
något år tillbaka har han den krävande uppgiften att vara ordförande i municipalnämnden.
Man förstår, att arbetsbördan har varit långt ifrån lätt. Men optimism och ett glatt sinnelag
har präglat hans väsen.
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Ur Smålandsposten N:o 195 Lördagen den 14 December 1940.

VISLANDA HOTELL.
God mat.
Trevlig festvåning.
Fullständiga rättigheter.

Gör ett besök i Jonssons konditori.
Vi ombesörja allt till julkalasen i bröd, tårtor,
småbröd samt efterrätter. Stor sortering i
marzipan och konfektaskar – egen tillverkning.

Välkomna!

STIG JONSSON.

En julklapp

Grammofoner
och skivor,

för hela familjen är en radio,
flera olika märken på lager.
Allt för vintersport, såsom
skidor, sparkar, skridskor,
bandyklubbor,
ryggsäckar,
vantar, gummiskor m.m.
köper Ni bäst o.billigast hos

Album, Ramar, Kameror
och Film välkomna
julklappar från

Foto LUNDBERG,
Vislanda.

Cykel- o. Sportaffären
HUGO SVENSSON.
Tel. 33.

Ur Smålandsposten N:o 198 Torsdagen den 19 December 1940.
Födelsedag.
60 år fyller på lördag fröken Blenda Andersson, Skörda, Vislanda, vilken i högre grad än
någon annan av sitt kön bidragit till att rädda de förnämsta och värdefullaste minnena av
sin bygds gamla säregna allmogekultur.
Fröken Andersson, som sedan decennier är invalid, född i Skörda, ett bondehem med
gamla traditioner. Redan som helt ung hade hon ett levande intresse för allt rörande vår
gamla kultur och förstod, att här var något av största värde att tillvarataga. Då hon var
barn, brukade hennes mor, som var född 1835, berätta sägner och sagor, som hon i sin
barndom hört gamla människor förtälja. När Kronobergs läns hembygdsförbund för
omkring 10 år sedan utlyste en pristävlan för uppmuntran till en folkminnessamling,
passade hon på att insända av sina anteckningar och erhöll första pris en gång och andra
pris en annan gång.
I Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok år 1932 infördes hennes uppteckningar om ”Julens
firande”, och om ”Midsommarhelgen” i samma årsbok för 1938. För landsmålsarkivet i
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Lund har hon skrivit 5,000 blad. Även har hon skrivit för Lunds universitets folkminnesarkiv. Det kan i detta sammanhang förtjäna nämnas, att fröken Andersson nyligen av
folkminnesarkivets föreståndare, professor C. W. von Sydow, uppmanats att skriva sina
memoarer. Blenda Anderssons arbete om ”Julens firande i Vislanda socken i Värend
under förra hälften av 1800-talet”, 70 stora sidor, är av stor betydelse inom sin genre och
av mycket stort kulturhistoriskt värde. Av hennes hand föreligger nu i tryck
”Folkundervisning och folkskola i Vislanda under 1800-talet. – Återblick vid 100årsminnet av första folkskolebygget”. Detta vidlyftiga och om största vederhäftighet
vittnande arbete skall till en del inflyta i lektor B. Rud. Halls brett lagda bokverk
”Årsböcker i svensk undervisningshistoria”.
Det är även den materiella allmogekulturen, som Blenda Andersson på ett enastående
sätt vårdat sig om och sålunda uppförde hon 1937 ett eget hembygdsmuseum, där hon
förvarar sina privata samlingar av äldre kulturföremål – cirka 500 nummer. Största delen
av dessa har tillhört hennes förfäder, men en del har hon köpt. Arkitekt för den lilla
byggnaden har hon själv varit.
År 1907 drabbades hon av ledgångsreumatism, och sedan 1914 har hon inte kunnat gå
alls. Pappret har hon i knät, när hon skriver, sedan pennan stuckits in i den knutna
handen. Hon kan inte skriva utan med blyerts, och varje ord hon skriver tillfogar henne
smärta. Men om någon är nöjd med sin tillvaro, så är det denna beundransvärda kvinna i
alldeles särskild grad. Aldrig hör man henne klaga, utan istället är hon glad, hjärtlig,
sällskaplig och tröstande. Till sitt väsen är hon redbarheten själv, rättvis och trofast. Alltid
är hon redo att bistå med råd och dåd, ty hon är utrustad med utmärkta praktiska
förståndsgåvor.
Allt vad fröken Andersson skrivit, grundar sig på ett oförtrutet och drygt forskningsarbete – ett arbete, som hon under nära ett halvt sekel utan avbrott bedrivit i det tysta. Och
få äro de, som kunnat ge mera av positivt värde åt kommande släkten.

Ur Smålandsposten N:o 201 Tisdagen den 24 December 1940.

FÖRLOVADE.
Henning Pettersson
Bertha Sjödahl
Virestad.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 202 Lördagen den 28 December 1940.

FÖRLOVADE.
Oskar Bengtsson
Valborg Thell
Vislanda.

Gårdsby.
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Ur Smålandsposten N:o 202 Lördagen den 28 December 1940.
Julafton vid I 11:s fältregemente.
Någonstans i Sverige.

Att vara i militärtjänst och fira jul!
Den, som icke varit med därom, tror naturligtvis, att det därvid icke kan bli någon jul.
Säkerligen har många föräldrar och hustrur till de i militärtjänst inkallade därom haft
bekymmer, emedan deras söner eller maken fått fira jul i militärförläggningen.
För att skingra de hemmavarandes eventuella oro för de sina, skall jag här söka skildra
något av vårt julfirande.
Julafton kl. 2 samlades vi i mathallen för att doppa i grytan. Kl. 5 var det julmiddag.
Förläggningskompanichefen hälsade oss, erinrande om julens betydelse och önskade oss
en god helg. Han påvisade också, att det icke var alla soldater, som i år kunde fira jul,
fridens högtid, under så pass angenäma yttre förhållanden som vi svenskar. Middagen
bestod av smörgåsbord, vilket formligen dignade av rätter, där fanns skinka och allt annat
som hör julen till, lutfisk och julgröt. Således ingen brist på mat trots kort-tider.
Så blev det julklappsutdelning. Vi fingo alla var sin fältjulklapp. Innehållet bestod av
toilettsaker, böcker, skrivpapper, cigaretter och gotter i växlande myckenhet. Dessutom
fick vi varsitt par strumpor, hemstickade, präktiga saker, varsitt presentkort och var sin
påse med äpplen, apelsiner, nötter, karameller m.m. Under tiden serverades kaffe med
wienerbröd och småbröd. De båda senare slagen syntes dock inte ha någon vidare åtgång,
man var tydligen mätt.
Omkring kl. 8 återvände vi till våra respektive förläggningar. Återkomna dit gjorde våra
värdar allt för att vi skulle ha en trevlig helg. På juldagsmorgonen gingo de flesta av oss
till ottesången i byns kyrka.
De tankar, som denna julafton tränge sig på oss voro säkerligen helt annorlunda än
under svunna jular. Det är klart, att man tänkte på sina närmaste, men vad som dominerade ens tankevärld var något annat. Hur olika mot oss firade inte våra yrkesbröder i
många andra länder denna jul! Hur många av dem är det inte som får tillbringa julnatten
ute i vinterkylan! De har inget rikt dukat julbord att sätta sig till. Hur många av dem är det
icke som även under den heliga natten kunde riskera bombanfall eller på annat sätt bli
lemlästade, innan juldagen gryr!
Till sist ber jag att genom Smålandsposten rikta ett tack till de okända givare, som
skänkt oss julklappar, samt till civilbefolkningen i vår förläggningsort för allt de gjort för
att skaffa oss en angenäm jul.
331.

Ur Smålandsposten N:o 1 Fredagen den 3 Januari 1941.

Min käre broder

Johan Jonsson
avled å Växjö vårdhem i sitt 72:a
levnadsår.
Brånan pr Vislanda den 31 december
1940.
BRODER o. SVÄGERSKA.
Brorsbarnen.

Lugn och stilla var din levnad,
Lugn och fridfull blev din död.
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Ur Smålandsposten N:o 3 Söndagen den 5 Januari 1941.

FÖRLOVADE.
Hjalmar Samuelsson
Sigrid Nilsson
Bolmsö.

Vislanda.

En bileldsvåda, tidigt på lördagsmorgonen gjorde, att en del av Smålandspostens postprenumeranter ej i rätt tid erhöllo gårdagens nummer av tidningen. I den lastbil, varmed
postverket befordrar den tidigaste morgonsändningen av tidningar via Alvesta, uppstod
nämligen under färden till Alvesta från Växjö eld, varvid ett antal postsäckar helt eller
delvis spolierades. Genast efter meddelandet, om händelsen igångsattes nytryckning av
den förstörda upplagan, varigenom ifrågavarande tidningar kunde expedieras med
nästföljande tåglägenhet några timmar senare. Branden lär ha vållats genom gnistor från
ett kärl, i vilket placerats aska från bilens gengasaggregat.

Ur Smålandsposten N:o 4 Onsdagen den 8 Januari 1941.

Tillkännagives
att
Gud i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
vår kära mor
änkan

Eva Maria Pettersson
som stilla och fridfullt avlidit i sitt
hem efter ett långt och tåligt buret
lidande, i sitt 87:de levnadsår, djupt
sörjd och i tacksamt minne bevarad
av oss barn, barnbarn och
barnbarnsbarn, släkt och vänner.
Lindås pr Vislanda den 6 jan. 1941.
Ellen och Karl.
Gunhild.
Ernst och Alice.
I Kristi sår jag somnar in,
de renar mig från synden min.
Ja, Kristi död och dyra blod,
det är mitt liv, min prydnad god.
Nya Ps. 363 och 559.
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Ur Smålandsposten N:o 6 Lördagen den 11 Januari 1941.

Tillkännagives
att
Herren Gud i sitt allvisa råd
hädankallat
vår älskade mor

Anna Maria Jonasson
som stilla och fridfullt avlidit efter
ett långt och tåligt buret lidande, i sitt
82:dra år, lämnande oss, barnbarn,
syskon, övrig släkt och vänner i
djupaste sorg och saknad.
Brånbäcksdal pr Vislanda den 8 jan.
1941.
Kristina och Rickard.
Karl och Ida.
Nanny.
John och Damaris.
Esther och Ernst.
W. Ps. 168 och 190.
Vad Du lidit ingen känner,
ty Du själv din börda bar,
syntes glad bland Dina vänner,
när du kanske plågad var.
Tåligt bar Du själv din börda
genom livets kamp och strid.
Vi Ditt minne älska, vörda.
Vile nu Ditt stoft i frid!

Ur Smålandsposten N:o 7 Söndagen den 12 Januari 1941.
Dödsfall.

Tillkännagives,
att
Gud i sitt allvisa råd behagat
hädankalla
vår ömt älskade lilla mor
änkefru

I fredags avled i sitt hem i Grönaberg,
Mjöhult, Vislanda, änkefru Anna Hult.
Hon var född år 1882 och änka efter
soldaten Ernst Hult från Simonsboda i
Mjöhult, där han avled för 14 år sedan. Fru
Hult sålde för några år sedan Simonsboda
till en son och inköpte därefter Grönaberg.
Hon sörjes närmast av 10 barn.

Anna Hult
som i dag stilla och fridfullt
insomnade i sitt 59:de levnadsår i
tron på sin Frälsare, djupt sörjd och
saknad av oss, barnbarn, syskon och
övrig släkt.
Mjöhult, Vislanda den 10 jan. 1941.
BARNEN.

Sv. Ps. 586.
Stilla var Din levnad,
Fridfull blev Din död.
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Ur Smålandsposten N:o 12 Tisdagen den 21 Januari 1941.
Dödsfall.
Kyrkovärden P. M. Johansson, Lindås,
Vislanda, avled i lördags kväll efter en kort
tids sjukdom.
Den hädangångne var född i Vislanda
1866. Han var under många år ägare till
Lindås Östregård vilken nu innehaves av
hans son. Inom kommunen har kyrkovärden Johansson varit en mycket betrodd
man och innehaft ett stort antal förtroendeuppdrag. Sin hemkyrka har han varit varmt
tillgiven och tillhörde vid sin död kyrkorådet, vilket också hedrat sin ledamot med
uppdraget att vara kyrkovärd. Vidare var
den bortgångne ledamot i socknens
brandstodsbolag, och Vislanda – Blädingeortens elektriska förening, samt styrelseledamot i Vislanda pastorats sparbank.
Kyrkovärd Johansson var allmänt omtyckt på grund av sitt sympatiska och lugna
väsen. Sorgen och saknaden blir därför
stor. Närmast sörjande äro två döttrar och
två söner, svärson, barnbarn och syskon.

Vår käre far, morfar och farfar
kyrkovärden

P. M. Johansson
lämnade oss i dag efter en kort
sjukdom, i sitt 75:te levnadsår, sörjd
och i tacksamt minne bevarad av oss
barn, barnbarn, syskon, släkt och
vänner.
Lindås, Vislanda den 18 jan. 1941.
Gunnar och Anna.
Carl och Sigrid.
Hilda och Arvid.
Stina och Sven.
Johan.

Stilla var Din levnad,
Stilla blev Din död.
W. Ps. 484.
Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka söndagen den 2 febr. kl. 10,30 f.m.

Ur Smålandsposten N:o 20 Tisdagen den 4 Februari 1941.
Begravning.
En högtidlig begravning ägde i söndags rum i Vislanda kyrka, då till gravens frid vigdes
kyrkovärden P. M. Johansson, Vislanda.
Då kistan bars in i kyrkan spelade församlingens kantor Chopins sorgmarsch, varefter
kontraktsprosten K. Holm, Vislanda, talade över orden ”Herre, nu låter du din tjänare fara
hädan i frid”. Talaren minde om den hädangångnes livsgärning och talade tröstens ord till
de sörjande. Efter själva jordfästningen sjöng prosten Holm begravningsmässan. Kistan
fördes därefter ut till familjegraven å gamla kyrkogården.
Vid den öppna griften talade å barnens vägnar äldste sonen, lantbrukaren Gunnar
Pettersson, Alvesta. Järnhandlanden Carl Johansson, Vislanda, frambar släktens tack till
den hädangångne. Kyrkorådets, kantorns och kyrkoväktarnas tack uttalades av kontraktsprosten Holm. Vidare talade för Vislanda pastorats sparbanks styrelse häradsdomare
C. M. Johansson, Södra Vare, för sparbanken grosshandlande C. Samuelsson, Vislanda,
för Vislanda brandstodsbolag nämndeman Per Samuelsson, Jutagård, Blädinge, för
Kronobergs läns brandstodsbolag ombudsman C. Lindén, Växjö, för Vislanda- och
Blädingeortens elektriska förening, lantbrukare G. Rogdahl, Hjälmaryd, Blädinge. F.d.
kyrkovärd G. S. Olofsson, Vislanda, tackade den avlidne för gammal god vänskap, och de
sörjandes tack för visat deltagande uttalades av järnhandlande Johansson. En
överväldigande blomstergärd hade ägnats den hädangångne hedersmannens minne.
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Ur Smålandsposten N:o 22 Lördagen den 8 Februari 1941.

Torvarbetare och traktorförare
(gengas)

antagas till kommande kampanj å Hästhagens mosse vid Vislanda.
Bland sökandena skola uttagas 10 – 12 lagförmän vid vanliga torvverk
samt 25 st. traktorförare. Den som genom betyg eller på annat sätt kan
styrka sin kompetens har företräde. Ansökan kan göras antingen per
brev till A.-B. Svensk Torvförädling, Sösdala, eller helst genom
personligt besök i Vislanda den 15 och 16 dennes, varvid hänvändelse
göres till förvaltare Andersson, Hotellet, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 27 Söndagen den 16 Februari 1941.
Vislanda industri- och hantverksförening, har haft årsmöte.
Till styrelse för innevarande år har invalts slaktaren A. Karlsson, ordf., smedmästare L.
Nilsson, vice ordf., kassör installatör Aug. Engström och sekr. plåtslagare R. Loeb.
Övriga styrelsemedlemmar: skräddaren M. H. Gran, möbelsnickare A. Johansson och
byggm. E. Gustavsson. Till revisorer valdes järnhandl. K. Johansson och trädgårdsm.
P. Hedlund. Till föreningens klubbmästare disp. G. Johansson och till materialförvaltare
urmakaren O. Sjöö. Beslutades att till andra försvarslånet ur egen kassa teckna 1,000 kr.
Föreningen har tidigare till det första försvarslånet teckna kr. 2,000. Beslutades även om
agitation för privata teckningar bland till ett 40-tal uppgående föreningsmedlemmar.

Ur Smålandsposten N:o 29 Torsdagen den 20 Februari 1941.
Födelsedag.
70 år fyller på måndag f.d. hemmansägaren Johan Andersson, Rödjelund, Gamla
Rödjan, Vislanda.
Hr Andersson är född i Sjötorpet, Vislanda, där fadern var lantbrukare. År 1898 övertog
han fädernegården, vilken han innehade till 1931, då en av sönerna övertog densamma. Å
gården nedlade Andersson tillsammans med maka och barn ett oförtrutet gangnande
arbete. För 10 år sedan flyttade han till lägenheten Rödjelund under Rödjan. Jubilaren har
under 12 år varit ledamot av fattigvårdsstyrelsen.

Ur Smålandsposten N:o 32 Tisdagen den 25 Februari 1941.

Auktion.
Tisdagen den 4 mars kl. 11 f.m. låter
Karl Johansson, Trästen, Vislanda, på
grund av gårdens försäljning, genom
offentlig auktion därstädes försälja alla
yttre inventarier bestående av 1 st. häst
6 år, 3 st. kor reaktionsfria, och 20 st.
höns, vagnar, kälkar, harvar, plog,
årder, stenkran, hackelseverk, sädesharpa och div. handredskap samt en del
inre lösöre.
Kända köpare erhålla 3 månaders
betalningsanstånd. Vanligt äganderättsförbehåll.
Mörhult, Vislanda, den 22 febr. 1941.
EMIL OHLSSON.
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Ur Smålandsposten N:o 42 Lördagen den 15 Mars 1941.
Högerns kvinnoklubb i Vislanda och Blädinge, valde vid sitt årsmöte till styrelse: Fru
Betty Samuelsson, Jutagård, Blädinge, ordf., fru Sigrid Lenning, v. ordf., fru Hulda
Pettersson, sekr., fru Klara Swensson, kassör, fru Elly Ydén, fru Stina Johansson, fröken
Herta Hansson, fru Calla Johansson och fru Jenny Bengtsson, Skeppshult.
Revisorer blev fru Asta Holm och fru Ester Lindell.
Fru Holm uttalade klubbens tack och överlämnade blommor till avgående ordf. fru Beth
Husén, som på grund av avflyttning från orten avsagt sig uppdraget.
Efter årsmötet följde samkväm.
Vislanda arbetarkommun, har hållit årsmöte.
I styrelsen invaldes järnvägstjänsteman C. G. Lund, ordf., banarb. K. Olsson, v. ordf.,
järnvägstjänsteman O. Magnusson, kassör, omlastare A. Rydberg, sekr., fru Helma
Pettersson, vägarbetare J. Holmström, och järnvägstjänsteman G. A. Svensson.
Till representant vid distriktskonferencen utsågos hrr Lund och Olsson. Till ombud vid
häradskonferencen valdes A. Rydberg och G. A. Svensson. Arbetarkommunens
representanter i A.B.F:s lokalavdelnings styrelse blevo K. Olsson och G. A. Svensson.

Ur Smålandsposten N:o 43 Söndagen den 16 Mars 1941.

Auktion.
Fredagen den 21 mars kl. 1 e.m.
låter H. Bergstrand, Tubbamåla, Vislanda, på grund av arrendets upphörande genom offentlig auktion
därstädes försälja: 1 sto 6 år, 1 dräktigt
sto 18 år, 4 kor i olika kalvställning
reaktionsfria, 1 slåttermaskin, vagnar,
seldon och div. jordbruksredskap, 1
stallspilta i Vislanda södra kyrkstallar
samt en del möbler, radioapparat m.m.
Tre månaders betalningsanstånd.
Vanligt äganderättsförbehåll.
Mörhult, Vislanda den 14 mars 1941.
EMIL OHLSSON.

Ur Smålandsposten N:o 45 Torsdagen den 20 Mars 1941.

FÖRLOVADE.
Eric Nyberg
Walborg Ohlsson
Vislanda.
Asarum.
Karlshamn den 15/3 1941.
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Ur Smålandsposten N:o 50 Lördagen den 29 Mars 1941.

FÖRLOVADE.

Fastighets- och
Lösöreauktion.

Einar Samuelsson
Stina Magnusson

Fredagen den 4 april kl. 11 f.m. låta
sterbhusdelägarna efter kyrkovärden
P. M. Johansson, Lindås, Vislanda,
genom offentlig auktion därstädes
försälja lägenheten Linneberg, avs. från
Lindås Östregård. Lägenheten består av
bostadshus med 2 rum och kök och
uthus med källare, allt i gott stånd.
Vid klubbslaget erlägges 500 kr. som
handpenning. Resterande köpeskilling
betalas vid tillträde den 15 april.
Vid samma tillfälle försäljes allt inre
lösöre, såsom möbler, koppar, glas,
porslin och div. kökssaker, en
radioapparat samt 3 st. aktier i Lantbrukarnas Handelsaktiebolag, Vislanda,
m.m. Å lösöret lämnas två mån. räntefritt betalningsanstånd. Vanligt äganderättsförbehåll.
Mörhult, Vislanda den 28 mars 1941.

Vislanda.
Skatelöv.
Karlshamn den 29/3 1941.

EMIL OHLSSON.

Ur Smålandsposten N:o 53 Torsdagen den 3 April 1941.
Födelsedag.
75 år fyller i morgon f.d. soldaten August Vilhelm Lindell, Lindön, Vislanda.
Lindell är född i Vislanda och son till soldaten Salomon Lindell. År 1885 tog han
anställning som soldat vid Kronobergs regemente, där han efter 11 års tjänstgöring avgick
med pension. Under några år var han bosatt å soldattorpet Lindhult, men år 1890 inköpte
han lägenheten Lindön under Lindås Östregård, som han ännu innehar. Vid sidan om
jordbruket har han av ortsbefolkningen anlitats för olika arbeten såsom snickeri,
taktäckning m.m.

Ur Smålandsposten N:o 56 Tisdagen den 8 April 1941.
Vislanda och Blädinge elektriska förening, har haft sammanträde. Vid företaget
fyllnadsval i styrelsen efter avlidne kyrkovärden P. M. Johansson, Lindås, valdes Karl
Pettersson, Lindås. Revisorer blevo som förut lantbrukare K. Magnusson, Färanäs, och
sågverksäg. H. Nilsson, Kvarnadal.
Huvudfrågan vid sammanträdet var energigivaren Sibbe Johanssons försäljning av
Långhults elektricitetsverk till Sydsvenska kraft A.-B. Anbud är inkommet från Sydkraft.
Vid företagen omröstning beslöt stämman tillstyrka försäljningen, dock med iakttagande
av en del önskemål samt vidhållande det erbjudande, Sibbe Johansson gjort, att avstå en
del av köpeskillingen såsom bidrag till medlemmarnas anslutningsavgifter.
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Ur Smålandsposten N:o 58 Fredagen den 11 April 1941.
Födelsedag.
70 år fyller på måndag grosshandlande Emil Swensson, Vislanda.
Hr Swensson är född i Vislanda och har under 40 år bedrivit en större timmeraffär samt
diverseaffär i Vislanda. Den sistnämnda överlämnade han för ett par år sedan till sin son.
Inom det kommunala livet har jubilaren varit mycket anlitad och alltid fullgjort sina
uppdrag med stort intresse och duglighet. Ibland uppdragen märkes ledamotsskap i
kommunal- och municipalfullmäktige, ett flertal nämnder, ordförande i fattigvårdsstyrelsen, pensionsnämnden och lokalavdelningen av centralsjukkassan.
Personligen är jubilaren mycket sympatisk.

Ur Smålandsposten N:o 59 Söndagen den 13 April 1941.
Dödsfall.
I Ljungby har fru Olivia Svensson, maka
till lantbrukaren Ernst Svensson, Lilla
Hyltan, Vislanda, avlidit.
Fru Svensson var vid sin död 39 år
gammal och sörjes närmast av make och
två döttrar.

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

Olivia Svensson,
f. Olsson,

som i dag avled å Ljungby lasarett i
sitt 40:de levnadsår, djupt sörjd och i
tacksamt minne bevarad av oss,
föräldrar, syskon, svärmor, svågrar
och svägerskor, övrig släkt och
många vänner, hava vi den
smärtsamma plikten tillkännagiva.
Lilla Hyltan, Vislanda den 9 april 1941.
ERIK SVENSSON.
Hildur. Lisa.

En tröst i sorgen Gud oss ger,
att den, vi älskar, ej lider mer.
W. ps. 484.

Ur Smålandsposten N:o 60 Onsdagen den 16 April 1941.

FÖRLOVADE.
Arthur Svensson
Anna Svensson
V. Torsås.

Vislanda.
Påskafton.
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Ur Smålandsposten N:o 65 Torsdagen den 24 April 1941.
Dödsfall.
F.d. hemmansägaren Nils Magni Svensson, Mjöhult, Vislanda, har avlidit i en ålder av 82 år.
Han var född i Blädinge. Till Vislanda
kom Svensson för omkring 50 år sedan, då
han inköpte en gård i Mjöhult, vilken han
innehade till för några år sedan, då han
överlät den till två söner. Under sin krafts
dagar var Svensson en framstående jordbrukare. Den gård han inköpte, var vid
tillfället mycket förfallen. Sedan har han
nybyggt alla byggnaderna samt i övrigt
nedlagt ett otroligt arbete på jordbruket för
att få detta i det framstående skick, vari
det nu befinner sig. På grund av sitt vänsälla väsen, sitt stora gemyt var den bortgångne odalmannen allmänt avhållen och
uppskattad.
Änkling sedan två år sörjes den bortgångne närmast av sju barn och barnbarn.

Att
Herren Gud i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
vår käre fader

Nils Magni Svensson
som efter ett långvarigt men tåligt
buret lidande i dag lugnt och stilla
insomnade i sitt 82:dra levnadsår,
djupt sörjd och saknad samt i
tacksamt minne bevarad av oss barn,
barnbarn, övrig släkt samt många
vänner.
Mjöhult, Vislanda den 21 april 1941.
GUSTAF. BETTY.
ANNA och GUSTAF.
KARL och HANNA.
GUNNAR. ADA och VIKTOR.
SIGNE och PER.

W. ps. 442: 1– 2 , 477.

Ur Smålandsposten N:o 66 Lördagen den 26 April 1941.
Vislanda vårmarknad, gick av stapeln i går.
Priserna på prima kalvkor varierade mellan 400 – 600 kr., och för fullgoda arbetshästar
på mellan 1,200 – 1,400 kr. Tillströmningen av folk var ganska stor. Några s.k. nöjesarrangemang funnos inte på marknadsplatsen och det egentliga marknadslivet var för
övrigt mycket tryckt.
Från Vislanda, skrives till oss:
Vislanda I. F. hade i onsdags i Folkets park anordnat en aftonunderhållning i anledning
av föreningens 35-åriga tillvaro. En talrik publik hade kommit tillstädes. Programmet
upptog både sång, sketcher och musik och framförandet var på alla håll bra. Publiken
visade också sin tillfredställelse med kraftiga applåder.

Ur Smålandsposten N:o 68 Tisdagen den 29 April 1941.
Marknadsbråk och knivskärning i Vislanda. Vid fredagens marknad i Vislanda kom
det till gräl mellan först hästhandlaren Hilding Björk från Loshult och jordbruksarbetaren
Torsten Fredriksson i Alvesta.
Under gruffet mellan dessa båda hade en broder till Fredriksson, Kjell Fredriksson,
tilldelat förenämnde Björk ett par slag. Vidare bråk på kaféet, där intermezzot utspelades,
avstyrdes genom att andra gäster körde ut bråkmakarna. Senare på dagen hade bröderna
Fredriksson på landsvägen vid marknadsplatsen sammanträffat med Hilding Björk och en
broder till denne, Elving, hemmahörande i trakten av Diö, med påföljd att stenkastning
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uppstod mellan parterna. Bröderna Björk tvingades då retirera in i en närbelägen kemikalieaffär. Då bröderna Fredriksson någon stund därefter skulle bege sig på hemväg, hade
de på stationsplanen i Vislanda ånyo sammanträffat med bröderna Björk, varvid de sistnämnda fått förstärkning med ytterligare en broder, Ivan, från Vankiva. Slagsmål hade
ögonblickligen uppstått mellan bröderna Björk och Kjell Fredriksson, som fick en
ordentlig bastonad. När brodern Torsten såg, hur illa misshandlad brodern blev, rann
sinnet på honom, och han ingrep nu i striden, beväpnad med en kniv, och tilldelade med
denna Hilding Björk ett hugg i ryggen. Bråket hade pågått blott någon minut, då polisen
ingrep, och samtliga bråkmakare blevo anhållna. Den skadade transporterades fortast
möjligt i bil till lasarettet i Växjö, där det vid undersökning visade sig, att ena lungan
skadats genom knivhugget.
T. Fredriksson har vid förhör erkänt, att han utdelat knivhugget men förklarar, att det
skett i hastigt mod. Fredriksson har icke tidigare varit tilltalad för någon förseelse.

Ur Smålandsposten N:o 77 Torsdagen den 15 Maj 1941.
Dödsfall.
I söndags kväll avled i Ljungby efter en
kort tids sjukdom lantbrukaren Sven
Engkvist, Spånghyltan, Vislanda. Engkvist
var född i Fållen och son till lantbrukaren
J. Engkvist. Änkling sedan 1934, sörjes
han närmast av barn och barnbarn.

Att vår älskade fader

Sven Engkvist
efter ett kort lidande i dag avlidit i
sitt 64:de levnadsår, djupt sörjd och
saknad av oss barn och barnbarn,
släkt och vänner, har vi den
smärtsamma plikten tillkännagiva.
Spånghyltan, Vislanda den 11 maj 1941.
Anton o. Anna.
Edit o. Paul.
Nanny o. Erik.
Gunnar. Ivar. Artur.
Sv. Ps. 473.

Ur Smålandsposten N:o 78 Lördagen den 17 Maj 1941.
Födelsedagar.
75 år fyller på måndag f.d. banvakten vid Statens järnvägar, Aron Karlsson Hall, Kvarnhagen, Vislanda.
70 år fyller i morgon f.d. järnvägstjänstemannen Johan Trygg, Vislanda.
Trygg är född i Nyholmen, Vislanda, och kom i järnvägens tjänst som extra stationskarl
i Liatorp 1892. År 1897 befordrades han till ordinarie stationskarl och förflyttades samtidigt till Sävsjö. Redan 1898 kom Trygg till Vislanda och avgick med pension 1934.
Personligen är jubilaren förnöjsam och gladlynt.
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Rättegångs- och polissaker.
Allbo häradsrätt. Vid häradsrättens sammanträde behandlades under gårdagen målet
om misshandel å Vislanda marknad den 25 april. Av allmänne åklagaren hade jordbruksarbetaren Torsten Fredriksson i Alvesta instämts för grövre misshandel mot skrothandlaren Elving Björk i Såganäs, Stenbrohult, jordbruksarbetaren Kjell Fredriksson för
ringare misshandel mot nämnde Björk samt å skrothandlaren Hilding Björk från Loshult
och skomakaren O. A. Fredriksson i Alvesta för ringa misshandel mot Elving Björk.
Bröderna Elving och Hilding Björk voro i sin tur stämda till ansvar för ringare misshandel vid samma tillfälle emot Kjell Fredriksson. Vid målets handläggning erkände
Fredriksson i huvudsak, vad som lades honom till last, varemot bröderna Björk bestredo
sin delaktighet i misshandeln.
Målet uppskjöts.

Ur Smålandsposten N:o 80 Tisdagen den 20 Maj 1941.
Hällkista funnen i Vislanda. För några år sedan skulle hemmansägaren Ivar Ring,
Rickardshult, Vislanda, från en av sina åkrar bortforsla ett större kullerstensröse, varvid
han fann flera i rad ställda stenhällar.
Tanken på ytterligare bortföring av sten försvann
och därmed räddades också ett fynd från förstörelse. I lördags företog landsantikvarien J. E.
Lördagen den 24 maj kl. 11 f.m., låta
Anderbjörk, Växjö, en närmare besiktning av
sterbhusdelägarna efter hemmansplatsen ifråga.
ägaren Sven Engkvist, Spånhult,
Vislanda, genom offentlig aukton därHan konstaterade därvid, att det var en vacker
städes försälja:
och ganska väl bevarad hällkista från stenåldern.
1 häst 4 år, 2 kor och 3 kvigor reakKistan är som nämnts belägen ute i en åker, omkr.
tionsfria, 2 grisar, 12 höns, en ny åk90 meter norr om gården. Kistans riktning är N –
vagn och div. kör- och jordbruksS och dess längd 5,6, bredden 0,55 – 0,60 m.
redskap, möbler och div. inre lösöre.
Ett parti björkved, en stallspilta i
Hällarna, som till antalet äro 10, utgöras av en
Vislanda norra kyrkstall.
gavelhäll i norr, en takhäll samt de övriga sido3 mån. betalningsanstånd. Vanligt
hällarna. Troligen kommer kistan att någon gång
äganderättsförbehåll.
under sommarens lopp bli föremål för en restauMörhult den 19 maj 1941.
rering eller undersökning. Hällkistan är den enda
EMIL OHLSSON.
kända inom socknen.

Auktion.

Ur Smålandsposten N:o 83 Söndagen den 25 Maj 1941.
Födelsedag.
70 år fyller på tisdag f.d. hemmansägaren O. M. Jonsson, Mörhult, Vislanda.
Jonsson är född i Hullingsved, Vislanda. Som ung vistades han flera år i Danmark, där
han arbetade vid tegelbruk. Efter ingånget äktenskap var han först bosatt i Hjulsryd,
Vislanda. År 1903 inköpte Jonsson en gård i Mörhult. Med den småländska energi och
framåtanda, som alltid präglat jubilarens livsföring, har han å denna gård utfört ett
betydelsefullt arbete. Åkrar har sålunda stenbrutits. Även nyodlingar har blivit utförda,
och husen har genomgått förbättringar. För fyra år sedan överlät han gården till äldsta
sonen. Inom det kommunala livet har jubilaren också varit verksam bl.a. som ledamot i
kommunalnämnden.
70-åringen har genom sin redbarhet och fasta karaktär tillvunnit sig många vänner.
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Ur Smålandsposten N:o 88 Onsdagen den 4 Juni 1941.

Vår käre gamle far
f.d. Omlastaren

CARL JOHAN
KVARNSTRÖM

Min älskade make,
vår käre far
F.d. hemmansägaren

har i dag stilla avlidit.
Vislanda den 31 maj 1941.

ANDERS JOHAN
STARK

BARNEN.
Barnbarnen.

Sv. Ps. 455: 6.

avled stilla i dag i sitt 82:dra
levnadsår, sörjd och saknad av
mig, barn, barnbarn och
barnbarnsbarn, släkt och vänner.
Vislanda den 2 juni 1941.

FÖRLOVADE.

AUGUSTA STARK.
Ett strävsamt liv har slocknat ut,
En flitig hand har domnat.
Din arbetsdag har tagit slut,
Ditt trötta huvud somnat.

Jonas Berg
Karin Johansson
Vislanda.

Sv. ps. 654.

Vislanda.
Pingstdagen.

Dödsfall.
Annandag pingst avled i sitt hem i Vislanda f.d. hemmansägaren Anders Johan Stark i
sitt 82:dra levnadsår.
Den avlidne var född i Moheda. I unga år tog han anställning vid Kronobergs regemente
och tillhörde den gamla stam av indelta soldater, som hade pliktkänsla och som fann en
ära i att upprätthålla en god soldatanda. Sedermera innehade han jordbruk och kom att
bosätta sig i Aringsås, varifrån han flyttade till Vislanda, där han inköpte en egendom,
som han sedermera på grund av hög ålder överlät i yngre händer. Vid 25 års ålder ingick
Stark äktenskap med sin nu 81-åriga maka.
Den bortgångne hedersmannen har under sin långa levnad utfört ett idogt arbete, och på
sin gård har han nedlagt en möda för att bringa den i kultur. För honom var arbetet det
väsentliga i tillvaron och med detta trivdes han. Nu har den gamle odalmannen fått lägga
sitt trötta huvud till ro, men minnet av hans personlighet kommer att länge leva bland alla
dem, som kommo i beröring med honom. Som närmast sörjande stå förutom maka, barn,
barnbarn och barnbarnsbarn.
I lördags avled i sitt hem i Vislanda f.d. omlastaren Carl Johan Kvarnström.
Den avlidne var född i Barnarps församling den 1 febr. 1850 och kom redan tidigt i järnvägens tjänst i Jönköping. Under 1880-talet flyttade han som ordinarie stationskarl till
Vislanda.
Närmast sörjande äro två döttrar samt barnbarn.
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Ur Smålandsposten N:o 94 Lördagen den 14 Juni 1941.
Vislanda lokalavdelning av kvinnoföreningarnas beredskapskommitté, hade i
onsdags anordnat aftonunderhållning i folkparken.
Efter ett musikstycke hälsade avdelningens ordförande välkommen. Fru Elsa Gustafsson, Vislanda, höll därefter ett anförande med referat från kongressen i Stockholm.
Talaren redogjorde för hur verksamheten är organiserad. Organisationens grundstadgar
äro fastställda av k. m:t. I Vislanda har lokalavdelningen samarbetat med Röda korsföreningen. Sålunda har anordnats en sjukvårdskurs, förbandslådor har utdelats enligt
luftskyddschefens anvisningar och en välförsedd luftskyddsdepå har ordnats. Förbandsartiklar har anskaffats och strumpor, vantar m.m. förfärdigats. Till inkallades familjer,
som har varit i behov av hjälp, har utdelats kontanter. Fru Gustafsson slutade sitt
anförande med att framföra ett tack till alla, som hjälpt till genom avdelningen. Folkskollärarinnan, fröken Inga Nilsson, Vislanda, deklamerade därefter, och en flickkör utförde
ett par sånger. Av programmet må vidare nämnas musik å fiol och piano samt en sketch.
Efter kaffepaus hölls paketauktion, vilken inbringade något över 100 kr. En av fru Elma
Gustafsson skänkt tvättmaskin av märket ”Blända” utlottades och vanns av hr Erik Hult,
Vislanda. Den lyckade festen avslöts med ett leve för Sverige och ”Du gamla Du fria”.

Ur Smålandsposten N:o 98 Lördagen den 21 Juni 1941.
Bilagan Hembygden.
En liten visa.
Tjohej, nu vill jag sjunga
en liten bit för er,
ty sången ädla känslor
åt varje hjärta ger;
och medan solen dansar
bland kottar, blad och barr,
vi vilja höja rösten
till cittra och gitarr.

Och goda tankar födas
där inom pannans ben
och röstens klang blir vänlig
och hänsynsfull och len;
sin allra bästa sida
man nu vill visa blott
och går omkring och önskar
få göra något gott.

I klara sommardagar
blir sinnet ljust av hopp,
och därför är man gladlätt
till både själ och kropp;
man glömmer gamla sorger
och krämpor och besvär
och känner sig pånyttfödd
och ung och frisk och kär.

Det kostar ju så lite
att vara snäll och rar –
ju mer man ger ifrån sig
ju mera har man kvar;
ack ja, om alla visste
den lyckans hemlighet, som
ligger i att visa
en smula vänlighet!
Pälle Näver.

40

Ur Smålandsposten N:o 99 Måndagen den 22 Juni 1941.
Från Vislanda, skrives till oss:
Vislanda Industri- och hantverkförening kommer att traditionsenligt avhålla sin
sommarfest i Björneborgsparken i Vislanda midsommarafton och midsommardagen.
Midsommarafton kommer traktens skönhetsdrottning att koras, och för musiken svarar
The Swingers orkester från Växjö. Midsommardagen blir det först lekar för barn runt
midsommarstången. Klockan 9 uppträder ”Glada kvartetten”, vilken består av välkända
förmågor från Växjö som Henning Hult, Harald Hellgren, Olle Thornell och Arvid
Månsson. Dansmusiken utföres av Berns orkester från Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 133 Lördagen den 23 Augusti 1941.
Födelsedag.
50 år fyller i morgon trafikbiträdet Algot Nilsson, Vislanda.
Hr Nilsson är född i Virestad. Efter att under fyra år ha varit värvad vid kustartilleriet i
Karlskrona började han sin bana vid S.J. som bromsare i Alvesta 1914. Han tjänstgjorde
sedan i Älmhult och Kävlinge och kom till Vislanda 1918 där han 1939 befordrades till
trafikbiträde. Nilsson är ledamot i styrelsen för Järnvägsmannaförbundets avdelning i
Vislanda. Personligen är hr Nilsson en stilla och försynt man som är omtyckt av överordnade och kamrater.
Från Vislanda, meddelas:
Kvinnornas beredskapskommitté hade i onsdags anordnat föredrag av hemkonsulenten
Anna-Lisa Lyberg, Växjö.
Föredraget, som hölls å Vislanda hotell, hade samlat ett 40-tal damer. Fröken Lyberg
gav många goda råd i konserveringens olika skeden, och samtliga åhörare voro mycket
belåtna. Efter föredraget intogs kaffe å hotellet och under kaffedrickningen gavs rika
tillfällen att utbyta tankar om den för husmodern så betydelsefulla tid, då vinterförrådet
skall förnyas. Särskilt under dessa kristider är det ju av stor betydelse att alla möjligheter
tillvaratagas.

Ur Smålandsposten N:o 139 Tisdagen den 2 September 1941.
Födelsedag.
70 år fyller grosshandlare Carl Samuelsson, Vislanda, på fredag.
Född i Hungerstorp, Skatelöv, kom han efter genomgången kurs på Grimslövs
folkhögskola som biträde hos spannmålshandlande fanjunkare N. P. Svensson, Vislanda.
Efter några års vistelse i Malmö övertog Samuelsson 1899 Svenssons affär i Vislanda och
driver fortfarande denna rörelse.
Jubilaren har livligt deltagit i allmänna värv. Bland offentliga uppdrag må nämnas:
Ledamotsskap av landstinget, kommunalfullmäktige, kommunalnämnd, skolrådet,
taxeringsnämnd, municipalfullmäktige och municipalnämnd, Vislanda pastorats styrelse, styrelsen
för Svenska Handelsbankens avd. i Vislanda m.fl.
Cykelreparationer av alla slag utföras
styrelser, nämnder och kommittéer. De flesta av
omsorgsfullt och billigt hos
dessa uppdrag har jubilaren ännu kvar.
NORE JOHANSSON.
Trots sina sjuttio år har jubilaren kvar sin spänst
Strax intill biolokalen.
och sitt intresse för allt vad som händer och sker.

Vislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 151 Tisdagen den 23 September 1941.

Auktion.
Fredagen den 26 dennes kl. 1 em.
låter William Olsson, Moshult, Vislanda, genom offentlig auktion därstädes
försälja 1 ko och div. jordbruks- och
handredskap samt möbler och en del
husgeråd.
Två månaders betalningsanstånd.
Vanligt äganderättsförbehåll.
Mörhult den 22 sept. 1941.
EMIL OHLSSON.

Ur Smålandsposten N:o 153 Lördagen den 27 September 1941.
Rättegångs- och polissaker.
Allbo häradsrätt. Vid sammanträdet med Allbo häradsrätt på torsdagen avkunnades
bl.a. följande utslag:
Jordbruksarbetaren T. Fredriksson, Alvesta, som vid en marknad i Vislanda tillfogat
Elving Björk skador genom knivhugg dömdes att för med livsfarligt vapen å allmän plats
förövad misshandel undergå straffarbete i 4 mån., villkorlig dom, vidare dömdes Kjell
Fredriksson för misshandel till 12 dagsböter á 1 kr., samt O.A. Fredriksson för vissa
förseelser till 15 dagsböter á 1,50. Beträffande T. Fredriksson skall han stå under
övervakning. T. Fredriksson pliktades att till Elving Björk utgiva kr. 434:60 i skadestånd.
Det åligger Fredriksson att till statsverket återgälda av vad av allmänna medel utgått.

Ur Smålandsposten N:o 169 Lördagen den 25 Oktober 1941.

Tillkännagives,
att
Gud i sitt allvisa råd behagat
hädankalla
min älskade make
och vår käre far

Sven Magni Karlsson
som stilla avlidit i sitt 72:dra
levnadsår, djupt sörjd och saknad
men i ljust och tacksamt minne
bevarad av oss, sonhustru och
barnbarn, syster, släktingar och
vänner.
Värmanshult, Vislanda den 22 okt. 1941.
IDA KARLSSON.
Barnen.

G. ps. 476.
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Ur Smålandsposten N:o 172 Torsdagen den 30 Oktober 1941.
Födelsedagar.

70-åring.

Kontraktsprosten Knut Holm.

När man ser och hör kontraktsprosten Knut Holm i Vislanda, skulle man näppeligen
kunna tro, att han om tisdag fyller 70 år. Han står alltjämt i sin fulla kraft, och det torde
vara ytterst ovanligt numera, att en präst upp mot de sjuttio åren beklädes med prostämbetet, vilket för något år sedan skedde med kyrkoherde Holm.
Han är infödd kronobergare, och med undantag för ett kort förordnande i Skirö i början
av sin prästtid har hela hans tjänstgöring varit förlagd till Allbo kontrakt. I stiftsstaden är
han född, fadern var bankvaktmästare. Av hemförsamlingens andliga liv fick ynglingen
bestående intryck. Föräldrahemmet tillhörde gammalläsarkretsarna, och prosten Holm har
troget förvaltat arvet från fädernehemmet. Att Vislanda församling alltjämt måste räknas
som en av de mest kyrksamma i Kronobergs län torde han icke räkna sig till förtjänst.
Men han har varit mån om att i sin förkunnelse ansluta sig till de gamla, pålitliga lärarna.
Men på samma gång har han icke ställt sig avvisande till det nya som framkommit, men
han anammar icke kritiklöst varje nytt uppslag. Han provar och behåller det bästa.
Hans förkunnelse framföres lätt och ledigt, och stämman är alltjämt klangfull och
vacker, som den alltid varit. När han för några år sedan visiterade i ett pastorat inom sitt
kontrakt, förvånade man sig allmänt över prosten Holms vitalitet och hans förmåga att
skapa högtid vid förrättningen.
I få kyrkor i vårt land torde man få höra så mäktig psalmsång som i Vislanda kyrka.
Församlingens kyrkoherde har alltid älskat sången, framförallt den heliga sången, och på
detta område har han gjort en insats, som icke bör förgätas. Alltsedan tillkomsten av
föreningen ”Kyrkosångens vänner” i Växjö stift har han varit aktiv ledare av denna
förenings manskör, och han håller alltjämt tonen i sin stämma. Främst torde han med all
rätt skatta församlingens gemensamma psalmsång, och många äro de föredrag han under
tidernas lopp hållit vid skilda tillfällen om denna angelägenhet, som ligger honom så
varmt om hjärtat. I närmare fyrtio år har han varit styrelseledamot och kassaförvaltare i
K.S.V. i Växjö stift, och när kyrkosångsförbundet bildades, var det självfallet, att han
skulle komma med i styrelsen. Under två decennier har han varit ombud för Svenska
kyrkans missionsstyrelse och har såsom sådan sökt väcka och stärka kärleken till
missionen i de församlingar, där han varit verksam.
Att han i det pastorat, där han över trettio år tjänstgjort, omfattas med förtroende,
framgår därav att han transporterades till kyrkoherdebefattningen, då denna för ett
tjugotal år sedan blev ledig. Att även hans ämbetsbröder uppskattar den ungdomlige
prosten, synes därav, att han sedan många år är ordförande i Växjökretsen av allmänna
Svenska prästföreningen. Inom den egna kommunen innehar han ett flertal förtroendeuppdrag.
G. S – ll.
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70 år fyller på lördag f. maskinisten Aug. Magnusson, Håralund, Vislanda.
Jubilaren är född i Kallamo, Ryssby. Han ingick äktenskap år 1906 och har tillsammans
med sin maka uppfostrat elva barn, av vilka tre äro avlidna. Åren 1903– 16 var han bosatt
i Smål. Rydaholm, där han hela tiden var sysselsatt i Hjortsjö stenbrott, men flyttade
sedermera till Håralund, som han inköpte och vilket han brukat vid sidan av sitt arbete,
som huvudsakligen varit förlagt till Piggaboda stenbrott.
Under tidigare år har han varit en livligt intresserad jägare och fiskare.
För ett 10-tal år sedan drabbades han av en svårartad sjukdom som gjorde honom
oförmögen till fortsatt industriarbete, men han har likväl varit vid god vigör och stundtals
med hjälp av söner kunnat utföra ett rätt omfattande nyodlings- och stenröjningsarbete å
sitt ställe. Hans hobby under de sistlidna åren har varit blommor, och han har ägnat sina
blomsterplanteringar en kärleksfull omsorg. Då han nu ingår i sitt 8:de decennium, kan
han se tillbaka på ett strävsamt men gott utfört livsverk.

Ur Smålandsposten N:o 177 Lördagen den 8 November 1941.
Vislanda hantverk- och industriförening, hade i lördags inbjudit yrkeskamrater från
bl.a. Växjö och Alvesta till höstfest.
Festligheterna inleddes med föredrag i biograflokalen. Ett synnerligen intressant
föredrag om hantverk genom tiderna hölls av lektor E. Ekegård, Växjö. Före föredraget
hälsade föreningens ordförande slaktarmästare A. Karlsson, Vislanda, välkommen. Som
avslutning sjöngs den nya hantverkssången.
Efter föredraget samlades man till supé å Vislanda hotell. Hr Karlsson hälsade gästerna,
och tal hölls av fabrikör H. Lindberg, Alvesta, målarmästare J. Bunn, Växjö, och fabrikör
H. Andersson, Alvesta. Under supén sjöngs en för tillfället författad bordsvisa.

Ur Smålandsposten N:o 183 Tisdagen den 18 November 1941.

Tillkännagives
att
Gud i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
vår kära moder

Karolina Jonasson,
som stilla avled söndagen den 16
nov. i sitt 81:a levnadsår, djupt sörjd
och saknad av oss, barnbarn,
barnbarnsbarn, släkt och vänner.
Röshult, Vislanda den 16 nov. 1941.
BARNEN.

W. ps. 275.
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Ur Smålandsposten N:o 184 Torsdagen den 20 November 1941.
Eldbegängelseförening bildas i Vislanda. Föredrag i samband med filmförevisning
hölls i lördags i Vislanda, då läroverksadjunkt O. Övdén från Södertälje talade om
eldbegängelseorganisationen. Talaren framhöll bl.a., att i Sverige finns över 150
avdelningar och medlemsantalet stiger med flera tusen varje år.
Efter föredraget följde en diskussion, varvid framkom förslag om bildandet av en
avdelning i Vislanda av nämnda förening. Att utreda frågan valdes hr G.A. Svensson,
folkskollärare J. V. Gustafsson, handlanden R. Loeb och lantbrukaren S. Flyckt.

Ur Smålandsposten N:o 186 Söndagen den 23 November 1941.
Dödsfall.
I torsdags avled i sitt hem fröken Anna
Svensson, Lönshult, Vislanda.
Den hädangångna var född 1869 i Ryssby.
Hon var dotter till fanjunkare S. Svensson,
som 1870 flyttade till Lönshult, Vislanda.
Fröken Svensson har innehaft husföreståndarinneplatser bl.a. hos framlidne grosshandl. G. Bengtsson, Vislanda, kyrkoherde
Sjöstrand, Hinneryd, och komminister
Ohlander i Öja. Mycket skicklig matlagerska och försedd med ett mycket gott
och humoristiskt sätt var fröken Svensson i
sin krafts dagar mycket anlitad vid kalas,
och hon var en gärna sedd gäst varhelst hon
kom. Närmast sörjes hon av en syster.

Min kära lilla syster,

Anna Svensson
avled stilla den 20 d:s i sitt 73:e
levnadsår, djupt sörjd av mig,
syskonbarn, syskonbarnbarn, släkt
och många vänner.
Lönshult, Vislanda den 21 nov. 1941.
EVA.

Sv. ps. 488.

FÖRLOVADE.
John Björkman
Asta Johansson
Vislanda.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 187 Tisdagen den 25 November 1941.
Födelsedag.
80 år fyller på måndag änkefru Tilda Danielsson, Ålderdomshemmet, Vislanda.
Fru Danielsson är född i Kalvsvik och ingick vid 20 års ålder äktenskap med handlanden Jonas Danielsson. Makarna voro först bosatta i Vislanda samhälle, men flyttade år
1901 till lägenheten Stubbön under Sjötorpet. Här avled mannen 1937. 80-åringen kan se
tillbaka på ett strävsamt liv. Hon har uppfostrat elva barn, av vilka åtta ännu äro i livet.
Den höga åldern till trots är hon vid ganska god vigör.
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Ur Smålandsposten N:o 189 Lördagen den 29 November 1941.
Födelsedag.
75 år fyller på torsdag Samuel Lindros, Vislanda.
Lindros är född i Espetuna, Blädinge. På fäderna härstammar han från ett flertal av de
gamla Värendska prästsläkterna. Som ung arbetade Lindros å tegelbruk i Danmark samt
vid kolgruvorna i Skåne. År 1888 tog han anställning vid Svea Livgarde i Stockholm och
tjänade här i fyra år och blev korpral. Efter hemkomsten arrenderade han först ett
soldattorp i Blädingsås. 1894 ingick Lindros äktenskap samt flyttade året därpå till
lägenheten Västratorp under Moshult i Vislanda församling. Han blev änkling 1925.
Lindros är en å huvudets vägnar rikt utrustad man, som besitter goda kunskaper i
varjehanda ting. Han har bl.a. försökt sig på författarskap. Vidare är han en stor
blomstervän. Som växtodlare har framför allt ärtodlingen fångat hans intresse och han
kan uppvisa flera sällsynta sorter. Mycket kyrkligt intresserad bevistar han gudstjänsten
varje söndag. Trots de 75 åren besitter jubilaren en ungdomlig spänst och hållning.

Auktion.
Fredagen den 5 december kl. 11 f.m.
låter arrendatorn Gunnar Lönn, Norratorp Lönshult, VISLANDA, på grund
av arrendets upphörande genom
offentlig auktion därstädes försälja: 1
sto 9 år, 1 årsföl, 2 kor och 10 höns,
vagnar, kälkar, en slåttermaskin, tröskverk med vandring, harpa, hackelseverk, stenkran, harvar, plogar, årder,
seldon och diverse handredskap, en
mangel och en del inre lösöre.
Kända köpare erhålla 3 månaders
betalningsanstånd. Vanligt äganderättsförbehåll.
Mörhult den 28 nov. 1941.
EMIL OHLSSON.

Ur Smålandsposten N:o 190 Söndagen den 30 November 1941.
Födelsedag.
60 år fyller i morgon lantbrukaren P. A. Hulthén, Hullingsved, Vislanda.
Jubilaren, som är född Vislandabo, tog vid unga år värvning vid Vendes artilleriregemente. Efter värvningstidens slut tog han anställning vid järnvägen och tjänstgjorde där
som ordinarie stationskarl under ett tiotal år. Han blev sedan maskinist vid Maltesholms
cementfabrik, där han var anställd i åtta år. Han har sedan dess haft liknande platser inom
olika industrier och alltid varit påpasslig och arbetssam. Jubilaren har även deltagit i det
kommunala och varit kommunalfullmäktig och ledamot i kommunalnämnd samt taxeringsnämnd. Inom fackföreningsrörelsen har han varit ivrigt verksam och under årens
lopp bildat flera avdelningar. Vid förhandlingar om avtalsuppgörelse har hans lugna och
kloka råd av hans kamrater alltid värderats.
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Ur Smålandsposten N:o 196 Torsdagen den 11 December 1941.

VISLANDA HOTELL
God mat.
Trevlig festvåning.
Fullständiga rättigheter.

Möbler,
S t o r s o r t e r i n g m a t t o r m. m.
Soffor. Fåtöljer. Stål-Ottomaner. Mjuka mattor.
Korkmattor. Gardiner. Draperier. Möbeltyger m.m.

Möbelfirman Ernst Nilsson, Vislanda.
Tel. 20.

Tel. 20.

Lämpliga julpresenter
i stor sortering
Allt för vintersporten.
CARL JOHANSSONS JÄRNAFFÄR.
Tel. 4.

VISLANDA.

TEL. 4.

En Philips radio
BÄSTA JULKLAPPEN.

Elektriska Installationsbyrån.
Tel. 3.

Innehavare A. ENGSTRÖM.

Börja i tid med
Julklappsinköpen

Vislanda.

Ni finner ett rikt urval
av nyttiga julklappar i
god sortering hos

TOMGLAS,
tillhörande VISLANDA BRYGGERI
torde hemsändas fortast möjligt på
grund av förestående julbrådska.

Elisabeth Magnusson
Tel. 40.

Tel. 3.

VISLANDA BRYGGERI.
Tel. 50.

Tel. 40.
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Ur Smålandsposten N:o 193 Lördagen den 6 December 1941.
Dödsfall.
I sitt hem avled i går banvakten Alfred
Pettersson, Vislanda.
Den hädangångne var född i Stenbrohult
1888. År 1916 fick han anställning vid
Statens järnvägar och blev ordinarie 1919.
Samma år blev han placerad som banvakt i
Hjulsryd, Vislanda. Till Vislanda samhälle
flyttade den nu bortgångne år 1938.
Närmast sörjande stå maka och barn.

Min älskade make
och vår gode fader,
Banvakten

Alfred Pettersson
har i dag stilla insomnat i sitt 54:de
levnadsår efter ett tåligt buret
lidande, djupt sörjd och i tacksamt
minne bevarad av oss, släkt och
vänner.
Vislanda den 5 dec. 1941.
HILMA PETTERSSON.
Barnen.

Sv. ps. 388.

Ur Smålandsposten N:o 199 Tisdagen den 16 December 1941.

Härmed tillkännagives
att
vår käre son och broder

KARL
avlidit å Växjö lasarett söndagen den
14 dec., i en ålder av 44 år.
Sörjd. Saknad.
Kyrkodal, Vislanda den 15 dec. 1941.
Amanda o. Gustav Svensson.
Syskonen.

Sv. Ps. 557.

Födelsedagar.
70 år fyller på fredag bokbindaren Johan Karlsson, Röshult, Vislanda.
Karlsson är född i Röshult, där fadern var lantbrukare. Efter ingånget äktenskap övertog
han sin fädernegård 1/8 mantal i Röshult. Här nedlade han under årens lopp ett stort
förbättringsarbete huvudsakligen genom betydande nyodlingar. År 1920 överlämnade han
gården till en son, och flyttade därefter till en nyuppförd fastighet i samma by. Jämsides
med lantbruket bedrev han i över 30 år även träskomakeriyrket.
Karlsson har alltid varit intresserad av den svenska litteraturen, främst den som haft
religiös åskådning, och många äro ej de som på detta område äga så stor beläsenhet som
han. Personligen är jubilaren glad och sällskaplig och med sitt goda minne berättar han
gärna om historier och händelser från gångna tider. Trots de sjuttio åren besitter han en
god vitalitet.
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70 år fyller på fredag Nils Peter Larsson, Oxelboda, Skeppshult, Vislanda.
Han är född å den plats, där han ännu bor. I yngre dagar var ”Lassa Nesse”, som han
allmänt kallas, en i orten framför allt vid festliga tillfällen mycket anlitad bygde- och
allmogespeleman. Dessutom arbetade han vid järnvägsbyggen samt som skogshuggare.
Som gårdskarl vid Vislanda hotell är jubilaren mest känd.

Ur Smålandsposten N:o 203 Tisdagen den 23 December 1941.
Dödsfall.
I lördags avled i sitt hem f.d. hemmansägaren Johannes Magnusson, Piggaboda,
Vislanda, i en ålder av 71 år.
Han var född den 26 mars 1870 i Piggaboda. Efter ingånget äktenskap övertog han
år 1884 sin fädernegård, vilken han brukade till 1938, då en son övertog densamma. Den bortgångne var en enkel och
försynt människa, som stilla vandrade sin
väg genom livet. Varmt religiös till sin
läggning var han, så länge hans krafter det
tilläto, ej borta från gudstjänsten i församlingens kyrka.
Närmast sörjes han av maka, en son samt
två döttrar.

Tillkännagives,
att
Gud i sitt allvisa råd behagat
hädankalla
min älskade make
och vår käre lille far
och morfar

Johannes Magnusson
som stilla avlidit i sitt 72:dra
levnadsår, djupt sörjd och saknad
men i ljust och tacksamt minne
bevarad av oss, barnbarn, syster,
släktingar och vänner.
Piggaboda, Vislanda den 20 dec. 1941.
ANNA MAGNUSSON.
Ingrid o. Ivar. Sven.
Rut o. Gottfrid.
Barnbarnen.

Födelsedag.

70 år fyller i dag fru Karolina Björkman,
Vislanda.
Fru Björkman är född i Larsboda,
Moshult, Vislanda. I unga år ingick hon
äktenskap med fabrikör J. A. Björkman, Vislanda. Jubilarens krafter har även räckt till för
kommunala uppdrag. Så har hon under en längre tid varit ledamot av socknens fattigvårdsstyrelse.
G. Ps. 165.

Ur Smålandsposten N:o 204 Onsdagen den 24 December 1941.

FÖRLOVADE.
Gunnar Gylén
och

Ebba Ljungberg
Vislanda.

Vislanda.
Julafton.
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Ur Smålandsposten N:o 205 Söndagen den 28 December 1941.

FÖRLOVADE.
Helge Johansson
Dorit Karlsson
Vislanda.

V. Torsås.

Gösta Stegle
Inga Lüning
Stockholm.

Vislanda.
Annandag jul.

Ur Smålandsposten N:o 1 Lördagen den 3 Januari 1942.

FÖRLOVADE.
Georg Svensson
Gunhild Ringdahl
Vislanda.
Julafton 1941.

Åke Svensson
Brita Jonasson
Vislanda.
Sergeanten i Kungl. Gotlands Infanteriregementes reserv

Erik Ring
Hulda Ottosson
Vislanda.
Nyårsafton.

Ur Smålandsposten N:o 2 Söndagen den 4 Januari 1942.
Bröllop.
I Vislanda prostgård sammanvigdes nyårsafton målaremäst. Edvin Lidehorn och fröken
Elsa Johansson, dotter till stationskarl K. G. Johansson, Vislanda. Vigselförrättare var
kontraktsprost Holm.
Efter vigselakten gåvo brudens föräldrar middag i sitt hem för den trängre släkt- och
vänkretsen, och tal höllos bl.a. av brudens fader. Flera telegram anlände under dagens
lopp.
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Ur Smålandsposten N:o 5 Lördagen den 10 Januari 1942.

Att
Herren Gud i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
vår älskade far och morfar

Tillkännagives,
att
vår älskade far och morfar,
f.d. stationsförmannen

Johannes Ohlsson

Johan Flink

som i dag lugnt och stilla insomnade
i sitt 87:de levnadsår, djupt sörjd och
i tacksamt minne bevarad av oss,
broder, övriga släktingar och många
vänner, hava vi den smärtsamma
plikten att tillkännagiva.
Grönelid, Vislanda den 8 januari 1942.
Ida.

stilla avled i dag i sitt 78:de
levnadsår djupt sörjd och i tacksamt
minne bevarad av oss, övrig släkt
och många vänner.
Vislanda den 8 januari 1942.
MAJA och JOHN.
Kurt. Arne. Inga-Maj.

Tina och Hugo.

Sv. ps. 331.

Emma och Samuel.
Barnbarnen.

W. ps. 473.
Upp.-b. 3: 18.

Dödsfall.
I torsdags avled i sitt hem f.d. hemmansägaren Johannes Ohlsson, Grönelid Skeppshult,
Vislanda, i sitt 87:e levnadsår.
Ohlsson var född 1855 i Tranhult, Ryssby, där hans föräldrar innehade ett dagsverkstorp. 17 år gammal kom han till Vislanda, där han först hade drängplats. År 1882 inköpte
han Källeboda under Hullingsved. Här nedlade han under årens lopp ett omfattande
arbete, ej minst nyodlingar. Efter många års svett och möda kunde han se resultatet härav,
ty då voro ej mindre än 26 tunnland uppodlade och gåvo rika skördar. Han fick även tid
över till att bedriva en livlig boskapshandel, framför allt med oxar och kor. Otaliga voro
de resor, som han därvid gjorde till marknader i orten. År 1911 flyttade han till lägenheten Grönelid.
Han var alltid en glad och trevlig människa, som genom sitt humoristiska sinnelag
förskaffade sig många vänner.
Änkling sedan flera år tillbaka sörjes han närmast av tre döttrar. Ida, som vistas i
hemmet, Tina, gift och bosatt i Diö, samt Emma gift med hemmansägaren S. Nilsson,
Hullingsved, Vislanda.
I sitt hem i Vislanda avled i torsdags f.d. stationsförmannen Johan Flink.
Den hädangångne var född i Vislanda 1864. Tidigt kom han i järnvägens tjänst och blev
ordinarie stationskarl i Vislanda 1889. Som stationsförman tjänstgjorde han sedan i Eslöv,
Kävlinge och Älmhult samt kom tillbaka till Vislanda 1908 där han sedan tjänstgjorde till
1927, då han avgick med pension. 1940 dog hans hustru.
Närmast sörjande är en fosterdotter, gift med hr J. Hjertberg, anställd vid S.J:s verkstäder i Malmö.
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Ur Smålandsposten N:o 14 Söndagen den 25 Januari 1942.
Födelsedag.
60 år fyller på torsdag hemmansägaren Samuel Nilsson, Hullingsved, Vislanda.
Hr Nilsson är född i Hullingsved, Vislanda, där hans fader var lantbrukare. Efter några
års vistelse i Amerika ingick han vid hemkomsten äktenskap samt inköpte en
hemmansdel i sin födelseby. Här har han under årens lopp gjoet många förbättringar, bl.a.
har han uppfört nya byggnader såväl bostads- som ladugård, samt anlagt en vacker
trädgård. Även i det kommunala livet har jubilaren deltagit. Han är sålunda ledamot av
kommunalfullmäktige, kommunalnämnd, hälsovårdsnämnd, kyrkoråd och skogsvårdskommittén. Vidare är han gode man vid lantmäteriförrättningar.
Genom sitt lugna och vinnande sätt har jubilaren förskaffat sig många vänner.
50 år fyller i morgon fru Judith Svensson, maka till järnvägstjänstemannen Gust. Ad.
Svensson, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 17 Lördagen den 31 Januari 1942.
Dödsfall.

Att
vår älskade lilla

HILMA
i dag efter ett tåligt buret lidande
stilla insomnat i tron på sin Frälsare i
en ålder av 29 år, djupt sörjd och i
tacksamt minne bevarad av oss,
övrig släkt och många vänner, ha vi
den smärtsamma plikten
tillkännagiva.
Furuborg, Vislanda den 29 jan. 1942.

I torsdags avled efter ett långt men tåligt
buret lidande fröken Hilma Johansson,
dotter till f.d. lantbrukaren J. Magnusson,
Furuborg, Vislanda. Den hädangångna var
vid sin död 29 år. Närmast sörjande äro
utom föräldrar, syskon, svåger och svägerska.

Amanda och Johan Magnusson.
Syskonen.

Sv. ps. 594 och 586.
Vad du lidit, ingen känner,
ty du själv din börda bar,
syntes glad bland dina vänner,
när du kanske plågad var.
Tåligt bar du själv din börda
genom livets kamp och strid.
Vi ditt minne älska, vörda.
Vile nu ditt stoft i frid!
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Ur Smålandsposten N:o 23 Tisdagen den 10 Februari 1942.
Födelsedag.
50 år fyller på söndag plåtslagaremästare Richard Loeb, Vislanda.
Hr Loeb är född i Vislanda och son till framlidne plåtslagaremästare K. Loeb. Redan
tidigt kom han i sin faders rörelse, och år 1921 övertog han denna. Inom Vislanda industri
och hantverksförening har 50-åringen utfört ett framgångsrikt arbete och är för närvarande föreningens sekreterare. Även inom det kommunala livet är hr Loeb verksam,
bl.a. som ledamot i municipalfullmäktige och taxeringsnämnd.
Vislanda Industri- och hantverksförening, har haft årsmöte.
Föreningens ordförande är slaktarmästare A. Karlsson, Vislanda. I styrelsen nyvaldes
efter skräddarmästare Hj. Grahn, som avsagt sig, fabrikör John Håkansson. Till revisorer
valdes järnhandl. C. Johansson och disponent G. Johansson, lärlingsnämnden fick
följande sammansättning: skräddarmästare Hj. Grahn, möbelsnickare A. Johansson och
frisörmästare H. Wendt. Till ombud vid Kronobergs läns hantverksdistrikts årsmöte utsågs installatör A. Engström och Hj. Grahn. Föreningen beslöt att teckna 1,000 kr. i tredje
försvarslånet. Sammanlagt har nu föreningen i de olika försvarslånen tecknat 4,000 kr.
Årsavgiften skall fr.o.m. i år utgå med 12 kr. i stället för 8 kr. Vidare beslöts att starta en
insamling till förmån för krigsinvalider från Finland. Vid årsmötet skedde en insamling
till *Tingsåsbarnen, och härvid inflöto 144 kr. Den sedvanliga midsommarfesten kommer
även i år att anordnas. Föreningen skall till hösten fira 10-årsjubileum.
*Tingsåsbarnen var en syskonskara på 10 barn, det äldsta 22 år och det yngsta knappt 2 år, som hade blivit
helt föräldralösa. De var bosatta vid Gäddeviksås kvarn i Tingsås socken. Modern Ida omkom tragiskt
söndagen den 25 januari då hon skulle lägga in ved i värmepannan i källaren till deras bostad. Värmepannan
exploderade plötsligt på grund av att värmeledningsrören hade frusit denna ovanligt kalla vinter 1941–42.
Elva månader tidigare hade fadern, mjölnaremästaren Hjalmar Jonsson omkommit i en lika tragisk olyckshändelse vid kvarnen. Han hade blivit klämd till döds mot kvarnväggen av en lastbil som på grund av det
mycket hala väglaget hade glidit bakåt i en backsluttning.
Smålandsposten hade i samarbete med kontraktsprosten i Tingsås, Josef Gustafsson, tidigare komminister i
Blädinge, startat en omfattande insamling till förmån för barnen.
A. R.

Ur Smålandsposten N:o 26 Söndagen den 15 Februari 1942.
Födelsedag.
80 år fyller på fredag f.d. hemmansägaren Petter Johan Johansson, Moshult, Vislanda.
Han är född i Flogmyran, V. Torsås, där hans föräldrar innehade lantbruk. Efter ingånget
äktenskap år 1887 inköpte han samma år sin svärfaders gård i Moshult, Vislanda. År
1923 överlämnade han denna till en son och flyttade till en nybyggd fastighet strax intill,
där han sedan njutit sitt otium. Under 16 år har han varit ledamot i fattigvårdsstyrelsen.
Trots sin ålder besitter jubilaren en tämligen god vigör och hälsa.

Hyllning.
På sin 50-årsdag i torsdags blev handlanden Rickard Loeb, Vislanda, föremål för stora
hyllningar. Syskonen uppvaktade med en penninggåva samt blommor. Metodisternas
sångkör med pastor Eld i spetsen uppvaktade med tal, sång och blommor. En deputation
från Hantverksföreningen, företrädd av hr Axel Karlsson, överlämnade en subskriberad
penninggåva samt blommor. Från svågrar och svägerskor fick han en väggpendyl. Vidare
anlände blommor och ett trettiotal telegram.
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Ur Smålandsposten N:o 28 Torsdagen den 19 Februari 1942.
Dödsfall.
I lördags avled i sitt hem Stubbön,
Vislanda, änkefru Maria Johannesson, i en
ålder av 82 år.
Hon var född i Fagerås, Vislanda. År
1885 ingick hon äktenskap med skräddaremästare J. Johannesson. Makarna voro
sedan bosatta i Nyholmen, Vislanda, till år
1939, då de flyttade till lägenheten
Stubbön, där mannen samma år avled.
I nära två år var fru Johannesson sängliggande och erhöll härunder kärleksfull
vård av en dotter.
Den bortgångna sörjes närmast av fyra
döttrar: Martina, gift med f. järnvägstjänsteman J. Trygg, Vislanda, Judit, gift
med kvarnarbetaren A. Christiansson,
Malmö, Hulda, bosatt i Alvesta, samt Rut,
som vistas i hemmet.

Vår goda uppoffrande
moder och mormoder

Maria Johansson
född den 3 aug. 1853, avled stilla, i
dag efter ett långt lidande, djupt
sörjd och i ljusaste minne bevarad.
Stubbön, Vislanda den 21 febr. 1942.
Barn och Barnbarn.

Sv. ps. 560 v. 8.
För dem, som önskar följa den avlidna till
hennes sista vilorum, meddelas, att jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
söndagen den 1 mars 1942 kl. 10,30 f.m.
Samling i sorgehuset kl. 7,30 f.m.
Meddelas endast på detta sätt.
Enligt den avlidnas önskan undanbedes
blommor.

Ur Smålandsposten N:o 33 Lördagen den 28 Februari 1942.
Eldsvåda å Vislanda
järnvägsstation.
Omlastningsmagasinet och tre
vagnar i lågor.
Eld i en personvagn spred sig till
godsmagasinet.

Ett stort, flammande bål upplyste Vislanda samhälle natten till torsdagen. Järnvägens
omlastningsmagasin stod i lågor, och dessa kastades högt i skyn, enär de även närdes av
olja.
Elden började i en K.V.B. J. tillhörande boggievagn. På onsdagskvällen hade man börjat
elda vagnen, som dagen därpå skulle användas. Då eldvakten vid halv 1-tiden kom för att
se till vagnen, hade det börjat brinna i vagnsbottnen. Han försökte då att släcka elden,
men genom snöpåkastningen uppkom gasbildning och fönsterrutorna sprängdes, varefter
elden fick god fart. Vagnen stod intill omlastningsmagasinet, och detta stod snart i ljusan
låga. Magasinet var en äldre men alltjämt fullgod byggnad som rymde ett 10-tal vagnar.
Brandkåren alarmerades, men dels på grund av den starka kylan och dels och kanske
framför allt på grund av bristande vattentillgång kunde ej mycket göras för att hejda
lågornas framfart. Dessa närdes ju av såsom ovan framhållits, av olja, som läckte ut från
därmed fyllda fat, varmed en del vagnar var lastade. Hettan var också våldsam och
försvårade räddningsarbetet liksom trafiken på angränsande spår. Tillstädsekommande
personer igångsatte ett berömvärt arbete med att rulla undan närstående, hotade järn-
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vägsvagnar, och sedan lok och motorvagnar satts in, lyckades man rädda ett större antal
vagnar, såväl lastade som tomma. Bland de sålunda räddade vagnarna voro tre personvagnar och fyra med oljefat lastade godsvagnar. Förutom den personvagn, i vilken elden
började, förstördes två delvis lastade godsvagnar.
Den förstörda personvagnen var mycket gammal och var avsedd att utrangeras inom den
närmaste tiden. Något värde på denna liksom de andra förstörda vagnarna har ej stått att
få ännu sent i går kväll. Ej heller är magasinsbyggnadens värde känt. Den äges av
Karlshamn–Vislanda–Bolmens järnvägsaktiebolag. En hel del gods förstördes, men dessbättre hade en stor del av de godspartier, som tidigare på dagen funnits i magasinet,
hunnit expedierats vidare före branden. En värdering av det förstörda godset blir en
synnerligen tidsödande historia, då jämte varorna till dem hörande papper gingo till
spillo. Det brunna var dock enligt uppgift försäkrat till betryggande värde.
Genom att elden förstörde elektriska kontaktledningar på bangården, uppstodo förseningar i tågtrafiken.

Födelsedag.
50 år fyller i dag lantbrukaren Klas Rydström, Krokshult, Vislanda.
Rydström är född i Norra Arnö, Skatelöv. Sedan han under uppväxtåren varit fadern
behjälplig med hemmets skötsel, hade han under några år anställning i hemorten. Efter
ingånget äktenskap övertog han ett lantbruk i Helmeshult, V. Torsås, på arrende. För
några år sedan förvärvade han det hemman i Krokshult, som han brukar tillsammans med
ett annat lantbruk i det närbelägna Kroksnäs. Rydström är känd för sitt hurtiga och
ursprungliga väsen och sinnelag.

Ur Smålandsposten N:o 34 Söndagen den 1 Mars 1942.

FÖRLOVADE.
Gustaf Adolf Selander
Karin Hulth
Blädinge.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 36 Torsdagen den 5 Mars 1942.
Födelsedag.
50 år fyller på måndag hemmansägaren Karl Svensson, Skörda, Vislanda.
Jubilaren är född i Odensjö Baljaryd vid Åsnens nordöstra strand i Skatelöv, där fadern
var hemmansägare. Som äldst inom syskonkretsen fick han från tidigaste år vänja sig vid
målmedvetet arbete och idog strävan. Sedan han ingått äktenskap övertog han på arrende
Öja prästgård, som han brukade ett 20-tal år. 1937 köpte han och övertog sin hustrus
gamla släktgård, det hemman i Skörda, som han nu innehar. Svensson har gjort sig
allmänt känd som en ytterst arbetsam, skötsam och redbar man med goda praktiska
förståndsgåvor och en klar och redig omdömesförmåga. För dessa egenskaper har han
redan under den korta tid, han varit bosatt i Vislanda, hedrats med många förtroendeuppdrag.
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Ur Smålandsposten N:o 39 Tisdagen den 10 Mars 1942.
Dödsfall.

Vår kära syster

Emma Magnusson
avled lugnt och stilla i dag, djupt
sörjd och saknad samt tacksamt
minne bevarad av oss och
syskonbarn.
Vislanda den 7 mars 1942.
ANNA.
CARL och ELLA.
KAROLINA och MAGNI.
ELINA.

I lördags avled efter en kort tids sjukdom
fröken Emma Magnusson, Vislanda.
Fröken Magnusson var vid sin död 69 år.
Hon var född i Ingelstad. 1908 startade hon
tillsammans med sin syster en konditorirörelse under namnet Hanna Magnussons
konditori.
Närmast sörjande äro två systrar och en
broder.

Bröllop.

I Vislanda prostgård sammanvigdes i
lördags av kontraktsprosten K. Holm,
Vislanda, maskinist Karl Artur Johansson,
Gåvetorp, och fröken Kerstin Jonsson,
dotter till framlidne lantbrukaren G. Jonsson, och hans efterlevande maka, född Svensson,
Vislanda gamla prästgård. Efter vigseln gav brudens moder middag för den närmaste
släktkretsen. På kvällen avreste de nygifta till sitt nya hem i Gåvetorp.
Sv. ps. 586.

Ur Smålandsposten N:o 41 Lördagen den 14 Mars 1942.
Fastighets- och lösöreauktion.
Nästa tisdag den 17 dennes med början
kl. 11 f.m. låter A. J. Stark i Hjulsryd i
Vislanda socken medelst offentlig auktion försälja sitt yttre lösörebo varibland
2 st. kor, därav en kalvfärdig, en gris,
tröskverk m. vandring, sädesharpa, köroch åkerbruksredskap, däribland en
bättre fjädervagn, handredskap m.m.
ävensom en del invändigt.
Kl. 12 på dagen utropas fastigheten
1/16 mantal Hjulsryd belägen c:a 8 km.
från Vislanda municipalsamhälle. Fastighetens areal är okänd men den föder under normala år 4 st. kor samt häst. Husen
äro i gott stånd, skog finnes rikligt till
husbehov samt en myckenhet tillväxande.
I fastigheten intecknad skuld får av blivande köpare övertagas. Övriga villkor
tillkännagivas före utropet.
Å lösöret lämnas 3 månaders räntefri
kredit mot vanligt äganderättsförbehåll.
Vislanda den 13 mars 1942.
CARL SAMUELSSON.
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Ur Smålandsposten N:o 42 Söndagen den 15 Mars 1942.
Södertäljeoffrets plånbok hittades i Vislanda. En plånbok, som av allt att döma tillhört
den vid Södertäljeolyckan omkomne värnpliktige sergeanten Stig Erik Sjögren från
Nyköping, hittades i fredags på Statens järnvägars nedskrotningsplats i Hästhagen i
Vislanda. Fyndet gjordes, då man höll på med att lossa spillror efter de spolierade
vagnarna från järnvägskatastrofen i Södertälje den 27 februari, vilka sänts dit för
sortering.

Ur Smålandsposten N:o 46 Söndagen den 22 Mars 1942.

Byggnadssnickaren

Karl Petersson
avled i dag, 82 år gammal.
Björkelund, Vislanda den 21 mars 1942.
Henrik Petersson.
Magni och Ingeborg Malmén.
Syskonbarnen.

Ur Smålandsposten N:o 49 Lördagen den 28 Mars 1942.
Dödsfall.
Efter några dagars sjukdom har f.d.
banvakten vid K.V.B.J., Carl Gustaf
Åhsberg, Skörda, Vislanda, avlidit i en
ålder av 74 år.
Åhsberg började sin järnvägsmannabana som extra banvakt år 1900. Han
blev ordinarie banvakt samma år med
placering i Torne. Efter några år flyttade
han till Skörda, där han varit bosatt i 37
år. Åhsberg har genom sitt glada och
humoristiska sätt skaffat sig många
vänner, som med saknad minnas den
hädangångne. Närmast sörjande är maka, barn och barnbarn, samt bröder och
en syster. En broder är bosatt i Amerika.

Tillkännagives
att
Herren Gud behagat hemkalla
min ömt älskade make
och vår käre fader,
f.d. Banvakten

Carl Gustaf Åhsberg
som lämnade oss i dag i namnlös i
sitt 74:de levnadsår, djupt sörjd och
saknad av mig, barn och barnbarn,
syskon, släkt och många vänner.
Skörda, Vislanda den 27 mars 1942.
KARIN ÅHSBERG.
Barn och Barnbarn.

Älskad i livet
Saknad i döden.
Sv. Ps. 563.
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Ur Smålandsposten N:o 54 Söndagen den 5 April 1942.

FÖRLOVADE.
Carl-Eric Järnåsen
Lizzie Trygg
Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 64 Torsdagen den 23 April 1942.
Rymmaren från Växjö stal i Alvesta, greps i Vislanda. En patient, Stockholmare, som
varit intagen på S:t Sigfrids sjukhus i Växjö och rymt därifrån begick natten till onsdagen
inbrottsstöld i Alvesta herrekipering, där han tillägnade sig kostymer, skodon, hatt m.m.
Han greps i går i Vislanda.
Inbrottet i Alvesta hade skett genom att han brutit sönder ett fönster intill butiken och
sedan praktiserat sig in i denna. Här hade han tagit god tid på sig och ekiperat sig från
topp till tå. Senare hade han stulit en cykel vid centralslakteriet, å vilken han färdades till
Vislanda.
Samtidigt med det nämnda inbrottet gjordes försök till inbrott i det intill ekiperingsaffären belägna huset, där handlanden Thure Skoog har sin butik. Här hade tjuven försökt
genom att bryta sönder fönstret komma in i lagerlokalen, vilket dock misslyckades.
Rymlingen greps i Vislanda, där han försökte sälja en del av sitt byte. Polisman
Karlsson i Vislanda var på förmiddagen ute på spaning i samhället. Då tjuven fick se
polismannen sprang han från platsen och lyckades undkomma i skogen. På eftermiddagen
uppenbarade han sig på en gård i södra Blädinge och ringde därifrån efter en bil. Man
varskodde emellertid polis, som grep mannen och förde honom till Vislanda. Det stulna
har kommit till rätta, cykeln inberäknad.

Ur Smålandsposten N:o 65 Lördagen den 25 April 1942.
Gratisåkte på tågets tak. Ett drama i nära nog amerikansk stil utspelades häromkvällen
på Vislandajärnvägen, närmare bestämt på nedgående ordinarie kvällståget mot Karlshamn.
Då konduktören efter tågets avgång från Vislanda tittade på passagerarnas biljetter, kom
han på en yngre man, som saknade detta nödvändiga attribut. Mannen anmodades att
köpa biljett i Grimslöv vid tågets uppehåll där. Mannen steg av och försvann sedan ur
konduktörens åsyn. Då tåget närmade sig Norraryds station, gjorde emellertid en resande
konduktören uppmärksam på att en person låg på personvagnens tak. Passageraren hade
nämligen sett ett par ben dingla framför ett vagnsfönster. Konduktören undersökte saken
och fann den biljettlöse, som tryckte sig så gott han kunde mot vagnstaket för att undgå
upptäckt. Den 32 km. långa sträckan mellan Grimslöv och Norraryd hade han lyckats
hålla sig fast på taket, en god prestation, även om inte tåget rusar fram med amerikansk
fart. I Norraryd var emellertid gratisresan slut.
Mannen uppgav sig vara hemmahörande i Älmhult och på väg till Karlshamn.
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Vislanda pastorats sparbank, hade i onsdags huvudmannasammanträde.
Under 1941 har i 1,213 poster insatts 523,406 kr. och i 942 poster uttagits 462,894 kr.
Insättarnas behållning efter gottgjorda räntor med kr. 77,613 kr. utgjorde vid årets slut
2,501,106 kr. Insättarnas antal var vid årets slut 2,955. Under året har inbetalts lån med
443,315 kr. och utlämnats lån å 357,735 kr. Summan utestående lån vid årets slut
utgjorde 2,013,970 kr. Antalet lån uppgick till 729. Vinsten efter gjorda avskrivningar var
2,317 kr. och beslöts att 300 kr. skulle utgå till skolsparverksamheten och 200 kr. i
stipendier. Resten skulle överföras till reservfonden.
I styrelsen omvaldes grosshandl. C. Samuelsson och f.d. lantbrukaren C. G. Pettersson,
Vislanda.
Till huvudmän omvaldes lantbrukare C. J. Nilsson, Lönshult, handelsförest. O. Håkansson, Vislanda, f.d. lantbrukare B. Johansson, Åäng, lantbr. A. Bengtsson, Skeppshult,
lantbr. N. J. Andersson, Ås, lantbr. C. Ring, S. Vare, lantbr. E. Karlsson, Hjälmaryd, och
lantbr. O. Gustafsson, Jutagård.
Till revisorer valdes f.d. riksdagsmannen P. M. Olsson, Blädinge, grosshandlande
E. Swensson, Vislanda, och direktör S.O.E. Svensson, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 67 Tisdagen den 28 April 1942.
Från Vislanda, meddelas:
Vislanda flickscouter hade i tordags anordnat en aftonunderhållning i ordenshuset.
Kårens energiske ledare, folkskolläraren Inge Nilsson, Vislanda, hade sammansatt ett
mycket trevligt program, som på ett utmärkt sätt framfördes av de unga flickorna.
Publiken var talrik och synnerligen nöjd med sin kväll.

Ur Smålandsposten N:o 68 Torsdagen den 30 April 1942.
Vislanda vårmarknad, gick i går av stapeln.
Efterfrågan av kor var stor och priset för en prima ko var c:a 700 á 800 kr. Tillförseln
var av liten omfattning. Även hästar rönte livlig efterfrågan. I bodar och stånd gjordes en
hel del affärer. De sedvanliga tivolinöjena lyste helt med sin frånvaro. Ordningen var
under hela dagen mönstergill.
Tåg kolliderar med hästskjuts. Då Karlshamnståget i tisdags morgon på ingående till
Vislanda station passerade järnvägsövergången inne i samhället, körde tåget på en
hästskjuts.
Hästen hade just kommit upp på spåret och dödades ögonblickligen vid kollisionen.
Vagnen kastades åt sidan, och den som körde, erhöll några mindre skador. Han forslades
till läkare men kunde efter undersökning bege sig till sitt hem.
Byggnadsnämnden i Vislanda. Byggnadsstyrelsen tillstyrker att Byggnadsnämnden
inom ett om Vislanda municipalsamhälle beläget utomplansområde, ingående i Vislanda
och Blädinge socknar, skall bestå av fem ledamöter, varav en utses av Blädinge kommunalfullmäktige, tre av Vislanda kommunalfullmäktige och en av länsstyrelsen.
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Ur Smålandsposten N:o 69 Fredagen den 1 Maj 1942.
Dödsfall.

Vår käre pappa

Gustaf Hult
avled stilla i dag nära 78 år gammal,
djupt sörjd och i kärt minne bevarad
av oss, barnbarn, syskon, släkt och
vänner.
Vislanda den 30 april 1942.
BARNEN.
Sv. ps. 563.

F.d. banvakten Gustaf Hult, Vislanda,
avled i torsdags.
Han var född i Sunnerå i Ryssby 1864.
Under yngre år arbetade Hult vid banbyggen i Norrland. 1889 blev han ordinarie
banvakt och förflyttades på egen begäran
till Småland 1909. Hult kom 1911 som
banvakt till Elnaryd, där han avgick med
pension 1923. Änkling sedan 1929 har han
under de sista åren vårdats av en av sina
döttrar.
Den hädangångne sörjes närmast av tre
söner och fem döttrar.

Ur Smålandsposten N:o 71 Tisdagen den 5 Maj 1942.

VISLANDA.
Härmed meddelas att undertecknad torsdagen den 7 maj öppnar
herrekipering i VISLANDA (bagare Jonssons fastighet). Jag förbinder mig att i möjligaste mån betjäna mina blivande kunder
med varor av bästa kvalité och till förmånligaste pris. Vänd eder
med förtroende till

FRIMANS EKIPERING.
Vördsamt Bertil Friman.

Begravning.
Å Vislanda nya kyrkogård jordfästes i söndags änkefru Ida Kristina Söderström,
Sånnaböke, Stenbrohult.
Jordfästningen förrättades av kontraktsprosten K. Holm, Vislanda, som talade över
Jeremias klagovisor 8: 25. Många blommor hade sänts till graven.
Fru Söderström var änka efter framlidne sågverksarbetaren Johan Söderström, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 79 Tisdagen den 19 Maj 1942.

FÖRLOVADE.
Per Wilhelm Uhlin
Ellen Maria Snygg
Näsviken.

Vislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 84 Torsdagen den 28 Maj 1942.
Födelsedag.
90 år fyller i dag skräddaremästaren Johan August Magnusson, Sälhyltan, Vislanda.
Magnusson är född i Espetuna, Blädinge, där även hans far var skräddare. Under nödåret
1869 reste han som många andra ungdomar till Tyskland, där han genom olyckshändelse
ådrog sig ett svårare brott i ena höften, som gjorde honom till invalid för återstående
dagar. Efter vistelse på sjukhus i Hamburg och Malmö återvände han till hemorten, där
han fortsatte det arbete, han i barndomen lärt sig. Han bedrev det sedan, tills han omkring
80-årig flyttade till en son i Vislanda, där han sedan vårdats. Han var den siste s.k.
sockenskräddaren på sin ort, och milen kunna räknas i tusental, som han vandrat från gård
till gård i Blädinge och Vislanda socknar.

Ur Smålandsposten N:o 93 Lördagen den 13 Juni 1942.

V I S L A N D A.
Midsommarhandla i FRIMANS Ekipering.
För HERRAR: allt. För DAMER: Strumpor i alla kvalitéer och färger,
mängder av poängfria. Sommarträskor i många vackra modeller och
färger. Storlek 30 – 39. Allt i nutidens bästa kvalitéer.
Humana priser.
Vänligt bemötande.

Från Vislanda, meddelas:
Folkskolans 100-årsjubileum firas i morgon i Vislanda med en minneshögtid i Vislanda
kyrka kl. 4 e.m. Härvid kommer föredrag av kontraktsprosten K. Holm, Vislanda, folkskollärare J. W. Gustafsson, Vislanda, och folkskolläraren Hj. Liljekvist, Lindås. Vidare
kommer kyrkokören och barnkören att till ackompanjemang av orgel och stråkar utföra
Widéens kantat ”Ljus över landet”. Dessutom medverkar en talkör.

Ur Smålandsposten N:o 95 Tisdagen den 16 Juni 1942.

Min älskade dotter
och vår syster

ELSA FLINK
lämnade oss i dag, innerligt sörjd och
saknad av oss, släkt och vänner.
Vislanda den 12/6 1942.
MOR.
Syskonen.
För dem som sjukdom blott är givet
Är döden skönare än livet.
Jordfästningen äger rum å Vislanda
kyrkogård söndagen den 21/6 kl. 10,45.
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Folkskolans 100-årsjubileum, firades i söndags i Vislanda med en minneshögtid i
kyrkan.
En stor mängd församlingsbor, både äldre och yngre, hade kommit tillstädes. Högtidligheten inleddes med psalmen ”Nu tackar Gud allt folk”. Kontraktsprosten K. Holm,
Vislanda, talade därefter över ämnet ”Folkkyrkan och folkskolan”. Vidare förekom
föredrag av folkskollärare J. W. Gustafsson, Vislanda om ”Den lagstadgade folkskolan,
dess tillkomst och utveckling”, samt av folkskollärare Liljekvist, Lindås, om ”vad
sockenstämmoprotokollen berätta om skolväsendets uppkomst och utveckling i
Vislanda”. Föredragen omramades av I. Widéens kantat ”Ljus över landet” till text av
Paul Nilsson. Denna kantat utfördes av kyrkokören och barnkören under ledning av
kantor Ernst Rosengren, Vislanda, till ackompanjemang av stråkar och orgel. Vidare läste
en talkör under ledning av fröken Inga Nilsson, Vislanda, en dikt. Sedan prosten Holm
förrättat aftonbön, avslutades högtidligheten i kyrkan med att en liten orkester till
orgelackompanjemang spelade ”Lovsång av Beethoven”.
Efteråt samlades man ute på kyrkogården vid Johan Jonassons och Elin Simonsdotters
från Kalkatorp gravar. Dessa båda donerade i början av 1800-talet en större summa
pengar, vars ränteavkastning skulle användas till avlöning åt en lärare för de fattigas barn.
Prosten Holm uppläste donationsbrevet och nedlade en krans från församlingen. Som
avslutning sjöngs aftonpsalmen ”Så går en dag än från vår tid”.

Ur Smålandsposten N:o 96 Torsdagen den 18 Juni 1942.
Inga stödmurar utmed genomfartsvägen i Vislanda. Efter besvär av Allbo vägdistrikt
har länsstyrelsen lämnat utan bifall en ansökan från Vislanda municipalsamhälle om åläggande från Allbo vägdistrikt att uppföra stödmurar utmed genomfartsvägen i Vislanda
samhälle på sådana platser, där vägbanan ligger högre än angränsande tomtmark, samt att
uppsätta trappsteg, där sådana kunna anses erforderliga.

SLR-möte i Vislanda. Å Vislanda hotell hölls i onsdags sammanträde med intresserade
för bildande av lokalförening under Svenska Lantmännens Riksförbund.
Landstingsmannen A. Karlsson, Espetuna, hälsade välkommen. Organisationschefen i
Skånska lantmännens centralförening, hr A. Holmqvist, Malmö, höll ett orienterande
föredrag om organisationen. Efter en stunds diskussion beslöts att fortsätta teckningen av
andelar enligt förut fattat beslut. Om vid kommande konstituerande sammanträde 2/3 av
de närvarande tecknarna äro ense om att verksamheten skall börja, är detta gällande
beslut.
Till organisationskommitté utsågos major R. Aaby-Ericsson, Dansjö, landstingsman A.
Karlsson, Espetuna, lantbrukare A. Johansson, Hönetorp, lantbrukare E. Ericsson,
Lövhult, och lantbr. G. Magnusson, Sjögård, Torne.
Vidare beslöts att hos Allboavdelningen av R.L.F. samt S.L.R. begära anslag i och för
organiserandet.
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Ur Smålandsposten N:o 98 Söndagen den 21 Juni 1942.
Dödsfall.
Efter någon tids sjukdom avled i Vislanda
fru Elna Hall, maka till f.d. banvakten A.
Hall, Alvesta, i en ålder av 76 år.
Fru Hall jämte maken inflyttade till
Vislanda för något över ett år sedan och
hade sedan dess varit boende hos en dotter
och måg, där hon åtnjutit en god omvårdnad. Hon var i sin krafts dagar en
arbetssam och skötsam husmor, som tillsammans med sin make uppfostrat tio barn
till dugande samhällsmedborgare.
Närmast sörjande äro make, barn och
barnbarn.

Tillkännagives
att
Gud till sig hemkallat
min innerligt älskade hustru
och vår kära lilla mor

Elna Sofia Hall

som i dag stilla insomnat i sitt 76:e
levnadsår, i ljus och tacksamt minne
bevarad av mig, barn och barnbarn.
Vislanda den 20 juni 1942.
ARON KARLSSON-HALL.
Barnen.

W. ps. 221 v. 8.

Ur Smålandsposten N:o 100 Fredagen den 26 Juni 1942.

FÖRLOVADE.

Arthur Ohlsson
Inga Petersson

Åke Björstrand
Inga Karlsson

Diö.

Vislanda.

Lars Samuelsson
Anna Johansson

Anders Jonsson
Hanna Berglund

Vislanda.

Vislanda.
Midsommarafton.

Blädinge.

Sven Svensson
Astrid ”Asta” Nordström

Sigvard Karlsson
Asta Karlsson
Liatorp.

Vislanda.
Malmö, midsommarafton.

Vislanda.

Vislanda.
Midsommarafton.

Ur Smålandsposten N:o 103 Tisdagen den 30 Juni 1942.

FÖRLOVADE.
Eric Salomonsson
Thelma Pettersson
V. Torsås.
Vislanda.
Meddelas endast på detta sätt.
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Ur Smålandsposten N:o 106 Söndagen den 5 Juli 1942.

Tillkännagives,
att
Gud till sig hemkallat
vår kära lilla mor,

Karin Åhsberg
som efter endast några dagars
sjukdom lugnt och stilla avled i dag i
en ålder av 71 år, 4 mån. och 12
dagar, djupt sörjd och saknad av oss,
syskon, släkt och många vänner.
Skörda, Vislanda den 3 juli 1942.
BARN och BARNBARN.

Nu slut är smärtan,
Du funnit frid,
Men lämnat hjärtan,
Som saknar Dig.
Sv. ps. 586.
Jordfästningen äger rum å Vislanda
kyrkogård tisdagen den 7 juli kl. 5 e.m.
Samling i sorgehuset kl. 3 e.m.
Meddelas endast på detta sätt.

Ur Smålandsposten N:o 107 Tisdagen den 7 Juli 1942.
Dödsfall.

Min älskade maka,
vår kära lilla mor

INGRID MARIA
BENGTSSON
född den 25 mars 1872.
Gick i dag stilla in i den eviga vilan,
djupt sörjd och i ljusaste minne
bevarad av mig, barn och barnbarn.
Hullingsved, Vislanda den 6 juli 1942.
JOHAN BENGTSSON.

Lilly och Erik.
Bengt. Arne.
Kära moder, vi Dig sakna,
Du, som slutat har Ditt lopp.
Men att Du hos Gud fått vakna,
Är vår tröst vårt fasta hopp.

I måndags avled efter en längre tids
sjukdom fru Ingrid Maria Bengtsson, maka
till hemmansägaren J. Bengtsson, Hullingsved, Vislanda, 70 år gammal.
Den bortgångna var född i Hjulsryd,
Vislanda, år 1872. Sedan år 1911 har makarna Bengtsson innehaft en gård i Hullingsved, vilken de för två år sedan överläto på arrende till dotter och svärson. Hon
var begåvad med ett glatt och hurtigt
sinnelag, och i sin krafts dagar var hon en
arbetsmänniska som få.
Som närmast sörjande står make samt
dottern Lilly, gift med lantbr. Erik Svensson, Hullingsved, Vislanda.

Sv. ps. 120.
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Ur Smålandsposten N:o 115 Tisdagen den 21 Juli 1942.
Begravning.
I söndags gravsattes i Vislanda gamla kyrkogård f.d. stationskarlsförmannen G.
Ambjörnsson, som avlidit 81 år gammal. Kontraktsprosten K. Holm förrättade akten.
Under många år tjänstgjorde den nu bortgångne som föman vid Vislanda station men var
nu sedan ett tjugotal år pensionerad. De sista åren vistades han hos en son i Karlstad.
Kamrater och vänner från den bortgångnes Vislanda-tid följde den avlidne vännen till
hans sista vilorum. Många vackra blommor hade sänts till båren.

Ur Smålandsposten N:o 119 Tisdagen den 28 Juli 1942.

Min älskade make och
vår käre far,

Anders Johansson
har i dag lugnt och stilla avlidit i sitt
33:dje levnadsår, djupt sörjd och
saknad av oss, mor och syskon, släkt
och vänner.
Vislanda den 25 juli 1942.
ELSA JOHANSSON.
Arne. Ove. Gunnel. Inga-Britt.

En tröst i sorgen Gud oss ger
att den vi älskar ej lider mer.
För dem, som önskar följa den bortgångne till hans sista vilorum meddelas,
att jordfästningen äger rum på Vislanda
kyrkogård söndagen den 2 aug. kl. 10,30.

Dödsfall.
Efter en längre tids sjukdom avled natten
till söndagen i Vislanda vägarbetaren
Anders Manfred Johansson, endast 33 år
gammal.
Den bortgångne var en skötsam man, som
gick helt upp i arbetet för familjen, varför
hans bortgång kommer att kännas hårt för
makan och deras fyra minderåriga barn.
Förutom av familjen sörjes den bortgångne
närmast av moder och syskon, men hans
bortgång har också väckt djup förstämning
i orten, då Johansson var mycket omtyckt.

Ur Smålandsposten N:o 124 Torsdagen den 6 Augusti 1942.

FÖRLOVADE.

Födelsedag.

90 år fyller på måndag f.d. grenadjären Olof
Magni Äng, Fållen, Vislanda.
Äng är född i Björkemon, Vislanda. Hans
Vislanda den 1/8 1942.
föräldrar flyttade sedermera till Ängen under
Lönshults Södregård, där han växte upp. År
1872, samma år som han ingick äktenskap,
tog han värvning vid Smålands grenadjärregemente i Eksjö. Han tjänade för Sunnerbo
kompani och var bosatt på det gamla grenadjärstorpet Fridsberg under Piggaboda.
Efter hand, som barnaskaran ökade, blev det allt svårare för honom att på torpet skaffa
bröd till dem alla, varför han år 1891 köpte en gård i Fållen. Från militärtjänsten tog han
avsked med pension ur Vadstena krigsmanshuskassa år 1902. Gården i Fållen sålde han
år 1908 samt flyttade därefter till sin nybyggda stuga i samma by, där han sedan varit
bosatt. Änkling blev han år 1929.
Äng har ej blott varit soldat utan en verklig mångfrestare, som försökt sig på litet av
varje. Sålunda har han under många år bedrivit timmer- och virkeshandel inom Vislanda
Bertil Körner
Margit Valfridson
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samt varit auktionsförrättare. Vidare har han varit en i orten mycket anlitad halmtakstäckare, och få äro nog de ladugårdar i socknen, som han inte varit med om att täcka.
Ända till för några år sedan var han sysselsatt med detta arbete. Dessutom är han korgmakare och tillverkar gedigna enekorgar, vilka han förr brukade sälja på marknaderna.
Jubilaren besitter en för sin ålder ovanlig vitalitet och spänst och är ännu varje dag i
arbete med sin korgtillverkning.

Ur Smålandsposten N:o 126 Söndagen den 9 Augusti 1942.

Ångpanneexplosion i
Vislanda i går.
Tio ton maskindelar slungades
ett 70-tal meter bort.
En arbetare skadad, ej allvarligt.
Stora materiella förluster.

Det fullständigt raserade ångpannehuset, med
sågverksbyggnaden i bakgrunden.

Ångpannan hamnade nära järnvägens lastkaj
sjuttio meter bort.

En explosionsolycka med betydande materiella skador men vid vilken lyckligtvis blott en
människa blev skadad, inträffade vid halv 9-tiden i går morse i Vislanda. Av hitintills
outredd anledning exploderade ångpannan till den inte långt från järnvägsstationen
liggande Ångsågen, ägd av A.-B. N. Johnsson & C:o, Eslöv. Pannan jämte cylindrar och
maskindelar, vägande minst 10 ton, slungades ett sjuttiotal meter bort och hamnade på
järnvägens lastkaj.
Hela pannhuset, som var uppfört av tegel under plåttak, och en dryg tredjedel av den
långa sågverksbyggnaden spolierades fullständigt. En arbetare, som tillsammans med
några kamrater befann sig i sågverksbyggnaden, sysselsatt vid kapen, skadades och
forslades till Växjö lasarett, där han fick kvarstanna för vård och observation. På lasarettet upplyses emellertid, att man vid röntgenundersökning inte funnit några inre skador,
utan det hela tycks inskränka sig till en del yttre kontusioner.
Sågen, som sysselsätter ett 25-tal arbetare, var för tillfället inte i full gång. Inne i själva
sågverksbyggnaden befunno sig endast sex man. Största delen av arbetsstyrkan var dock
närvarande ehuru sysselsatta med reparationsarbete och dylikt, och det får anses som ett
under, att inte fler blevo skadade. Även på kajen, där maskindelarna föllo ned, befann sig
en stor arbetsstyrka jämte företagets chef, disponent Göte Johansson, men ingen kom till
skada. Av en slump hade maskinisten för tillfället avlägsnat sig från maskinhuset.
De materiella skadorna äro inte lätta att värdera, men det torde röra sig vid omkring
50,000 kr. Någon annan försäkring än brandförsäkring finnes inte, upplyses på förfrågan,
men lyckligtvis ingår ångpanneexplosion i brandförsäkringen. På grund av driftsavbrott,
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och därför att det under nuvarande förhållanden inte går att anskaffa en del av de
förstörda maskindelarna, gör emellertid företaget i alla fall en kännbar förlust, i synnerhet
som man låg inne med stora order. Någon arbetslöshet blir det dock inte, då samtliga
arbetare sysselsättas med uppröjnings- och nybyggnadsarbete. För övrigt skall man
försöka hålla en del maskiner och driften igång med elektrisk kraft, tills man kan sätta
igång för fullt igen.
Hur explosionen kunnat uppstå är en gåta. Ångpannan, som var på 100 hästkrafter, var
relativt ny, och hade därtill nyligen undergått besiktning.

Ur Smålandsposten N:o 127 Tisdagen den 11 Augusti 1942.
”Solskenssångaren” död i
Amerika.
Stockholm den 10.

(T.T.) Enligt telegram från Los Angeles avled pastor J. A. Hultman
där den 7 augusti. Han var vid sin död fyllda 81 år.
Pastor Hultman var sedan många år väl känd såväl i Sverige som
Amerika genom sina tusentals sångturnéer och sina ”solskenssånger”.
Han var smålänning till börden, född i Hjärtlanda socken, Jönköpings
län. Vid 8 års ålder emigrerade han till Amerika, där han verkade som
predikant från 1879 till 1906. Åren 1896 och 1897 var han lärare i
musik vid North Park College i Chicago. Sedan 1897 har han rest på
sångturnéer i Amerika och Sverige.
J.A. Hultman.

Ur Smålandsposten N:o 129 Lördagen den 15 Augusti 1942.
Kontraktskonvent, med Allbo kontrakts präster hölls i Vislanda på torsdagen. Till
konventet hade så gott som samtliga kontraktets präster med fruar infunnit sig.
Konventet inleddes med högmässogudstjänst i Vislanda kyrka, där predikan hölls av
kyrkoherde Tore Hallborg, Älmhult, vilken med utgångspunkt i Jes. 55: 6– 11 talade över
ämnet ”Guds fasta ord”. Till gudstjänsten vid vilken en barnkör medverkade, hade
infunnit sig en talrik skara församlingsbor.
Efteråt församlades deltagarna i sockenstugan, där kontraktsprosten Knut Holm,
Vislanda, hälsade välkommen, varefter förhandlingar vidtogos. Med hänsyn till tidsförhållandena fattades intet beslut angående nästa års konvent utan uppdrogs åt kontraktsprosten att bestämma om plats och tid. Till skriftetalare utsågs komminister Ivar Hallgren,
Blädinge, med pastor Otto Svensson, Aneboda, som suppleant. Till predikant utsågs
komminister Folke Svensson, Lekaryd, med kyrkoherde Ernst Sandgren, Stenbrohult,
som suppleant, och till föredragshållare kyrkoherde Nils Rosengren, Hjortsberga, med
komminister Knut Lindstedt, Virestad, som suppleant.
Efter de egentliga förhandlingarna hölls ett intressant och upplysande föredrag om den
nya kyrkohandboken av kyrkoherde Albrekt Fagner, Mistelås, vilken först lämnade en
ingående redogörelse för handboksfrågans behandling allt ifrån år 1917 och sedan gav en
utförlig översikt över de ändringar, som den nya handboken uppvisar, särskilt i fråga om
högmässoritualen, nattvardsmässan samt vigsel- och jordfästningsritualen. Man måste
känna tacksamhet mot alla dem, som träget arbetat för att i den nygestaltade handboken
giva det bästa åt vårt folk, och man vågar hoppas, att den nya handboken skall bliva till
ett medel för ett fördjupat andeliv inom vår kyrka.
Sedan därmed dagens förhandlingar avslutats, intogs gemensam middag på Vislanda
hotell.
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Ur Smålandsposten N:o 131 Tisdagen den 18 Augusti 1942.

FÖRLOVADE.
Elwood Bergstrand
Hildur Eriksson
Blädinge.

Vislanda.

De gamlas dag i Vislanda. I söndags firades i Vislanda kyrka de gamlas dag. Högtidligheten inleddes med skriftermål, varvid skriftetalet hölls av kontraktsprost K. Holm,
Vislanda.
Vid högmässan hölls predikan av kyrkoherde J. Kroon, Växjö, över ämnet ”Vad det är
att tjäna honom”. Efter gudstjänsten samlades i kyrkskolan ett 80-tal gamla, som voro 70
år och däröver till samkväm. Bland deltagarna var även församlingens äldste, 93-åriga
änkan Kristina Petersson, Sjöviken, som själv gick till fots fram och tillbaka, en vägsträcka, på närmare 15 km. De gamla blevo av kyrkliga sykretsen rikligt trakterade med
kaffe, tårta och ostkaka.
Därefter höll prosten Holm ett kort tal med utgång från Fil.-brevet 4: 19 samt tackade
alla, som bidragit med gåvor av olika slag. Å de gamlas vägnar framförde hemmansägaren B. Johansson, Mjöhult, ett tack för den högtid, som beretts dem.

Bröllop.
I lördags sammanvigdes i Vislanda kyrka byggnadsarbetaren Gustav Skarp, Spjutaretorp, och fröken Margit Nilsson, dotter till lantbrukaren K. E. Nilsson och hans maka,
Björkemon.
Brudparet intågade i kyrkan till tonerna av Bröllopsmarsch ur Lohengrin. Vigselakten
förrättades av brudparets konfirmationslärare kontraktsprosten K. Holm, som i samband
därmed höll ett varmhjärtat lyckönskningstal. Efter vigseln gavs middag i brudens
föräldrahem för den närmaste släktkretsen, varvid brudparet blev föremål för ytterligare
hyllningar. En mångfald blommor och telegram anlände under dagens lopp.

Ur Smålandsposten N:o 138 Söndagen den 30 Augusti 1942.
Födelsedag.
90 år fyller på fredag f.d. arbetaren Johan Karlsson, Vislanda. Han är född i Flygeboda,
Almundsryd. Redan vid 14 års ålder lämnade han hemmet för att själv tjäna sitt bröd.
Först tog han tjänst hos en klockare i Österlöv, Skåne, där han i lön om året erhöll maten
samt några klädespersedlar, skjorta, strumpor o.dyl. Här stannade han endast några år
varefter han fick anställning som mjölnare vid Persakvarnen i Mörrum. År 1874 reste han
till Danmark, där han först arbetade som dräng å ett antal större lantgårdar och senare vid
gatu- och brobyggnadsarbeten i Köpenhamn. Efter sjutton års vistelse i Danmark återvände han till hemlandet och inköpte ett torpställe under Lindås Västregård i Vislanda
socken. Men då detta ej kunde ge bröd åt alla, fingo han och barnen vår och höst vistas på
betfälten i Östergötland och Skåne.
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Några år senare köpte han lägenheten Kyrkodal under Lindås, där han bodde till år
1911, då detta såldes. Samma år flyttade han till Hökhult i Pjätteryd på vilken plats han
stannade till 1918, då han bosatte sig i Vislanda samhälle. Han blev änkling år 1915.
Karlsson hör till de människor, som fått arbeta och sträva hela sitt liv, men genom sitt
alltid glada sinnelag har han övervunnit svårigheterna.
Trots de 90 åren är jubilaren pigg och rörlig samt berättar gärna om händelser och episoder från forna tider. Varje dag företager han promenader inom samhället.

Ur Smålandsposten N:o 141 Lördagen den 5 September 1942.

Dynamitarder i farten
i Vislanda.
Torvförädlingens kassaskåp
sprängdes.
Tjuvarnas byte blev 4,000 kr.
Intet spår av förövarna.

Natten mellan torsdagen och fredagen förövades inbrott i A.-B. Svensk torvförädlings
kontor vid Hästhagens mosse i Vislanda.
Då en av arbetarna vid halv 7-tiden på fredagsmorgonen passerade förbi kontoret,
observerade han, att ett fönster var sönderslaget och att kassaskåpet var borta. Han alarmerade polisen.
Undersökningen visade, att tjuvarna medelst diamant skurit sönder en ruta och sedan
hakat av fönstret. Kassaskåpet hade då lyfts ut genom detta och burits c:a 150 m. in i
skogen till en källare, som tillhört den gamla förvaltarebostaden, som nu rivits. Här
sprängdes skåpet med dynamit, och tjuvarna togo hand om kassaskrinet, som innehöll c:a
4,000 kr., huvudsakligen i tiokronesedlar. De observerade dock inte, att det fanns pengar i
en del avlöningskuvert samt påsar med växlingsmynt, och härigenom räddades 1,600 kr.
Polisundersökningen ledes av landsfiskal Öhrstam, Alvesta.

Ur Smålandsposten N:o 145 Lördagen den 12 September 1942.
Bedragare anhållen för stölder i Vislanda. Under de senaste dagarna har affärsmän i
Ljungby haft besök av en smart bedragare.
Denna har vid besöken allt eftersom han tyckte det passade uppgivit, att antingen han
själv eller hans far voro innehavare av grossistfirma eller större detaljaffär. Han kände till
de firmor, som han besökte och hade affärer med, och sade sig väl känna till dessa, vilket
gjorde, att han föreföll trovärdig. Men så sade han sig vara utkallad och skulle resa hem,
enär han fått permission, samt att han saknade respengar, varför han behövde för tillfället
låna därtill. På många ställen villfors hans begäran. En affärsman tyckte det var så synd
om honom, att han både bjöd honom på middag och erbjöd honom få låna 50 kronor. Där
tog han emellertid emot blott 20 kronor. Hos en annan erbjöds han också 50 kronor men
tog emot endast 15. Hos andra fick han 10 á 15 kr.
Nu har han anhållits av polisen i Hässleholm, icke för här relaterade bedrägerier utan
som efterspanad för inbrottsstölder i Vislanda. Den anhållne befanns vara en Vislandabo,
som uppgav sig vara försäljare Hilding Patrik Jonsson. Han är förut straffad för bedrägeri
och erkände att han tillnarrat sig pengar i Ljungby på ovan angivet sätt, men att han även
opererat på samma sätt i Alvesta och Växjö.
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Ur Smålandsposten N:o 146 Söndagen den 13 September 1942.

FÖRLOVADE.
t. f. Landsfiskalen

Thorsten Rydeberg
Skolkökslärarinnan

Ingrid Persson
Skruv.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 149 Lördagen den 19 September 1942.
Dödsfall.
I onsdags avled efter en lång och svår
sjukdom arbetaren Karl Sigfrid Svensson,
Hultanäs, under Krokshult, Vislanda, 54 år
gammal.
Den bortgångne var född i S:t Lars
församling, Östergötland, år 1888. Till
Vislanda kom han för ett 20-tal år sedan,
där han arbetat vid såväl jordbruks- som
mossarbeten.
Änkling sedan år 1929 sörjes han av en
dotter, moder och syskon.

Tillkännagives att
min käre far,
min son och vår broder

Karl Sigfrid (Sigge)
Svensson
i dag efter ett tåligt buret lidande
avlidit i tron på sin Frälsare i en ålder
av 54 år, innerligt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, trotjänarinna och många vänner.
Hultanäs, Vislanda den 16 sept. 1942.
ALICE SVENSSON.
Emma Svensson.
Gerda och Hjalmar.
Greta och Gustav.
Svea och Axel.
Anna Granberg.

Sv. ps. 465.

Från Vislanda, meddelas:
Som framgår av annons i dagens tidning ger de världsberömda dödsryttarna Rudi Jarl –
William Arne tack och avskedsföreställning i dag och i morgon. De som ännu inte sett
dessa stora sportartister bör ej försumma att taga tillfället i akt. Föreställning efter
föreställning körde i onsdags de båda bröderna runt velodromens lodräta väggar inför
fulltalig publik. Med fascinerande blickar följde åskådarna de halsbrytande konststyckena. När den äldre av bröderna så till sist sitter på motorcykelns styre med
förbundna ögon och med 80 km:rs fart kör upp mot den stålwire som utgör skyddsräck
utlöstes en spontan applådåska.
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Ur Smålandsposten N:o 150 Måndagen den 21 September 1942.

FÖRLOVADE.
Bernt Albihn
och

Märtha Kristiansson
Kalmar.
Vislanda.
Karlshamn den 19/9 1942.

Ur Smålandsposten N:o 155 Tisdagen den 29 September 1942.
Födelsedag.
50 år fyller på torsdag hemmansägaren Ernst Salomonsson, Brohult, Vislanda.
Han är född i Vislanda. Vid ingånget äktenskap övertog han en gård i Brohult vilken han
under årens lopp betydligt förbättrat vad både jord och hus beträffar. Sålunda har han
uppfört nytt bostadshus samt moderniserat ladugården. Vidare har åkerjorden genom
verkställd stenbrytning försatts i god och fruktbar kultur.
Personligen är jubilaren förnöjsam och vänsäll.

Ur Smålandsposten N:o 157 Lördagen den 3 Oktober 1942.
Dödsfall.
Efter en tids sakta avtynande avled i onsdags fröken Anna Karolina Andersson,
Skörda, Vislanda, nära 78 år gammal.
Den bortgångna var född i Skörda.
Föräldrahemmet har alltid varit det
centrala i hennes verksamma liv, och där
utförde hon sin långa och plikttrogna livsgärning. Ej utan hårda prövningar har hennes verksamhetsdag förflutit, då sjukdom
under lång tid gästat hemmet. Trots de
många och krävande uppgifterna i hemmet
har hon, så länge krafterna stodo henne bi,
ägnat stort intresse för den gamla allmogekulturen, för vilken hon var en god minnesbärare. På ålderns dagar var det för den
bortgångna en kär gärning att för besökande få visa sin intressanta skapelse, gårdsmuséet i Skörda och dess rika samlingar.
Hon var en rättfram, gästfri och trofast
kvinna.
Som närmast sörjande efterlämnar hon två
systrar, syskonbarn och svågrar.

Herren Gud i sitt allvisa råd
har behagat hädankalla
vår kära syster,

ANNA KAROLINA
ANDERSSON,
som i dag lugnt och stilla insomnade
i den eviga vilan, 78 år gammal,
djupt sörjd och saknad av oss systrar,
svågrar, syskonbarn, trotjänare, släkt
och många vänner, ha vi den
smärtsamma plikten tillkännagiva.
Skörda, Vislanda den 30 sept. 1942.
Emelia och Nils Johan.
Blenda. Syskonbarnen.
Gustaf.

Jag skall ej övergiva
Den enda tröst jag har,
Jag skall ej tröttad bliva
Att sucka till en far.
Förtvivlan vike fjärran
Till avgrund bär dess stig,
Jag släpper icke Herran
Förr´n han välsignar mig.
Sv. ps. 66.
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Födelsedag.
80 år fyller på måndag fru Eva Lindell, Lindön, Vislanda.
Hon är född i Vislanda. Eftersom hemmet var fattigt, fick hon redan tidigt bege sig ut i
världen. År 1887 ingick hon äktenskap med soldaten vid Kronobergs regemente A.
Lindell. De voro några år bosatta å soldattorpet Lindhult men flyttade år 1890 till den av
dem köpta lägenheten Lindön under Lindås Östregård, där de sedan bott.
För två år sedan ådrog sig fru Lindell ett svårare benbrott, men trots detta är hon vid god
vigör samt varje dag sysselsatt med förekommande jordbruksarbeten.

Ur Smålandsposten N:o 154 Söndagen den 27 September 1942.

FÖRLOVADE.
Hugo Berggren
Edit Lidehorn
Grangärde.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 161 Lördagen den 10 Oktober 1942.
Dödsfall.

Min älskade make,
vår käre lille far

Magni Svensson
avled i dag lugnt och fridfullt i en
ålder av 61 år, sörjd, saknad och i
minnet bevarad.
Vislanda den 8 oktober 1942.
BERTHA SVENSSON.
Margit och Ruben.
Arne.
Hugo och Astrid.
Hans-Ingvar.
Sv. Ps. 572.
Jordfästningen äger rum i Vislanda
kyrka torsdagen den 15 okt. 1942 kl.
2 e.m. Gravsättning å Agunnaryds
kyrkogård samma dag omkring kl. 4
e.m.

I torsdags avled i sitt hem i Vislanda f.d.
skräddarmästaren Johan Magni Svensson i
en ålder av 61 år. Svensson var född i
Skatelöv men kom redan som ung till
Vislanda för att lära skrädderiyrket. Han
vistades därefter en tid i Köpenhamn för
vidare utbildning. För ungefär 35 år sedan
startade hr Svensson skrädderi och manufakturaffär i Vislanda.
Hr Svenssons krafter har flitigt tagits i
bruk i det kommunala livet. Sålunda var
han i flera år ledamot av kommunalfullmäktige och taxeringsnämnden. Dessutom
var han under många år ordförande i hälsovårdsnämnden. Vidare var han ledamot av
municipalnämnden i ett tiotal år. Men för
ungefär tio år sedan måste hr Svensson på
grund av sjukdom draga sig tillbaka från
såväl affärsverksamhet som kommunala
uppdrag. Närmast sörjande äro nu maka, en
dotter, gift och bosatt i Blädinge, och sonen
Hugo, som innehar affär i Vislanda, samt
barnbarn.
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Ur Smålandsposten N:o 162 Söndagen den 11 Oktober 1942.

FÖRLOVADE.
Ivar Nilsson
Lillie Jonsson
Vislanda.

Agunnaryd.

Födelsedag.
70 år fyller på tisdag fru Ingrid Katarina Andersson, Lindås, Vislanda.
Hon är född i Ryssby och ingick år 1893 äktenskap med snickaren A. Andersson,
varefter makarna först voro bosatta i Ernhyltan, Ryssby. År 1912 övertogo de hennes
föräldrahem Kyllershylte i Vislanda, vilken gård de 1933 överläto till en son. Samma år
bosatte de sig i Lindås kyrkby. Som husmor har fru Andersson nedlagt ett synnerligen
förtjänstfullt arbete, och i hennes hem har alltid en stor gästfrihet varit rådande.
Personligen begåvad med ett gladlynt och hurtigt sätt har hon tillvunnit sig många
vänner.
Från Vislanda, meddelas:
På tisdag blir det tvenne biografföreställningar å Centrum-biografen i Vislanda, där
allmänheten gratis få skåda flera kortfilmer, bl.a. hur kaffeersättningsmedlet Mabu
kommer till. Vidare visas en film om Värmlands skogar, en om Stockholms yrkesskolor
och en om hur goda sjömän fostras. Föreställningarna anordnas av Marabou.

Ur Smålandsposten N:o 168 Torsdagen den 22 Oktober 1942.
Dödsfall.
I sitt hem i Vislanda avled efter någon tids
sjukdom änkefru Augusta Stark i sitt 83:dje
levnadsår.
Den avlidna, som varit en god och
uppfostrande maka och moder har helt gått
upp i skötseln av sitt hem och de sina.
Närmast sörjande äro döttrarna Anna, gift
med hemmansägaren Wilhelm Andersson,
Skövlemon, Vislanda, och Ester gift med
hemmansägaren Karl Lönn, Glimminge,
samt sönerna Ivar, gift och bosatt i Alvesta,
där han innehar anställning vid andelsslakteriet, och Einar, hemmansägare, gift
och bosatt i Agunnaryd. Dessutom sörjes
den bortgångna av barnbarn, barnbarnsbarn, syskon, övrig släkt samt vänner.

Vår älskade lilla Mor
Mormor och Farmor

AUGUSTA STARK
avled stilla i dag i tron på sin
Frälsare i sitt 83:dje levnadsår, djupt
sörjd och saknad av oss barn,
barnbarn och barnbarnsbarn, syskon,
övrig släkt och vänner.
Vislanda den 19 oktober 1942.
BARNEN.

Sv. Ps. 363 o. 586.
Hav tack kära Mor
För vad du bett och vakat,
För dina kära barn
Du vilan glad försakat.
Tills trött av levnadsår
Du har gått hem i frid,
Att möta käre Far
Som skilts från Dig en tid.
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Ur Smålandsposten N:o 172 Torsdagen den 29 Oktober 1942.
Kommunalt. Municipalfullmäktige sammanträdde i måndags.
Utdebiteringen bestämdes till kr. 2,20. Hundskatten fastställdes till 15 kr. pr hund.
Svenska pressbyråns anhållan om särskild tid för öppethållande av kiosken vid stationen
tillstyrktes. Municipalnämndens förslag om anläggande av avloppsledning från Husebyvägen till Kungsgatan samt utläggning av c:a 100 m. gata från elektriker Engströms
fastighet till läkarbostaden godkändes. Förslaget hade kostnadsberäknats till 5,600 kr. och
skulle medlen tagas ur nöjesskattefonden. Förslaget om kantsten vid Gröna gatan
remitterades till byggnadsnämnden för utredning. Förslag till staket vid fastigheterna
inom samhället skall godkännas av byggnadsnämnden.

Ur Smålandsposten N:o 173 Lördagen den 31 Oktober 1942.
Från Vislanda, meddelas:
Vislanda lottakår hade i torsdags kväll anordnat offentligt möte å Centrum, Vislanda.
Prostinnan Asta Holm, Vislanda, hälsade välkommen och överlämnade ordet till major
Chr. von Baumgarten, Växjö, som höll ett instruktivt föredrag om hemvärnets organisation. Talaren redogjorde därvid bl.a. för de fordringar, som ställas på dem, som vill bli
antagen som hemvärnsman samt för de uppgifter, som hemvärnet har att svara för i fråga
om hemortens försvar. Major Baumgarten framhöll med skärpa, att endast de, som vill
värna om ett fritt och oberoende Sverige, kan bli antagen som hemvärnsman. Men också
kvinnorna har en stor uppgift att fylla. Lottorna och Röda kors medlemmarna skola var
och en, på sitt sätt biträda hemvärnet. Talaren kom även in på skytterörelsen och uttalade
den förhoppning, att den nystartade skytteföreningen i Vislanda skulle kraftigt bidraga till
ett starkt hemortsförsvar i Vislanda. Efter föredraget visades tre filmer, vilka var på sitt
sätt belyste vikten av ett väl ordnat hemortsförsvar. Fröken Inga Nilsson, Vislanda, deklamerade. Kontraktsprosten K. Holm, Vislanda, avslutade med bön för fosterlandet.
Då det är av mycket stor vikt att en hemvärnsförening bildas i Vislanda kan var och en,
som fyller fordringarna för att bli antagen och känner sitt ansvar för hemortens försvar,
anmäla sig som medlem till disponent G. Johansson, Vislanda, eller lantbrukare E. Lönn,
Lönshult, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 176 Torsdagen den 5 November 1942.
Födelsedag.
90 år fyller i morgon snickaren Anders Gustaf Lindell, Skeppshult, Vislanda.
Lindell är född i Holmborna, Ryssby. Hans fader flyttade sedermera till Vislanda. Redan
i unga år började han att syssla med snickeriarbeten, då han tillverkade träskor. Därefter
lärde han sig byggnadssnickeri, varefter han fick anställning som snickare vid Statens
järnvägar, först å linjen Älmhult–Nässjö och senare å linjen Vislanda–Tranås. År 1880
ingick han äktenskap och bosatte sig först i Glimminge, Vislanda. I början av 1890-talet
flyttade han till lägenheten Björkenäs under Skeppshult, där han sedan bott. Efter 22 års
troget arbete vid järnvägen avgick han från denna tjänst, dock ej för att slå sig till vila och
njuta sitt otium. Han arbetade sedan under 13 år vid Vislanda snickeri- och träförädlingsfabrik. Dessutom har han på lediga stunder tillverkat laggkärl av olika slag samt varit en
intresserad fiskare. Även sina fiskredskap såsom nät och dyl. har han själv gjort. För vår
kyrka och fädernas tro har han alltid hyst ett levande intresse, och hans plats i helgedomen har därför sällan varit tom.
Lindell besitter en för sin ålder ovanligt god vigör och varje dag är han i arbete och ännu
kan man få se den raske 90-åringen syssla med tröskning.
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Ur Smålandsposten N:o 175 Tisdagen den 3 November 1942.

Vår kära mor,
mormor och farmor

Anna Lovisa Karlsson
har i dag stilla insomnat i den eviga
vilan i en ålder av 78 år, djupt sörjd
och i tacksamt minne bevarad av oss
barn, barnbarn, övriga släktingar och
många vänner.
Bjälleberg, Vislanda den 31 okt. 1942.
IVAR och HERTA.
JUNIS.
ERIK och NAÉMIE.
Barnbarnen.

Sov i ro, du trötta mor
från all livets smärta.
Tack för all din kärlek stor
ömma modershjärta.
Ljust ditt minne leva skall
under livets skiften.
Sv. ps. 120.
Jordfästningen äger rum i Vislanda
kyrka, söndagen den 8 nov. 1942 kl.
10,30 f.m.

Ur Smålandsposten N:o 178 Söndagen den 8 November 1942.

FÖRLOVADE.
Gert Lindell
Sonia Karlsson
Gud har i dag hemkallat
vår käre son och broder

Vislanda.
Linköping den 7/11 1942.

Bror Svensson
21 år gammal som lämnat oss i
djupaste sorg och saknad.
Vislanda den 6 november 1942.
ESTER och AXEL SVENSSON.

Syskonen.
Sv. Ps. 513.
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Den stora träullsfabriken i
Hulevik i aska.
Fabriken sysselsatte ett 40-tal personer. – Skador
för 200,000 à 300,000 kr.
Hettan vid branden var så kraftig, att den intilliggande
järnvägsrälsen kröktes.

En förödande eldsvåda härjade natten till i går Huleviks fabriker i V. Torsås. Av själva
fabriksbyggnaden nedbrann det mesta liksom av den färdiga träullen – fabrikens
huvudprodukt. Däremot lyckades man rädda c:a två tredjedelar av den värdefulla råvaran.
Som man inte kunde finna något spår av eldens uppkomst, har man tänkt sig möjligheten
av att gnistor från tåget Karlshamn–Vislanda järnväg kunnat vålla branden. Fabriken
ligger nämligen i omedelbar närhet av järnvägen och passerades tre timmar före eldens
utbrott av ett nedgående tåg. Skadorna uppskattas preliminärt till mellan 200,000 och
300,000 kr. och täckas ej helt av försäkringar. Fabriken, som torde vara Sveriges största
träullsfabrik, sysselsätter direkt ett 40-tal arbetare, men därjämte är ett stort antal arbetare
indirekt beroende av fabriken. Huruvida fabriken skall kunna återuppbyggas är ännu
ovisst. Fabriken ägdes av fabrikörerna J. Nilsson, Hemmesjö och A. Nilsson, Karlshamn,
samt H. Klämfeldt, Karlshamn.
Det var vid 1/2 1-tiden Huleviksborna vaknade av den nästan överallt inträngande
brandröken, och de som först skyndade till brandplatsen, voro verkmästare G. Nilsson
och E. Svensson. Dessa alarmerade i all hast V. Torsås brandkår, som omedelbart ryckte
ut och igångsatte släckningsarbetet. Så fort sig göra lät anlände också Grimslövs och
slutligen även Vislanda brandkårer till brandplatsen. Dessa tre brandkårer utförde
tillsammans med ortsbefolkningen ett berömvärt släckningsarbete. Även folk från övriga
delar av församlingen i Skatelöv jämte ett antal militärer deltogo i släckningsarbetet. En
särskild eloge förtjänar V. Torsås brandkår för den stora skicklighet, raskhet och rådighet,
med vilken den gick till verket. Inte minst tack vare denna var man framåt 6-tiden på
morgonen fullständigt herre över elden, innan denna hade hunnit ödelägga hela fabriksområdet. Släckningsarbetet försvårades i hög grad av den rådande blåsten. Dessutom var
vindriktningen sådan, att flera bostadshus voro starkt hotade. Ett av de närmast belägna,
tillhörigt målaremästare Karl Petersson, ansågs t.o.m. tillspillogivet och utrymdes. Det
nåddes dock aldrig av elden. Det väldiga eldhavet upplyste firmamentet vida omkring i
den mörka natten och erbjöd ett lika hemskt som praktfullt skådespel.
Till grunden nedbrann det ansenliga fabrikskomplexet med sina dyrbara maskiner dock
med undantag för lokalerna för ångmaskinerna och sponthyvel. Ett stort lager av beställd
träull, färdigt att levereras, erbjöd riklig näring för elden och gick fullständigt till spillo.
Dessutom blev en del råvara lågornas rov.
Som exempel på den hetta, som utvecklades vid branden, kan nämnas, att järnvägsrälsen
intill fabriken kröktes och reste sig upp i vädret. Man lyckades dock i en hast skaffa ny
räls, som inlades, så att tåget vid 6-tiden på morgonen kunde passera.
Under släckningsarbetet skadades en av fabrikens arbetare, hr Albin Vigstrand i ena
foten och måste föras till Växjö lasarett för erhållande av vård.
Den nu eldhärjade fabriken nybyggdes år 1927 efter en ödeläggande eldsvåda samma år.
För övrigt kan nämnas, att det nu var tredje gången, Huleviks fabriker härjats av eld under
en tid av något mer än trettio år. Själva fabriken var av tegel men lagerlokalerna av trä.
Fabriken var den enda industriella anläggningen inom socknen och ett värdefullt
skatteobjekt, för den synnerligen skattetyngda kommunen. Det är därför ett allmänt
önskemål, att fabriken fortast möjligt blir återuppförd. Det är dock ovisst, om man nu
under rådande materialsvårigheter kan återuppbygga den.
Branden kommer icke att förorsaka någon omedelbar arbetslöshet, då alla vid fabriken
anställda, beredas sysselsättning med uppröjning av brandplatsen.
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Ur Smålandsposten N:o 179 Tisdagen den 10 November 1942.
Montören bröt fel elektrisk
ledning.
Dödsolycka vid installationsarbete
i Vislanda.
Montören och lantbrukaren J. A. Ståhl, Grimslöv,
förolyckad.

En olyckshändelse, som nu kostat ett människoliv, inträffade på fredagen i Vislanda.
Montören vid Sydsvenska kraftaktiebolaget, lantbrukare J. A. Ståhl, Högaberg, Grimslöv,
var tillsammans med två kamrater sysselsatt med elektriska anslutningsarbeten vid
hemmansägaren B. J. Ohlssons gård i Skörda. Ståhl skulle härvid fastgöra en stagningswire vid en ledningsstolpe. Dessförinnan var han uppe i den närbelägna transformatorn
för att bryta strömmen. Härvid råkade han – ehuru van vid dylikt arbete – dock bryta fel
fas. När han sedan kom upp i stolpen och med ena handen tog i ledningstråden, träffades
han sålunda av strömmen. Av denna drogs han först upp mot ledningstråden och
slungades sedan från cirka sex meters höjd ned mot den hårda marken.
Vid olyckstillfället voro de två arbetskamraterna liksom hemmansägare Ohlsson i
närheten och vid Ståhls nödrop skyndade de till. Då de kommo fram, låg Ståhl medvetslös på marken. Han återfick dock snart medvetandet och klagade över smärtor i bröstet.
Vislanda sjukbil transporterade honom till Växjö lasarett, där det visade sig, att han
särskilt i fallet mot marken ådragit sig allvarliga skador. Livet stod ej att rädda, och på
söndagen avled den skadade.
Med Ståhl bortgick en i hög grad idog man, som många år med nit och trohet arbetat hos
kraftaktiebolaget och där innehaft förmans ställning. Han gjorde sig även känd som en
framstående jordbrukare, och på sitt lantbruk i Högaberg utförde han avsevärda förbättringar.
Ståhl, som var i sitt 64:de år, efterlämnar som närmast sörjande flera barn och barnbarn.

Ur Smålandsposten N:o 183 Tisdagen den 17 November 1942.
Födelsedag.
70 år fyller på fredag lantbrukaren Karl Gustaf Aronsson, Sjöviken, Vislanda.
Jubilaren är född i Fröåsen, Vislanda, där hans fader var lantbrukare. Åren 1904–1908
hade han plats som dräng i Virestad. Efter faderns sistlidna år timade frånfälle övertog
han jämte sin 93-åriga moder bruket av jordbrukslägenheten Sjöviken. Personligen är 70åringen en stilla och försynt människa, vars gärning och levnad alltid kännetecknats av
redbarhet.

Ur Smålandsposten N:o 184 Torsdagen den 19 November 1942.
Betongvägsbygget genom Vislanda avsynat. I torsdags avsynade statens väginspektör,
överstelöjtnant Ploman, Stockholm, det stora betongvägsbygget genom Vislanda municipalsamhälle, vilket pågått i ett par års tid.
Dagen till ära flaggades allmänt i samhället. På kvällen hade fastighetsägarna i Vislanda
municipalsamhälle inbjudit samtliga i avsyningen deltagande till middag å Vislanda
hotell. Gästerna hälsades välkomna av municipalfullmäktiges ordförande, järnvägstjänsteman C. G. Lund. Grosshandlare E. Swensson, tackade å fastighetsägarnas vägnar
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och alla, som bidragit till att Vislanda samhälle fått en så utmärkt genomfartsväg. Chefen
för Svenska cementföreningen, direktör T. Bilde, Stockholm, omnämnde i sitt tal att det
betongvägsbygge, som nu avsynats, var det första på fastlandet, som genomförts i ett
vägdistrikts egen regi. Han uttalade ett tack till vägstyrelsens ordf. riksdagsman V.
Mattsson, Eneryda, för hans arbete med genomförandet och beslutet av vägbygget samt
till vägmästare E. Bjersér, Alvesta, och vägmästare G. Larsson, Vislanda, för det
utmärkta sätt, på vilket de löst sin svåra uppgift såsom ledare för arbetet. Riksdagsman
Mattsson talade å vägsstyrelsens vägnar och utbringade ett leve för samhället och dess
framgång. Å kommunens vägnar tackade kommunalfullmäktiges ordf., folkskollärare J.
W. Gustafsson. Vägmästare Bjersér från Alvesta, gav en kort redogörelse av arbetets
fortgång och uttalade sitt och vägmästare Larssons tack för det stora förtroende, som
visats dem. Gästernas tack frambars av överstelöjtnant Ploman, som utbringade ett leve
för Vislanda samhälle, dess blomstring och fortgång. Å landsbygdens vägnar talade
lantbrukare B. J. Olsson, Skörda, Vislanda, som i likhet med flera talare tackade direktör
A. Fridström, Vislanda, för det stora och intresserade arbete han nedlagt för att åstadkomma vägbygget. Grosshandlare C. Samuelsson, Vislanda, gjorde en mycket roande
jämförelse mellan den nya och gamla vägen.
Den goda stämningen under middagen förhöjdes på ett utmärkt sätt genom sång till luta
av direktör Bilde samt sång av direktör Fridström, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 185 Lördagen den 21 November 1942.
Nytt magasin i Vislanda. Järnvägsstyrelsen har utarbetat ett förslag till nytt omlastningsmagasin i Vislanda. Det skall underställas Karlshamn–Vislanda–Bolmens järnväg.
Till kostnaderna för återuppförande av det nedbrunna magasinet anses denna järnväg böra
bidraga med det utbekomna grundförsäkringsbeloppet och hälften av återstående kostnader.

Ur Smålandsposten N:o 186 Söndagen den 22 November 1942.

FÖRLOVADE.
Carl Adamsson
Dagmar Carlsson
Urshult.

Vislanda.

Per Nilsson
Svea Nilsson
Vislanda.

Hohultsslätt.

78

Ur Smålandsposten N:o 187 Tisdagen den 24 November 1942.
Jubileumshögtidligheter i Vislanda. Vislanda industri- och hantverksförening, firade i
lördags sitt 10-årsjubileum i bygdegården i Vislanda. Föreningen hade inbjudit representanter för närliggande föreningar samt ordförandena i kommunens och samhällets fullmäktige och nämnder.
Slaktarmästare Axel Karlsson, Vislanda, föreningens energiske ordf., hälsade välkommen och påminde om jubiléet. Växjö hantverksförenings ordf., målaremästare J.
Bunn höll därefter ett föredrag över ämnet ”Nyttan av att tillhöra en hantverksförening”.
Talaren lyckönskade föreningen från Växjöföreningen och uttalade ett tack för inbjudan.
Sekreteraren i Vislandaföreningen gav därefter kort historik över föreningen 10-åriga
tillvaro. Initiativtagare var handlaren J. A. Ståhl, Vislanda, som också inbjudits till
jubiléet. Föreningens förste ordförande var skräddaremästare M. Svensson, Vislanda.
Medlemsantalet uppgår nu till c:a 40 och föreningens tillgångar är 7,000 kr. Under de
gångna åren har anordnats bl.a. hantverksmässa, samt insamlingar och aftonunderhållningar för idéella ändamål. En Finlandsafton inbragte 1,100 kr. Till medlemmar som
genomgår kurser vid Statens hantverksinstitut i Stockholm, utdelas stipendier. Efter
historiken läste ordf. upp telegram och brev, som anlänt under dagens lopp. Ordf. i
distriktet, fabrikör H. Lindberg, Alvesta, och handl. Stål, Vislanda talade under kaffet.
Vidare upplästes en av kamrer Sven Samuelsson, Vislanda, på hexameter skriven hyllning åt styrelsen, för dess osparda möda för föreningens välgång. Efter filmförevisning
och en stunds lekar, serverades smörgåsar, kaffe m.m.
Municipalfullmäktiges ordf. järnvägstjänsteman C. G. Lund, och kommunalfullmäktiges
ordf. folkskollärare J. W. Gustafsson, framburo härvid tack för inbjudan och lyckönskade
föreningen. Under kvällens lopp förekom mycket med sång och musik, som förhöjde den
gemytliga stämning, som alltid präglat hantverksföreningens sammankomster.

Ur Smålandsposten N:o 188 Torsdagen den 26 November 1942.
Födelsedag.
60 år fyller på lördag köpman Otto Håkansson, Vislanda.
Håkansson är född i Ö. Kärrstorp, Skåne. Efter flera års affärsanställning i hembygden
kom han år 1913 till Vislanda som föreståndare för Lantbrukarnas handelsaktiebolag,
vilken firma under hans ledning blivit en av de mera betydande på platsen. Jubilaren är en
kunnig affärsman, som genom målmedvetet arbete i förening ett humant och tillmötesgående sätt mot sina kunder vunnit deras företroende. Även i kommunens tjänst har hans
krafter tagits i anspråk. Sålunda är han revisor för kommunens kassor, i Vislanda pastorats sparbank och i Vislandakretsen av Röda korset. Vidare är han ledamot av kristidsnämnd, luftskyddsnämnd samt fr.o.m. i höst kommunal-, municipal-, och kyrkofullmäktig.
60-åringen har på grund av sitt alltid enkla och vänsälla väsen tillvunnit sig en stor
vänkrets.
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Ur Smålandsposten N:o 190 Söndagen den 29 November 1942.
Dödsfall.
Min älskade maka
och vår kära lilla mor

Matilda Johansson
insomnade i dag lugnt och stilla i sitt
77:de levnadsår, djupt sörjd och
saknad samt i ljusaste minne
bevarad av oss, övrig släkt och
många vänner.
Björkemon, Vislanda den 27 nov. 1942.
A. J. JOHANSSON.
Barnen. Barnbarnen.
Barnbarnsbarnen.

Sv. Ps. 332.
Vad Du lidit ingen känner,
ty Du själv din börda bar,
syntes glad bland Dina vänner,
när du kanske plågad var.
Tåligt Du själv din börda bar
genom livets kamp och strid.
Vi Ditt minne älska, vörda,
Vile nu ditt stoft i frid.

I fredags avled i sitt hem fru Matilda
Johansson, maka till lantbrukaren A. J.
Johansson, Björkemon, Vislanda.
Fru Johansson var född i Agunnaryd 1866.
Närmast sörjande förutom maken äro fem
söner och två döttrar. Av döttrarna är
Amelie gift med muraremästare E.
Karlsson, Vislanda, och Anna med lantbrukare A. Svensson, Nygård, Vislanda.
Sönerna Axel och Oskar äro anställda vid
S.J:s banavdelning. John vistas i hemmet,
Julius muraremästare i Vislanda och Thure
anställd vid hotell i Falun. I deras sorg deltaga en stor vänkrets.

Ur Smålandsposten N:o 196 Tisdagen den 10 December 1942.
Från Vislanda, meddelas:
En livligt besökt kristidsmatlagningskurs har varit anordnad i Vislanda. Skolkökslärarinnan Ingeborg Johansson var skicklig i undervisandets svåra konst och eleverna
kunde trots den korta tiden inhämta många nyttiga lärdomar.
–––
I samband med höstterminens avlutning i kyrkliga söndagsskolan, visade komminister
J. Samuelsson, Örsjö, film i biograflokalen, som välvilligt ställts till förfogande. Filmen
följdes med stort intresse av den ungdomliga publiken, som sedan undfägnades med
äpplen och jultidningar.
–––
Kyrkliga sykretsen hade i måndags sitt sista sammanträde före jul. Den hade av direktör
A. Fridström inbjudits till hotellet, där en vitklädd Lucia serverade kaffe. Vidare
utlottades gåvor och andra saker, vilket inbringade 400 kr. Sykretsen utdelade till olika
ändamål 600 kr.
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Ur Smålandsposten N:o 197 Lördagen den 12 December 1942.

Richard Loeb Bosättningsaffär
Lämpliga julklappar i stor sortering och till humana priser.

Julutställning
Tel. 58.

PRESENTKORT

TEL. 58.

Var finns en lämplig julklapp till Far, bror
eller fästman?

Jo, i

Frimans Ekipering
Fullständig Herr och Gossaffär.

I Vislanda
Kemikalieaffär
finnes stor sortering i
tapeter och tekniska
artiklar.

Till Julen

God Julmat
från

Axel Karlssons Charkuteriaffär
VISLANDA Tel. 28.

Ur Smålandsposten N:o 198 Söndagen den 13 December 1942.

FÖRLOVADE.
Erik Jonsson
Katarina Bengtsson

Tillkännagives,
att
min älskade dotter

Vislanda.

TINA
stilla avlidit efter en längre tids sjukdom, lämnande mig, mormor, övrig
släkt och många vänner i djup sorg.
Hultanäs, Vislanda den 9 dec. 1942.
ANNA GRANBERG.
Sv. ps 513.
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Ur Smålandsposten N:o 199 Tisdagen den 15 December 1942.
Kyrkokörjubiléet i Vislanda. Vislanda kyrkokör firade i söndags kväll sitt 20årsjubileum med ett samkväm å Vislanda hotell.
Kallelse hade utgått till förutvarande medlemmar i kören, och ett tjugotal sångare hade
hörsammat inbjudningen. Körens nuvarande ordförande hr. E. Wollert, som bjöd samtliga
på kaffe, hälsade välkommen. Lantbrukaren P. Engkvist, Piggaboda, som varit med från
början, höll en intressant historik över körens arbete allt ifrån starten. Vidare talade
initiativtagaren till kören, kontraktsprosten Holm, Vislanda, och körens förste dirigent,
fröken Maja Lagerlund, Blädinge. Fabrikör R. Loeb, Vislanda, talade å ”de gamla”
sångarnas vägnar, och prosten Holm tackade aftonens värdfolk, herrskapet Wollert. Den
angenäma stämningen förhöjdes med mycket körsång. Man sjöng en del sånger som övats
in under de tjugo åren. Till initiativtagaren körens första dirigent och nuvarande dirigent
överlämnades blommor.

Födelsedag.
70 år fyller på torsdag f. sågverksarbetaren Johan Samuelsson, Aplamon, Vislanda.
Jubilaren är född i Ströby, Skatelöv. I över 40 års tid har han innehaft arbetsanställning
vid Vislanda ångsåg. För denna långa och plikttrogna tjänst tilldelades han år 1931
Patriotiska sällskapets guldmedalj. För några år sedan drog han sig tillbaka för att njuta
sitt otium, och sysslar nu endast med tillfälliga arbeten. 70-åringen är till sin person enkel,
redbar och rättvis samt har därigenom förskaffat sig många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 201 Lördagen den 19 December 1942.

Härmed tillkännagives
att
min älskade make
och vår käre fader

GUSTAF FRITIOF
RINGDAHL
i dag hastigt avlidit genom
olyckshändelse i en ålder av 51 år, 6
mån. och 15 dagar, djupt sörjd och
saknad av oss alla.
Vislanda den 17 dec. 1942.
HILDA RINGDAHL.
Barnen.

Sv. ps. 573.
För dem, som önskar följa den avlidne
till hans sista vilorum, meddelas härmed,
att jordfästningen äger rum i Vislanda
kyrka onsdagen den 23 dec. 1942.
Samling vid kyrkan kl. 2 e.m.
Meddelas endast på detta sätt.

Kom under bilen och skadades till döds.
I torsdags avled genom olyckshändelse vägarbetaren Fritiof Ringdahl, Vislanda, 51 år
gammal.
Vid grusning av en väg råkade Ringdahl
komma under lastbilen och bakhjulen gick
över honom. Han fördes omedelbart till
Växjö lasarett, där han avled.
Den bortgångne var anställd vid Allbo härads vägkassa. Han sörjes närmast av maka
och fyra barn. I deras stora sorg deltaga en
stor vänkrets.
Aftonunderhållning i Vislanda. I torsdags
kväll hade Vislanda Röda korskrets och
flickscouterna anordnat aftonunderhållning i
ordenshuset.
Efter musik av fru Signe Wendt och hr E.
Lundberg hälsade kretsens ordf., fru Hulda
Pettersson, Vislanda, välkommen. Flickscouterna sjöngo därefter en del sånger.
Programmet upptog vidare musik, deklamation och sagospel. Efter kaffepaus följde
så en Luciatablå och aftonen avslutades av
kontraktsprost K. Holm, Vislanda.

82

Ur Smålandsposten N:o 203 Tisdagen den 22 December 1942.
Dödsfall.
I söndags avled i Växjö efter en tids sjukdom f.d. grenadjären Olof Magni Äng,
Fållen, Vislanda, i en ålder av 90 år.
Vår käre far, farfar och
morfar,
Äng var född i Björkemoen, Vislanda, år
f.d. Grenadjären
1852. Åren 1872–1902 tjänade han som
Olof Magnus Äng
grenadjär vid Smålands grenadjärregemenhar i dag efter en tids sjukdom stilla
te i Eksjö. Han var först bosatt å grenadavlidit å Värends sjukhem i Växjö i
järstorpet Fridsberg under Piggaboda, till år
sitt 91:a levnadsår, djupt sörjd men i
1891, då han inköpte en gård i Fållen.
tacksamt minne bevarad av oss barn,
Denna sålde han år 1908 och bosatte sig
barnbarn, barnbarnsbarn, syskonbarn, övriga släktingar och vänner.
därefter i en nyuppförd stuga i samma by.
Fållen, Vislanda den 20 dec. 1942.
Med Äng bortgick den siste grenadjären
BARNEN.
av gamla stammen inom socknen. Han var
Barnen.
en mångkunnig man, som försökte sig på
Sv. ps. 388; 400, v.11.
olika göromål. Sålunda bedrev han under
flera år timmer- och virkeshandel inom
Ett strävsamt liv har slocknat ut,
Vislanda. Ännu så sent som i somras var
en flitig hand har domnat.
Din långa atbetsdag är slut,
han sysselsatt med sistnämnda arbete.
ditt trötta huvud somnat.
Änkling sedan år 1929 sörjes han närmast
av barn och barnbarn. Av döttrarna är
Jordfästningen äger rum i Vislanda
Emma gift med muraremästare Aug.
kyrka söndagen den 27 dec. kl. 10,30
Pettersson, Vislanda, Ida gift och bosatt i
f.m.
Skåne, Amanda gift med f. vägarbetaren K.
Lindgren, Ugnabygden, Vislanda, Anna
gift med lantbrukaren G. Nilsson, Mörhult, Vislanda, och Gärda vistas i hemmet. Sonen
Johan Engström är lantbrukare i Färanäs, Blädinge, Sven lantbrukare i Stendalen,
Blädinge, och Ernst mjölnare i Horgeboda, V. Torsås.

Födelsedag.

FÖRLOVADE.

65 år fyller juldagen f.d. lokföraren Magni
Pettersson, Karlshamn.
Jubilaren är född i Vislanda, där hans
Vislanda.
V. Torsås.
fader var banvakt. År 1899 fick han anställning vid Karlshamn–Vislanda–Bolmens
järnväg och hade sin tjänstgöring först i
Ljungby. Efter några år förordnades han till lokeldare samt därefter till lokförare med
placering i Vislanda. Den 1 april 1932 förflyttades han till Karlshamn, där han sedan varit
bosatt. Han avgick med pension den 1 jan. 1941.
Under Vislanda-tiden deltog Pettersson även i det kommunala livet. Sålunda var han
ledamot av kommunalfullmäktige och dess v. ordf., ledamot av kommunalnämnd,
hyresnämnd, fattigvårdsstyrelse, samt ordf. i municipalstämman. Vidare var han en av
initiativtagarna för bildandet av Vislanda kooperativa handelsförening, och var ordf. i
dess styrelse åren 1925–1932.
Bertil Roth
Elsa Nilsson
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Ur Smålandsposten N:o 204 Torsdagen den 24 December 1942.

FÖRLOVADE.
Einar Axelsson
Margareta Holmberg
Målaskog.
Vislanda.
Karlshamn julafton.

Bror Rydström
Asta Augustsson
Vislanda.
Julafton 1942.

Ur Smålandsposten N:o 205 Måndagen den 28 December 1942.

FÖRLOVADE.
Herbert Johansson
Svea Nilsson
Julafton.
Ljungbyhed.

Vislanda.

Sven Karlsson
Ruby Petersson
Vislanda.

Carl Samuelsson
Bertha Jonasson
Vislanda.

Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 206 Tisdagen den 29 December 1942.

Vår kära syster

Augusta Magnusson
har lämnat oss i dag i sitt 71:sta
levnadsår, djupt sörjd av oss,
syskonbarn samt övriga släktingar
och vänner.
Vislanda den 27/12 1942.
SYSKONEN.

Sv. ps. 579.
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Ur Smålandsposten N:o 207 Torsdagen den 31 December 1942.

FÖRLOVADE.
Olle Clarberg
Birgit Johansson
Ronneby.

Vislanda.

Sven Karlsson
Robi Petersson
Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 1 Söndagen
den 3 Januari 1943.
Carl Samuelsson
Bertha Jonasson
Vislanda.
FÖRLOVADE.

Arvid Engström
Marianne Björstrand
Alvesta.

Vislanda.
Nyårsafton.

Holger Johansson
Ellen Johansson

Bröllop.
Blädinge.
Chauffören Hugo Berggren, Grangärde,
Dalarna, och fröken Edit Valborg Lidehorn,
dotter till f.d. lantbrukaren J. V. Svensson
och hans maka, född Carlsson, Vislanda.
Vigseln förrättades av brudens konfirmationslärare, kontraktsprosten K. Holm. Efter
vigseln gåvo brudens föräldrar middag för
den närmaste släktkretsen.

Vislanda.
Virestad.
Göteborg nyårsafton.

Henning Skarp
Lilly Johansson.
Vislanda.

Viken.
Nyårsafton 1942.

Ur Smålandsposten N:o 2 Tisdagen den 5 Januari 1943.

FÖRLOVADE.

Födelsedag.

Karl Molin
Hildur Carlsson

50 år fyller på fredag fru Anna Emilia
Johansson, Sjötorpet, Vislanda.
Fru Johansson är född i Notteryd,
Sköldene.
Vislanda.
Gårdsby. År 1921 ingick hon äktenskap
Jönköping nyårsafton.
med lantbrukaren K. J. Johansson, och
samma år flyttade makarna till Sjötorpet,
Vislanda, där de sedan varit bosatta. Fru
Johansson har på ett berömvärt sätt uppfyllt en husmors många plikter i hemmet och
familjen samt har inom sin bekantskapskrets blivit omtyckt och värderad på grund av sitt
glada, vänsälla och gästfria sinnelag.
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Ur Smålandsposten N:o 3 Fredagen den 8 Januari 1943.

FÖRLOVADE.
Arthur Sjödahl
Ingrid Svensson
Tage Sjödahl
Gullie Johansson
Vislanda.

Bröllop.
I Vislanda prästgård sammanvigdes
trettondedagsafton köpman Bertil Friman,
Vislanda och fröken Vendla Carlsson,
Vislanda. Vigseln förrättades av kontraktsprosten K. Holm, Vislanda, som höll lyckönskningstal till brudparet.

V. Torsås.
Trettondagsafton.

Dödsfall.
I söndags avled i sitt hem i Vislanda vagnstäderskan vid Karlshamn–Vislanda–Bolmens
järnväg Elida Johansson i en ålder av nyss fyllda 60 år.
Den avlidna har under ett flertal år varit i järnvägens tjänst, där hon utfört ett plikttroget
och nitiskt värv och för den skull gjort sig värderad och omtyckt av såväl befäl som
arbetskamrater. Hon har även varit en intresserad medlem i Vislanda socialdemokratiska
kvinnoklubb. Religiös till sin läggning har hon tillhört platsens Metodistförsamling.
Närmast sörjande äro två döttrar, av vilka en är bosatt i Göteborg och en i Stockholm,
barnbarn samt en broder.

Ur Smålandsposten N:o 5 Söndagen den 10 Januari 1943.
Dödsfall.
F. hemmansägaren Johan Magnusson,
Skördatorp, Vislanda, avled i fredags efter
Härmed tillkännagives
en kort tids sjukdom i sitt 84:de levnadsår.
att min käre make
Den bortgångne var född i Högaberg,
och vår käre far
Skatelöv 1859. I unga år emigrerade han till
Johan Magnusson
Amerika, där han vistades några år. Efter
i dag avlidit i sitt 84:de levnadsår,
hemkomsten ingick han äktenskap samt
sörjd av mig, barn, barnbarn, släkt
köpte i slutet av 1890-talet Skördatorp i
och vänner.
Vislanda. Å detta har han utfört omfattande
Skördatorp, Vislanda den 8/1 1943.
grundförbättringar. sålunda har han nyANNA MAGNUSSON.
byggt gårdens samtliga byggnader m.m.
Ketty o. Magni. Tuve o. Karin.
Magnusson var en arbetets man i eminent
Signe o. Gunnar. Gerda o. Evert.
grad, som aldrig sparade sig. Ända in i höga
Ivar o. Astrid. Georg o. Rut.
ålderdomen var han fullt verksam med alla
Eric.
Nina o. Knut.
förekommande göromål. För endast några
dagar sedan syntes han ute i arbete. År 1934
överlämnade han hemmanet till sin yngste
son, hos vilken han nu slutade sitt verksamma liv.
Med Magnusson bortgick en kärnkarl i ordets bästa mening. Han var en skötsam och
redbar man. Närmast sörjande äro maka, fyra söner och fyra döttrar samt barnbarn.

Ett jubileum. Vislanda kunde i går fira ett 50-årsjubileum. Det var nämligen i går jämt
50 år sedan Vislanda fick telefonförbindelse med yttervärlden, med rikstelefonnätet.
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Ur Smålandsposten N:o 8 Lördagen den 16 Januari 1943.

Lösöreauktion.
Nästa torsdag den 21 dennes kl. 1
p.d. låta sterbhusdelägarna efter änkefru Elida Johansson i huset n:r 4,
Vislanda, å offentlig auktion försälja all
sterbhusets tillhöriga lösegendom,
varav nämnes möbler, linne, säng- och
gångkläder, glas och porslin m.m.
Klädkuponger torde medtagas.
3 mån. räntefri kredit mot vanligt
äganderättsförbehåll.
Vislanda den 15 jan. 1943.
CARL SAMUELSSON.

Ur Smålandsposten N:o 10 Tisdagen den 19 Januari 1943.

FÖRLOVADE.
Ernst Malm
Ingegerd Johansson
Vislanda.

Växjö.

Ur Smålandsposten N:o 11 Torsdagen den 21 Januari 1943.
Födelsedagar.
70 år fyller i morgon kopparslagaren Frithiof Hugo Andersson, Vislanda.
Hr Andersson är född i S. Unnaryd. Efter lärospån hos fadern samt några års praktik i
Norrland etablerade han år 1894 i Vislanda den rörelse, som han sedan bedrivit. Hans
med skicklig hand frambringade alster har i fråga om såväl utförande som komposition
blivit vida kända. Vid hantverksutställningar har han erhållit priser för välgjort arbete,
bl.a. vid Växjö-utställningen i somras. Sedan några år tillbaka drives rörelsen av tvenne
söner, även de skickliga på området.
Andersson har även tagit del i det kommunala livet, där han varit ordf. i kommunalnämnden samt ledamot av pensionsnämnden. Vidare har han varit verksam inom nykterhetsrörelsen, där han tillhört goodtemplarorden sedan 1895.
Jubilaren är till sin person stilla och försynt samt har genom sitt allt igenom redbara sätt
vunnit idel vänner.
60 år fyller i dag trafikbiträdet vid S.J., Johan Alfred Lindkvist, Vislanda.
Jubilaren är född i Skatelöv och har under många år varit anställd vid Statens järnvägar i
Vislanda. Denna tjänst lämnar han den 1 febr. med pension. I det kommunala har han
beklätt en del poster. Bl.a. har han varit ledamot i kommunalfullmäktige, kommunalnämnden, v. ordf. i municipalnämnden, ordf. i styrelsen för Vislanda kooperativa
handelsförening. 60-åringen är personligen gladlynt och sympatisk, vilka egenskaper
förskaffat honom många vänner.
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Ur Smålandsposten N:o 12 Lördagen den 23 Januari 1943.
En hoppfull visa.
Om lyckan vänder bort sig
och viftar med sin svans
och man sig tror ha mistat
sin allra sista chans,
då gäller det betrakta
sin sorg med vid och luft
och skaffa sig en nypa
av vanligt sunt förnuft.

Och skulle det bli motvind
och farten dämpas ned,
så böjer man sig framåt
och ökar litet mer;
med näsan rakt mot målet
man sedan ligger i
i hopp att resultatet
det bästa måtte bli.

I nävarna man spottar
och griper nya tag
och kniper samman munnen
till ett beslutsamt drag.
Se´n spänner man sin vilja
så den blir stark och seg
och traskar sedan framåt
med stora, långa steg.

Och skulle man kapsejsa
och aldrig nå sitt mål,
så bör man ej ta mera
av sorgen än man tål;
ty både kamp och möda
sin segerglädje har –
och det är alltid något
att minnas och ha kvar.
PÄLLE NÄVER.

Ur Smålandsposten N:o 18 Tisdagen den 2 Februari 1943.
Begravning.
I söndags jordfästes i Vislanda kyrka Lennart Johansson, son till lantbrukaren Johan
Pettersson, Hönetorp, Vislanda.
Då kistan bars upp till kyrkan bildade skolkamrater till den avlidne häck. Jordfästningen
förrättades av komminister P. I. Hallgren, Blädinge, som vid båren talade över orden i
Joh. Ev. 13: 7. En barnkör sjöng ps. 584: 1–3. Under orgelmusik bars kistan till graven å
nya kyrkogården. Vid griften talade den hädangångnes lärarinna, fröken Inga Nilsson,
och nedlade en krans från lärare och kamrater. Barnkören sjöng ”Tryggare kan ingen
vara”. De sörjandes tack framfördes av lantbrukaren G. Johansson, Hönetorp, Vislanda.
En rik blomstergärd hade ägnats den dödes minne.

Ur Smålandsposten N:o 19 Torsdagen den 4 Februari 1943.
Födelsedag.
60 år fyller på lördag hemmansägaren Magnus Pettersson, Byabacken, Vislanda.
Jubilaren är född i Haghult, Virestad. År 1909 övertog han svärföräldrarnas gård
Byabacken i Vislanda. Å denna har han utfört ett omfattande förbättringsarbete. Genom
nyodlingar och stenröjning har åkerjorden bringats i en hög kultur, och det är nu endast få
gårdar inom socknen, som ger bättre och rikare avkastning. Även husen har undergått
förbättring, bl.a. har bostadshuset moderniserats, en vacker trädgård blivit anlagd och år
1928 uppfördes en ny ladugårdsbyggnad, en av ortens förnämsta. För fem år sedan
överlämnade han gården på arrende till en av sina söner.
I det offentliga livet har Pettersson aldrig velat framträda, och några kommunala
uppdrag har därför ej kommit honom till del. Genom sitt lugna och försynta sätt samt
redbar personlighet i övrigt har 60-åringen förskaffat sig en stor vänkrets.
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Ur Smålandsposten N:o 20 Lördagen den 6 Februari 1943.

Auktion.
Fredagen den 12 febr. 1943 kl. 11 f.m. låter sterbhusdelägarna efter
fru Lovisa Karlsson, Bjälleberg, Vislanda, å offentlig auktion därstädes
försälja följande lösöre: en ko, kalvfärdig reaktionsfri, en tacka, en åkvagn, en arbetsvagn, en trävält, 2 selar, en matsalsmöbel av ek, bestående av buffé, soffa, matbord, serveringsbord, 1 sängkammarmöbel i
ljus björk, bestående av 2 sängar, byrå, lavoar, 2 nattduksbord, stolar, en
sängkammarmöbel, bestående av 2 sängar, linneskåp, nattduksbord, 2
stolar, 1 soffa, 1 st. divan, ett divanbord, serveringsbord, chiffonjé,
linneskåp, skänk, ottoman, byrå, kommod, stolar, 1 st. Singer symaskin,
mattor, korkmatta, vävstol, diverse köksattiraljer, glas, porslin m.m.
Tre mån. betalningsanstånd. Äganderätten till försålda varor förbehålles
till full likvid erlagts.
Skörda den 6 febr. 1943.
BENGT J. OLSSON.

Husmodersförening bildad i Vislanda. Ett möte för bildande av en husmodersförening
hölls i onsdags kväll i Hotellet i Vislanda.
Prostinnan Asta Holm hälsade de närvarande, ett 40-tal damer. Fru Lisa Winbladh,
Lessebo, redogjorde därefter för husmodersföreningarnas uppgifter, arbetssätt och
betydelse. Efter föredraget sjöngs ”Du gamla, du fria”, varpå de närvarande beslutade
bilda en husmodersförening för Vislanda.
Till styrelse utsågos prostinnan Asta Holm, ordf., fru Ebba Karlsson, Hästhagen, v.
ordf., fru Anna Pettersson, Lönshult, fru Vilma Bodegård, Vislanda, sekr., fru Margit
Gustafsson, Vislanda, kassaförvaltare. Till revisorer valdes fruarna Klara Swensson och
Sigrid Lenning.
Efter förhandlingarna följde tésupé med samkväm.

Ur Smålandsposten N:o 25 Söndagen den 14 Februari 1943.
Födelsedag.
60 år fyller i dag köpman Gustaf Svensson, Vislanda.
Hr Svensson är född i Vislanda. Redan som 14-årig började han sin affärsbana som
biträde hos dåvarande handlanden Gust. Bengtsson, Vislanda. När firman år 1914 ombildades till aktiebolag, ingick Svensson som huvuddelägare i denna. Det är alltså under
45 år, som han varit anställd i denna affär, och i densamma har han nedlagt ett målmedvetet arbete. För kommunala angelägenheter har han ej varit intresserad och tillhör
endast styrelsen för Vislanda föreläsningsförening.
Jubilaren är till sin person stilla och tillbakadragen samt har på grund av sitt vänliga och
vinnande sätt förskaffat sig många vänner både bland kunder och enskilda.
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Ur Smålandsposten N:o 29 Söndagen den 21 Februari 1943.
Födelsedagar.
60 år fyller på tisdag fru Elma Gustafsson, maka till folkskollärare J. W. Gustafsson,
Vislanda.
Fru Gustafsson är född i Östra Nöbbelöv, Kristianstads län. 1905 avlade hon examen vid
Malmö seminarium och fick omedelbart därefter anställning i Göteryds skoldistrikt. Där
verkade hon till 1908, då hon ingick äktenskap. Sedan år 1911 har hon varit bosatt i
Vislanda. Sin kärlek till skolan har hon hela tiden bibehållit och visat. Så har hon under
årens lopp upprätthållit vikariat under sammanlagt ett 10-tal terminer, huvudsakligen i
Vislanda men även på andra orter. Även för socialt arbete av olika slag har hon haft ett
livligt intresse. Under 15 år var hon ordf. i Vislandakretsen av Sv. Röda korset och innehar sedan 1937 Röda korsets silvermedalj. F.n. är hon ordf. K.B.K:s Vislanda-avdelning.
50 år fyller på tisdag reparatören Carl Svensson, Vislanda.
Hr Svensson är född i Vislanda och har med placering i Vislanda varit anställd såsom
reparatör vid Allbo härads vägdistrikt under många år.

Ur Smålandsposten N:o 31 Torsdagen den 25 Februari 1943.
Födelsedag.
85 år fyller i dag f.d. snickaren Jonas Henrik Pettersson, Ålderdomshemmet, Vislanda.
Jubilaren är född i Hjortsberga. Föräldrarna flyttade sedermera till Byabacken i Vislanda. Som ung lärde han sig snickeriyrket, vilket han sedan ägnat sig åt, framför allt med
tillverkning av vagnar, kälkar m.m. Sedan han år 1936 blivit änkling, har han vistats på
ålderdomshemmet och där njutit sin ålderdoms ro.

Ur Smålandsposten N:o 34 Tisdagen den 2 Mars 1943.
Vislanda pastorats sparbank, hade i torsdags inbjudit pastoratets skolbarn till filmförevisning å Centrumbiografen.
Efter hälsningsanförande av sparbankskamrer S. Samuelsson, Vislanda, visades först en
film angående betydelsen av ett regelbundet sparande alltifrån skolåldern. Därefter
visades en av sparbanksföreningen inspelad film i anledning av folkskolans 100årsjubileum. Samtliga filmer mottogos av barnen med stor förtjusning.
På kvällen hade sparbanken inbjudit pastoratets lärarkår till supé å Vislanda hotell.
Sparbankens ordf., häradsdomare C. M. Johansson, S. Vare, hälsade välkommen. Vice
ordföranden i sparbanken, lantbrukare P. Samuelsson, Blädinge, tackade å sparbankens
vägnar för det arbete, som lärarekåren nedlagt för skolsparverksamheten. Gästernas tack
frambars av folkskollärare J. W. Gustafsson, Vislanda.
Kockakursen i Vislanda. I går började en kockakurs i Vislanda. Tolv damer får här
under 15 dagar undervisning i matlagning under kristider. Damerna ska sedan ut och
förestå matlagningen för bl.a. skogshuggarlag. Kursen är förlagd till A.-B. Svensk
torvförädlings förläggning i Hästhagen och ledes av lanthushållslärarinnan fröken Tora
Björkman, Osby.
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Dödsfall.

Vår älskade och uppoffrande
lilla mor

Elsa Nilsson

insomnade stilla i dag i sitt 77:de
levnadsår, djupt sörjd och oändligt
saknad och i ljusaste minne bevarad
av oss.
Vislanda den 25 febr. 1943.
ERNST och MÄRTA.
Ulla. Lennart.
HILDA och CALLE.
Carl-Eric. Carl-Rune.
ANTON och LINNÈA.
Margareta. Karin. Håkan.
FRIDA och MILTON.
Bertil.
ESTER och TORSTEN.
SIGRID och HJALMAR.
ALBERT och DAGMAR.
Lars.
ELOF. IDA. ELLEN.

Sv. Ps. 66 o. 566.
Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka söndagen den 7 mars kl. 10,30 f.m.

I torsdags avled i sitt hem i Vislanda
änkefru Elsa Nilsson i en ålder av 76 år.
Fru Nilsson var född i Kyrkhult, Blekinge.
1901 flyttade hon med sin make, bryggare
J. Nilsson, till Vislanda. Maken dog 1938.
Fru Nilsson har utfört ett storartat livsverk.
Hon har varit en uppoffrande maka och
moder. Begåvad med ett glatt humör och
stor arbetsförmåga gav hon sin make och
sina barn ett utomordentligt stöd, och
sorgen och saknaden blir stor. Närmast
sörjes hon av fyra söner och sex döttrar
samt barnbarn. Av barnen är Ernst avdelningschef vid Sten & Sten, Göteborg,
Anton bryggare i Vislanda, Albert avdelningschef vid Monarks affär i Linköping,
Elof, posttjänsteman, Hilda, gift med
mejeriföreståndare C. Lindgren, Malmö,
Ida, innehavarinna av syateljé i Stockholm,
Frida, gift med järnhandlande M. Gustafsson, Sävsjö, Ester, gift med avdelningschefen vid Scania-Vabis i Södertälje
T. Torphammar, Sigrid, gift med folkskollärare Hj. Samuelsson, Bolmsö, och Ellen,
ackuschörska vid Karolinska sjukhuset i
Stockholm. I deras sorg deltager en stor
vänkrets.

Ur Smålandsposten N:o 36 Lördagen den 6 Mars 1943.
Hyllning.
60 år fyllde i onsdags f.d. lantbrevbäraren Oskar Ljung, Linneberg, Vislanda, och blev
då föremål för hyllningar av grannar och vänner. Från grannarna överlämnades en
subskriberad penningssumma och från vänner i Skåne, där jubilaren förut varit bosatt,
anlände en större penningsumma, åtföljd av textad adress.
Hr Ljung, som är född i Ivla, Södra Ljunga, har under flera år varit bosatt på olika
platser i Skåne, senast i Billeberga. På sistnämnda plats har han varit anställd såsom
lantbrevbärare från år 1930 till i fjor, då han inköpte Linneberg under Lindås Östregård.

Ur Smålandsposten N:o 37 Söndagen den 7 Mars 1943.
Födelsedag.
60 år fyller på tisdag lantbrukaren Karl Magnus Andersson, Lindholmen, Vislanda.
Jubilaren är född i Vislanda. Efter ingånget äktenskap år 1907 övertog han av sin fader
lägenheten Lindholmen under Lindås Östregård. Under årens lopp har han i hög grad
förbättrat såväl hus som jord. Genom ett betydande diknings- och stenröjningsarbete har
jorden blivit försatt i kultur, som nu ger dubbelt så stor avkastning som förr. Andersson
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har även i orten blivit anlitad i sten- och grundläggningsarbeten av olika slag samt är
sedan ett 10-tal år anställd vid Allbo härads vägkassa.
Jubilaren har gjort sig känd som en arbetsam och skötsam man, som tillvunnit sig
aktning och sympati i såväl kamratkretsen som bland övriga, med vilka han haft beröring.

Ur Smålandsposten N:o 38 Tisdagen den 9 Mars 1943.
En olyckshändelse, inträffade natten till söndagen å Vislanda station.
Ett gäng ynglingar från Alvesta hade varit och besökt en dansbana och var nu på
hemväg. De hade beställt bil samt betalat densamma för resan till Alvesta. Vid samma
tillfälle kom nattsnälltåget från Malmö, vilket på grund av tågmöte måste stanna.
Ynglingarna fick nu för sig, att de skulle tjuvåka med detta till Alvesta och äntrade tåget,
sedan detta satts sig igång. Härunder råkade glasbruksarbetaren Anders Roos slinta och
komma under tåget samt fick högra armen avsliten i jämnhöjd med axeln. Fjärdingsmannen i Vislanda som befann sig på stationen, anlade ett provisoriskt förband, och den
bil, ynglingarna rekvirerat från Alvesta, fick köra den skadade till Växjö lasarett.

Födelsedag.
50 år fyller på fredag hemmansägaren Karl Johansson, Hullingsved, Vislanda.
Jubilaren är född i Helmeshult, V. Torsås, men kom i unga år tillsammans med föräldrarna till Blädinge. Det kan framhållas som en egendomlighet, att hr Johansson får
passera halvsekeldagen, medan ännu föräldrar och farmoder äro verksamma; detta så
mycket mera som jubilaren har barnbarn i skolåldern.
Till vuxen ålder var jubilaren verksam inom föräldrahemmet. Vid 22 års ålder ingick
han äktenskap och övertog 1/4 mantal Gunhult i Virestad. Sedan han en kortare tid
innehaft denna gård, arrenderade han under fem år Nyatorp, Hullingsved. För 20 år sedan
inköpte han det hemman i Hullingsved som han alltjämt innehar. Här har han redan utfört en betydande odlaregärning. Sålunda har han bl.a. utfört ansenliga nyodlings- och
dräneringsföretag. Personligen är han sällskaplig och rejäl, varför han åtnjuter stort
förtroende i sin bygd.

Ur Smålandsposten N:o 42 Tisdagen den 16 Mars 1943.

Auktion.
Fredagen den 19 mars med början
kl. 3 e.m. låter änkefru Hedda Svensson till följd av hög ålder försälja
14/10000 mantal. 1,59 Kvarnabacken,
Kvarnalund kallat, med å detsamma
uppförda hus, bestående av boningshus av timmer, brädfordrat under tak av
papp, inrett i två rum och kök på södra
ändan samt ett rum och kök å den norra
jämte vind. Uthus, bestående av vedbodar, hemlighus m.m. under tak av
cementtegel. Fastigheten är belägen
strax intill Storgatan i Vislanda municipalsamhälle. Husen äro i försvarligt
skick. 1,000 kr. inteckning, som får
övertagas, underlättar köp.
Betalningsvillkoren tillkännagivas före
auktionens början.
S. Vare den 12 mars 1943.
C. M. JOHANSSON.
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Ur Smålandsposten N:o 50 Tisdagen den 30 Mars 1943.
Dödsfall.

Tillkännagives,
att Gud har i dag till sig hemkallat
vår käre lille

Sigfrid Karl Herbert

som insomnade i tron på sin
Frälsare, 21 år gammal, efter endast
några dagars svårt lidande. Har
lämnat oss i namnlös sorg, men i
ljust minne bevarad av föräldrar,
syskon, släkt och vänner.
Råknen, Vislanda den 28/3 1943.

I lördags avled i Växjö efter en kort tids
sjukdom Sigfrid Svensson, son till lantbrukaren Karl Emil Svensson, Råknen,
Vislanda.
Den hädangångne var vid sin död 21 år
gammal och hade gjort sig känd som en
mycket arbetsam och ordningssam yngling,
som mest höll sig för sig själv.
Närmast sörjande äro föräldrar och syskon.

ELLEN o. KARL SVENSSON.
Syskon o. Syskonbarn.
Frid susar lönnarna kring kullarna på
kyrkogården.
Frid i din kammare, där Du vilar.
Frid viskar blommorna. Farväl.
Sov gott!

Sv. Ps. 599, 21.
Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
söndagen den 4 april kl. 10,30 f.m.

Ur Smålandsposten N:o 52 Lördagen den 3 April 1943.
Dödsfall.

Att
Gud till sig i dag hemkallat
vår kära moder

Kristina Johnsson
f. Steén
som avlidit i sitt 84:de levnadsår,
sörjd av oss, syskon och syskonbarn,
varder härmed för släkt och vänner
tillkännagivet.
Trästen, Vislanda den 1 april 1943.

I torsdags avled i sitt hem i Trästen,
Vislanda, änkefru Kristina Johnsson, f.
Steén.
Den hädangångna var född 1859 och
ingick i unga år äktenskap med skomakarmästare J. Johnsson, som avled redan 1889.
Fru Johnsson var under sin krafts dagar
mycket anlitad som kokerska.
Närmast sörjande äro två söner, av vilka en
vistas i Amerika. Sonen Karl är eldare vid
S.J:s ångfärjor och bosatt i Malmö.

KARL och ANNA.
John och Asta.

Kockakursen i Vislanda, har lockat en del sökande, men då det är goda lokalutrymmen,
finnes plats för flera, meddelar länsarbetsnämnden.
Under vintern, då snön ligger djup på skogsvägarna och solen knappast orkar över
skogstopparna, är kockaarbetet ganska krävande och isoleringen kännbar. På sommaren,
då alla människor längta ut till skog och mark, ligger saken litet annorlunda till. Då är
arbetet vid en skogsförläggning behagligt och trivsamt. Om det är någon, som inte trivs i
skogen, finns det gott om arbete även vid torvförläggningarna. Den, som genomgått
kockakursen, kan alltid beredas lönande arbete.
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Ur Smålandsposten N:o 57 Söndagen den 11 April 1943.

FÖRLOVADE.
Stig Carlsson
Stina Carlsson
Vislanda.

Grimslöv.

Ur Smålandsposten N:o 59 Torsdagen den 15 April 1943.
Födelsedag.
75 år fyller på lördag f.d. bagaremästaren P. J. Jonsson, Vislanda.
Hr Jonsson är född i Stavsjö, Angelstad, där föräldrarna innehade lantbruk. När han var
sex år gammal flyttade de till Äpplanäs i Berga. Vid fjorton års ålder lämnade Jonsson sitt
hem och tog anställning som skjutspojke vid Stora hotellet i Ljungby. Här stannade han
endast ett år, varefter han övergick till bageriyrket och gjorde sina första lärospån hos den
välkände bagaremästaren O. Olsson i Ljungby. Efter ett års tid slutade han hos denne och
reste till Malmö, där han fick anställning hos bagerifirman V.A. Hägerström, eller som
det även hette ”Stockholmsbageriet”. Sedan han på 1890-talet ingått äktenskap, etablerade han egen rörelse först i Bjärnum, därefter i Markaryd, där han innehade kafé- och
bageri under fyra år, samt sedan i Ljungby där han var verksam i 29 år. År 1926 kom han
till Vislanda, och har där bedrivit en omfattande kafé- och bagerirörelse. För två år sedan
överlät han denna till en son.
Hr Jonsson har varit en intresserad medlem av Vislanda industri- och hantverksförening.
Han har också gjort sig mycket omtyckt på grund av sitt alltid glada och goda sinnelag.
Utrustad med ett gott minne har han haft mycket att förtälja om såväl fädernas minnen
som av sina egna upplevelser. Trots de 75 åren besitter han en enastående spänst och
rörlighet.

Ur Smålandsposten N:o 60 Lördagen den 17 April 1943.
Karlshamn–Vislanda järnvägs förstatligande. Regeringen har nu framlagt proposition om förvärv av Karlshamn– Vislanda– Bolmens och Hönshylte– Kvarnamåla järnvägar för 750,000 kr.
I sitt uttalande till statsverksprotokollet ansluter sig kommunikationsminister Andersson
i allt till Järnvägsstyrelsens synpunkter. Sålunda framhåller även statsrådet, att på grund
av att de båda järnvägarna äro praktiskt taget helt inneslutna mellan Statens järnvägars
linjer, ligger det i sakens natur, att de indirekta fördelar, vilka följa av ett införlivande av
järnvägarna med statsbanenätet, blir tämligen stora i förhållanden till den övertagna
rörelsens omfattning.
Järnvägsstyrelsen har som bekant ansett affärsuppgörelsen räntemässigt sett mindre
strax än önskvärt varit, men funnit den godtagbar med hänsyn till de vinster, som samdriften med angränsande järnvägslinjer beräknat medföra, samt på det gynnsamma
förhållandet mellan förefintliga tekniska värden och erforderlig kapitalinsats. Även
statsrådet anser uppgörelsen affärsmässigt icke fullt tillfredställande för statsverket men
har i betraktande av föreliggande omständigheter och då avtalade villkor i övrigt ej givit
anledning till erinran, dock förordat att avtalet godkännes från statsmakternas sida.
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Ur Smålandsposten N:o 61 Söndagen den 18 April 1943.
Födelsedag.
65 år fyller på onsdag hemmansägaren August Vilhelm Jonasson, Skyhyltan, Vislanda.
Jubilaren är född i Sjötorpet, Vislanda. Efter att som ung ha arbetat vid järnvägsbyggen
å olika platser i landet övertog han år 1912 fädernegården 1/4 mantal Skyhyltan, och två
år senare ingick han äktenskap. Under årens lopp har Jonasson i olika avséende förbättrat
sin gård. Sålunda uppförde han år 1923 en ny mangårdsbyggnad, och några år senare
renoverades ladugården. All åkerjord har stenbrutits, och från de nu släta fälten hämtas
rikliga skördar.
Alla offentliga uppdrag har han undandragit sig och helt följt parollen ”Bonde, bliv vid
jord”. Men det arbete, han nedlagt på modernäringens område, har varit både gagnande
och betydelsefullt. Intresserad jägare strövar han omkring i skog och mark. Han har också
tillhört Vislanda jaktvårdsförening.
Begåvad med ett humoristiskt sinnelag i förening med en god berättaretalang har
jubilaren många goda historier och minnen att förtälja.

Mossbrand i Vislanda. Å Hästhagens mosse i Vislanda utbröt i fredags vid 11-tiden på
förmiddagen en eld.
Gnistor från en gengastraktor antände marken, och på grund av den kraftiga stormen
spred sig elden hastigt. Vislanda brandkår under ledning av brandchef J. A. Ståhl ryckte
ut med den stora motorsprutan. I släckningen deltog också ett 100-tal torvarbetare. Efter
fem timmars krävande arbete var elden släckt. Vakthållning hade ordnats vid brandstället.

Ur Smålandsposten N:o 65 Söndagen den 25 April 1943.
Avskedspredikan.
En avskedspredikan hölls långfredagen i Vislanda kyrka av kyrkoherde P. I. Hallgren,
Blädinge, som den 1 maj avflyttar för att tillträda kyrkoherdetjänsten i Runstens pastorat
på Öland.
Efter predikan över ämnet ”Korsets makt” vände sig kyrkoherde Hallgren till församlingen och framförde ett tack för den välvilja, som visats honom under den nära nioåriga
verksamheten i Vislanda pastorat. Han yttrade bl.a.: ”Då det i dag är sista gången, som
jag håller högmässopredikan från denna predikstol, ville jag tacka församlingen för de
högtidsstunder, som jag varit med om i denna helgedom. Främst vänder jag mig därvid
till min förman, kontraktsprost Holm, och tackar honom för den välvilja och det
överseende, han visat mig. Vidare får jag tacka församlingen och kyrkoråd, kyrkovärdar,
kantor och kyrkväktare för ett gott stöd och samarbete, och slutligen önskar jag att Guds
rika välsignelse alltid måtte vila över Vislanda fösamling och dess kyrka”.
Efter gudstjänsten blev kyrkoherde Hallgren i sakristian avtackad av kyrkorådet, vilket
överlämnade en minnesgåva i gammalt silver.
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Ur Smålandsposten N:o 66 Onsdagen den 28 April 1943.

ÄRADE MARKNADSBESÖKARE!
ett större parti herr-, dam- och barnstrumpor utförsäljes marknadsdagen
till låga priser. Herrstrumpor 0:75 kr., bomull, förkrigskvalitet, Dito
1:35, ylle och bomull, Damstrumpor från 1:75 till högre priser.

Valfrid Johansson, Piggaboda, Vislanda.

På Vislanda marknad
demonstreras och försäljes HUSKVARNA SYMASKINER.
Förmånliga villkor, vid kontantköp hög rabatt. Vid samma tillfälle
försäljes en något begagnad symaskin till billigt pris.
Distriktsombud VALFRID LUNDBERG, H j o r t s b e r g a .

Köp och reparera Eder CYKEL
–i–

VISLANDA NYA CYKELAFFÄR.
Tel. 118.

NORE JOHANSSON.

Tel. 118.

1:sta maj firas i Vislanda
med föredrag i FOLKPARKEN kl. 14,45 av riksdagsman CARL HOPPE,
Motala.
DANS kl. 19,30 – 24. Musik av HILMERS ORKESTER.
Alla Välkomna!

KOMMITTERADE.

Födelsedag.
80 år fyller i morgon fru Susanna Svensson, Stensnäs, Vislanda.
Hon är född i Tesås, Ryssby. År 1887 ingick hon äktenskap med lantbrukaren B.
Svensson. Makarna Svensson voro därefter ett 10-tal år bosatta å torpet Svansboda under
Lönshult samt arrenderade senare Lönshults Norregård. År 1904 inköpte de Stensnäs
under Ugnabygden, där de sedan bott.
”Sanna i Stensnäs”, som hon mest kallas, tillhör dem, som förskaffat sig aktning och
många vänner i orten på grund av sitt alltid gladlynta och gästvänliga sinnelag. Ännu är
hon trots de åttio åren i besittning av en god vitalitet.

Bröllop.
Påskafton sammanvigdes i Vislanda kyrka lokbiträdet Paul Svensson, Nässjö, och
fröken Allie Björkman, dotter till åkeriägaren Gunnar Björkman, Vislanda. Under tonerna
av bröllopsmarschen ur ”En midsommarnattsdröm” av F. Mendelsohn intågade brudparet
i templet. Vigseln förrättades av brudens konfirmationslärare, kontraktsprosten K. Holm,
Vislanda, som även höll lyckönskningstal till de nygifta.
Efter vigseln gav brudens fader middag för den närmaste släkt- och vänkretsen.
Telegrafiska lyckönskningar anlände till brudparet.
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Ur Smålandsposten N:o 67 Torsdagen den 29 April 1943.

Nummeranrop
i
BRAÅS, GRIMSLÖV, HOVMANTORP, INGELSTAD,
LAMHULT, LENHOVDA, LESSEBO, MOHEDA,
NORRHULT, SM. RYDAHOLM, TINGSRYD,
URSHULT och VISLANDA.
Obligatoriskt nummeranrop införes fr.o.m. den
1 maj 1943 vid ovanstående telefonstationer.
Telegrafkommissarien.

Vislanda pastorats sparbanks huvudmän, höllo i tisdags årssammanträde. I styrelsen
omvaldes handelsföreståndare O. Håkansson, Vislanda, och lantbrukare M. Marcusson,
Målerås. Till huvudman nyvaldes lantbrukare G. Rogdahl, Hjälmaryd, Blädinge. Till
revisorer omvaldes grosshandlande E. Swensson och direktör S.O.E. Svensson, Vislanda,
och nyvaldes kommunalnämndsordförande E. Ohlsson, Blädinge.
Styrelsens ordförande, häradsdomare C.M. Johansson, S. Vare, Blädinge, uttalade
sparbankens tack till den avgående revisorn, riksdagsmannen P. M. Olsson, Blädinge, för
50-årigt väl utfört arbete i sparbanken.

Ur Smålandsposten N:o 68 Lördagen den 1 Maj 1943.
Vislanda vårmarknad, gick av stapeln i torsdags.
Tillförseln av kor var ganska liten. Priserna höllo sig omkring 650 kr. I de olika stånden
gick affärerna dåligt, ty antalet marknadsbesökare var på grund av det regniga vädret
ringa. Ordningen var bra.

Ur Smålandsposten N:o 69 Tisdagen den 4 Maj 1943.

FÖRLOVADE.
Byggnadsingenjör

Folke Blomqvist
Lärarinnan

Anna-Lisa Lindström
Stockholm.
Vislanda.
Stockholm den 1 maj 1943.

Bröllop.
I Vislanda kyrka sammanvigdes den 1 maj järnvägstjänsteman Gert Lindell, Alvesta,
och fröken Sonja Karlsson, dotter till lantbrukaren Ernst Karlsson och hans maka,
Tykatorp, Vislanda. Vigseln förrättades av kontraktsprosten K. Holm, Vislanda, som höll
lyckönskningstal till de nygifta.
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Ur Smålandsposten N:o 72 Söndagen den 9 Maj 1943.

FÖRLOVADE.
John Fransson
Norma Johansson
Ålshult.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 73 Tisdagen den 11 Maj 1943.
Dödsfall.

Härmed tillkännagives
att den store barnavännen
till sig hemkallat
vår käre son och broder

Karl-Arne Ingmar
som hastigt avlidit genom
olyckshändelse i en ålder av något
över 10 år, djupt sörjd och i ljusaste
minne bevarad av oss, farföräldrar
och morföräldrar, ävrig släkt,
kamrater och vänner.
Rickardshult, Vislanda den 8 maj 1943.

En olyckshändelse med dödlig utgång,
inträffade i lördags eftermiddag i Rickardshult, Vislanda.
En 10-årig son till lantbrukare Ivar Ring,
Rickardshult, höll på med att köra med häst
och bult ute på åkern. Då modern kom ut
för att tala med gossen, fann hon honom
liggande under bulten. När hon lyckades få
upp honom, var han död. Tillkallad läkare
kunde endast konstatera, att döden varit
ögonblicklig.
I den stora sorg, som drabbat föräldrar och
syskon, deltaga vänner och kamrater till den
döde.

ELSA och IVAR RING.
Göran. Harald.
Blott ett steg mellan livet och döden.
Sv. Ps. 581.

Opinionsmöte mot ungdomsfylleriet, var i söndags anordnat i Ordenshuset, Vislanda.
Som arrangör stodo samtliga ungdoms-, nykterhets- och bildningsorganisationer inom
orten. Efter ett musikstycke, spelat av hr B. Friman, Vislanda, hälsade hr K. Karlsson,
Kvarnabacken, välkommen och överlämnade ordet till folkskollärare B. Herrlander,
Kosta, som höll ett mycket intressant och medryckande föredrag över ämnet ”Ungdomen
och vi”. Hr Karlsson avtackade talaren, och sedan följde en underhållningsavdelning, i
vilken ungdomar från de olika organisationerna medverkade. Järnvägstjänsteman
E. Eriksson, Vislanda, höll avslutningsanförandet.
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Ur Smålandsposten N:o 77 Tisdagen den 18 Maj 1943.
Dödsfall.

Min älskade make
och vår käre lille far,
morfar och farfar

Alexander Berg
avled stilla i dag i sitt 76:te
levnadsår, djupt sörjd och i tacksamt
minne bevarad av oss, släkt och
vänner.
Vislanda den 16 maj 1943.
JOSEFA BERG.
Karl och Vera.
Leijf.
Rickard och Lilly.
Kerstin. Dick.
Henning och Karin.
Ulla-Britt. Ingvar.
Torvald och Frida.
Ingegerd. Maj. Lars. Lillmor. Bengt.
Erik och Asta.
Lars-Eric. Birgitta.
Maja och Gustaf.
Evy. Bengt. Lars.
John och Bertha.
Ann-Britt. Lars-Rune.
Jonas och Karin.
Birger.

Hur tomt och öde och tyst här hemma
Se´n du, min käre make och far,
oss lämnat har,
Ej mera vi höra din kära stämma,
Men i vårt minne du lever kvar.

I söndags avled i Växjö f.d. järnvägstjänstemannen Alexander Berg, Vislanda, i
en ålder av 75 år.
Den hädangångne var född i Nottebäck.
År 1897 kom han till Vislanda och arbetade
vid Ångsågen till år 1900, då han fick
anställning vid Statens järnvägar i Vislanda. 1912 blev han ordinarie och avgick
med pension år 1931. Med hr Berg bortgick
en synnerligen sympatisk man. Sorgen och
saknaden blir stor både hos släkt och
vänner.
Närmast sörjande är maka, åtta söner och
en dotter. Sonen Karl är järnvägstjänsteman
i Göteborg, Rickard kontorist i Malmö,
Henning anställd vid Götaverken i
Göteborg, Torvald järnvägstjänsteman i
Stockholm, Eric anställd vid slakteriet i
Hälsingborg, Johan anställd vid telegrafverket i Alvesta, Jonas anställd vid mekanisk verkstad i Halmstad och Birger
personalkontrollör vid Hasselbacken i
Stockholm. Dottern Maja är gift med
verkmästare G. Nylander, Halmstad.

Begravning.

I söndags vigdes till den sista vilan i
Vislanda kyrka den genom olyckshändelse
bortgångne Karl-Arne Ring, son till lantbrukare I. Ring och hans maka, Rickardshult, Vislanda.
Vid kistan bildade den avlidnes kamrater häck. Jordfästningen förrättades av kontraktsprosten K. Holm, Vislanda, som med utgång från 1:a Samuelsboken 20:3 höll dödsbetraktelse. Sedan kistan sänkts i graven å Nya kyrkogården, talade den avlidnes lärare,
folkskollärare Hj. Liljekvist, Lindås Vislanda, och nedlade en krans från lärare och
kamrater. En liten flicka läste verser. Skolkamrater till den döde sjöng psalmen 283: 7-10.
En överväldigande blomstergärd hade ägnats den så hastigt bortgångnes minne.

FÖRLOVADE.
Ture Pettersson
Astrid Danielsson
Vislanda.
Liatorp.
Jönköping den 15/5 1943.
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Ur Smålandsposten N:o 78 Torsdagen den 20 Maj 1943.
Dödsfall.

Min älskade make,
vår käre lilla far

Skomakaremästaren

Anders Gustaf
Lindblom
avled i dag efter en långvarig
sjukdom lugnt och stilla i en ålder av
69 år, 7 mån., 29 dagar, djupt sörjd
och i ljusaste minne bevarad av oss,
syskon, övriga släktingar och många
vänner.
Vislanda den 17 maj 1943.

Skomakaremästaren A. G. Lindblom,
Vislanda, avled i måndags i sitt hem i
Vislanda.
Den avlidne var född i Vislanda år 1873.
Redan tidigt kom han i skomakerilära hos
en farbror. Han startade sedan egen rörelse i
Ljungby och kom för ett 30-tal år sedan
tillbaka till Vislanda, där han drivit skoaffär
och reparationsverkstad ända till sin död.
Lindblom idkade biografrörelse under
många år.
Närmast sörjande äro maka, fyra döttrar
och fyra söner samt broder.

SVEA LINDBLOM.
Margit och Nisse.
Lotten och Hugo.
Erik och Greta.
Lisa. Ruth. Helge.
Sigfrid. Arne.
Tyst och stilla var din vandring
genom livet,
Lugn och fridfull var din hädanfärd,
Tack för vad du gjort och givit
Vila ljuvt, det är vår minnesgärd.

Jordfästningen äger rum i Vislanda
kyrka torsdagen den 27 maj kl. 3 e.m.

Ur Smålandsposten N:o 80 Söndagen den 23 Maj 1943.

FÖRLOVADE.
Thorsten Lindström
Kerstin Andersson
Vislanda.

Ryssby.

Ur Smålandsposten N:o 81 Tisdagen den 25 Maj 1943.
Födelsedag.
85 år fyller på torsdag f.d. handlanden Nils Petter Kjellberg, Vislanda.
Kjellberg är född i Öja. Blott 15 år gammal kom han i tjänst hos stationsinspektor
Bergengren i Gemla, hos vilken han stannade i fem år. Efter att sedan ha arbetat på olika
platser fick han anställning som rallare vid järnvägsbyggen i Norrland och höll på med
detta i sju år.
År 1879 ingick Kjellberg äktenskap samt inköpte torpet Lyckhult under Skeppshult i
Vislanda socken. Här var makarna bosatta i omkring 40 år, varefter de flyttade till
Vislanda samhälle.
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De senare åren har Kjellberg bedrivit en omfattande lumphandel, såväl i hemorten som i
angränsande församlingar. I ur och skur har man mött den vitale åldringen på vägarna,
stadigt och säkert trampande sin trehjuliga cykel, som ofta varit tungt lastad. Framhållas
bör att det var först vid 80 års ålder som han lärde sig konsten att cykla. För några år
sedan upphörde han med handeln och vistas nu på ålderdomshemmet, där han njuter en
fridfull ålderdom.
Jubilaren har varit en hedersman av den gamla sorten, som ej ryggar tillbaka för de
prövningar, han mött i livet. Varmt kyrklig till sin läggning syns han ofta i helgedomen.
Trots de 85 åren är han fortfarande i besittning av god vigör och hälsa.

Ur Smålandsposten N:o 83 Lördagen den 29 Maj 1943.
”Rättvisa åt landsbygden”- avd. bildad i Vislanda. På tisdagskvällen höll ordf. i
Jönköpings läns mejeriförbund, landstingsman Henning Bråhn, Ingatorp, föredrag i
Vislanda Folkets park över ämnet: Är dyrortsgrupperingen rättvis och nyttig?
Efter att ha vidrört tillkomsten av dyrortsgrupperingen skärskådade han den olika
livsföringen i storstaden och på landsbygden. Vissa märkesvaror har samma pris i
Stockholm som i landsorten. Omkostnaden i Stockholm är således ej större än att varan
kan säljas till samma pris som på landet. Storstadens folk har dock en större sortering att
välja ur, en stadens fördel. Lantbon får betala mycket större skatt än Stockholmaren.
Därtill får lantbon själv utföra arbeten, som i storstaden utföres för skattemedel, t.ex. snöskottning. Medan storstadsbon sätter sig i ro med tidningen efter att bara ha vridit kranen
för att få ett glas vatten eller koka kaffe, måste lantbon utföra ytterligare ett arbete för att
få samma uträttat. Fastän han arbetar mer, har han mindre betalt. Ju fler människor som
flyttar från landet, ju mer arbete har de kvarvarande att utföra.
Talaren påvisade, hur landsbygden är den verkliga dyrorten, då det gäller läkare o.d.
Telefon är dyrare på landsbygden. Staten pålägger höga avgifter för ledningarna. Sådan
extrabeskattning borde ej åläggas dem, som är i störst behov av telefon, de avlägset
boende. Avgiften för telefonen borde vara lika för alla apparater. Bara en extra avgift på
10 kr. på alla apparater skulle inbringa över 10 milj. kronor, som lämpligen kunde
användas till ledningar till de avlägset boende.
Då vi motarbetar dyrortsgrupperingen, arbetar vi även i ideell riktning, sade talaren. Vi
vilja hindra folkminskningen på landsbygden. Strömmen borde istället vändas att gå från
staden. Det är ej nyttigt att all industri flyttas från landet, att allt centraliseras. Landsbygden får ej bli blott en utmark till staden, en utmark där blott en och annan kvarglömd
bor kvar.
Alla får ge samma pensionsavgift. Men på landsbygden får de gamla 200 kr. mindre i
grundpension. Även tilläggspensionen är dyrortsgraderad.
Efter föredraget, som belönades med kraftigt bifall, beslöts bilda en avdelning av
Riksförbundet Rättvisa åt Landsorten. En interimstyrelse på tre personer tillsattes. Valda
blevo Folke Axelsson, C. G. Lund och Gunnar Palm.
Ett 60-tal medlemmar finnas redan i Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 89 Tisdagen den 8 Juni 1943.

LYSNING.
Helge Lövdahl
Ada Karlsson
Lyckeby.

Vislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 93 Onsdagen den 16 Juni 1943.

FÖRLOVADE.
Erik Ljungberg
och

Greta Lindvall
Vislanda.

Skellefteå.
Gävle, pingstafton.

Rune Wickström
Dagny Ringdahl
Härlunda.

Vislanda.
Pingstafton.

Födelsedag.
50 år fyller på lördag nämndemannen och kyrkovärden Emil Ohlsson, Mörhult,
Vislanda. Nämndeman Ohlsson är född å den gård, han nu innehar, och son till framlidne
kyrkovärden Aug. Ohlsson. Efter att under uppväxtåren varit sin fader behjälplig med
jordbruket övertog han år 1912 fädernegården på arrende, vilken är en släktgård från
början av 1800-talet. Åtta år senare köpte han gården samt ingick därefter äktenskap.
Såväl byggnader som jord har under årens lopp förbättrats i stora drag. Bl.a. uppförde han
år 1930 en ny tidsenlig ladugårdsbyggnad. Men hans mesta tid har med åren kommit att
knytas till allmänna värv, ty redan tidigt blev jubilaren på grund av sitt klarsynta, gedigna
och folkliga sätt i förening med praktisk duglighet uppmärksammad av ortsbefolkningen.
Och det var därför ej underligt att de även ville se hans kraft och förmåga komma till
användning i kommunens tjänst på olika sätt. Att denna deras förhoppning blivit helt och
hållet infriad visa de många förtroendeuppdrag, som lagts i hans händer. Ty i så gott som
alla institutioner och styrelser är han med.
Hr Ohlsson är sålunda ledamot av kommunalnämnden, och dess v. ordf., ledamot av
kommunalfullmäktige sedan år 1931, pensionsnämnden, taxeringsnämnden, där han även
handhar virkestaxeringen, fastighetstaxeringen, fattigvårdsstyrelsen, vars ordf. han är
fr.o.m. i år, ordf. i valnämnden för Mörhults valdistrikt, godeman i lantmäteriförrättningar, brandfogde i Vislanda västra brandrote, ombud för tingshusbyggnadsskyldige,
ombud vid mantalsskrivningar, ombud vid syneförrättning av eklesiastika boställen,
kyrkovärd sedan 1938, ledamot av kyrkoråd och kyrkofullmäktige och dess v. ordf. Han
har varit församlingens representant vid stiftsmöten och som elektor vid val av lekmannaombud till kyrkomötet. Vidare tillhör han styrelsen för Vislandaortens mejeriförening,
vars revisor han är, tillhör styrelsen för B. F:s och R.L.F:s sockenavdelning, där han även
är revisor, styrelsen för Vislanda–Blädinge äggförening, hushållningssällskapets sockenkommitté, direktionen för Vislanda pstorats brandstodsbolag, suppl. i styrelsen för
Vislanda och Blädingeortens el. förening samt som vägstämmoombud.
År 1939 blev han vald till nämndeman för Vislanda socken. Dessutom är han mycket
anlitad som auktionsförrättare och boutredningsman i orten. Intresserad och verksam
jägare har han tillhört Vislanda jaktvårdsförening i många år samt Vislanda skyttegille.
Som synes är det mycket, som blivit honom anförtrott, och alla sina uppdrag handhar och
sköter jubilaren på ett plikttroget sätt med ordning och reda i minsta detalj.
Att nämndeman Ohlsson är en kunnig och framsynt man kunna de många personer
intyga, som av honom erhållit råd och vägledning i olika frågor. Dock hör han icke till
dem som på något sätt velat göra sig gällande eller skaffa sig något beröm, men när han
får ordet, klargör han på ett lättfattligt sätt sin åsikt.
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Personligen är jubilaren enkel och okonstlad, rättrådig och orädd, när det gäller, vilka
egenskaper gör, att han är en gärna sedd man i alla kretsar. Genom sitt gladlynta, vänsälla
sinnelag har han förskaffat sig många vänner.

Bröllop.
Pingstdagen sammanvigdes i Vislanda kyrka järnhandlanden Carl-Eric Järnåsen,
Vislanda, med fröken Anna Lizzie Gunhild Trygg, dotter till f.d. järnvägstjänsteman J. A.
Trygg och hans hustru, Vislanda.
Då brudparet intågade i kyrkan spelades marschen ur ”En midsommarnattsdröm”.
Kontraktsprosten K. Holm, Vislanda, förrättade vigseln och höll med utgång från pingstpsalmen 131 lyckönskningstal till brudparet. Efter vigseln gåvo brudens föräldrar middag
i sitt hem. Tal höllos här av vigselförrättaren, brudgummens fader, järnhandlare Carl
Johansson, Vislanda, samt en broder till bruden. Ett 90-tal telegram anlände till de
nygifta.
Pingstafton sammanvigdes i Vislanda prostgård hemmansägaren Erik Vilhelm
Petersson, Sköldsta Norregård, Hjortsberga, med fröken Gunhild Signe Sofia Svensson,
Fållen, Vislanda. Vigseln förrättades av kontraktsprost K. Holm, Vislanda.
I Vislanda kyrka sammanvigdes pingstafton verkmästaren Fridolf Julius Blixt från Osby
och fröken Ester Karin Sofia Karlsson, dotter till lantbrukaren K.A. Svensson och hans
hustru, Råknen, Vislanda.
Vigselförrättare var kontraktsprosten K. Holm, Vislanda, som höll lyckönskningstal till
de nygifta med utgång från orden i Paulus brev till Fillipperna 4: 19. Efter vigseln gåvo
brudens föräldrar middag för en närmaste släktkretsen.

Ur Smålandsposten N:o 96 Söndagen den 20 Juni 1943.
Dödsfall.

Min käre son och vår broder

Gösta Eric Vallentin
Sjöqwist
* den 1/4 1918
† den 18/6 1943
sörjd och i ljusaste minne bevarad
av oss, syskonbarn, övrig släkt,
trolovad och många vänner.
Vislanda den 18/6 1943.
JENNY SJÖQWIST
Syskonen.
Yvs ej att vara frisk och ung:
Ej döden räknar åren.
Hur mången, fast ålder tung,
Har sett sin son på båren:
Ja, undanfly ej någon kan:
Vem Herren vill, den kallar han,
Också i ungdomsåren.
Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
söndagen den 27 juni kl. 10, 30. De, som
önska följa den avlidne till graven,
samlas i sorgehuset kl. 9.

Ett dödsbud, som väckt stor förstämning
nådde i fredags Vislanda, då vaktmästaren
vid Vislanda hotell, Eric Sjöqwist avled
natten till fredagen på Garnisonssjukhuset i
Malmö.
Erik Sjöqwist var född i Vislanda och son
till framlidne järnvägstjänstemannen Oskar
Sjöqwist och hans efterlämnade maka. Han
har under många år varit anställd på Vislanda hotell och gjort sig allmänt omtyckt.
Vidare har han ett par år tjänstgjort på
kristidsnämndens expedition i Vislanda.
Den bortgångne var ordförande i Vislanda
idrottsförening och initiativtagare och
organisatör av Värendsloppet på skidor.
Sedan en längre tid tillbaka har han varit
inkallad till beredskapstjänst. För några dagar sedan insjuknade han i en gallsjukdom,
som övergick till allmän blodförgiftning.
Sjöqwist var vid sin död 25 år gammal.
Närmast sörjande är trolovad, moder och
syskon. I deras sorg deltaga en stor vänkrets.
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Ur Smålandsposten N:o 97 Tisdagen den 22 Juni 1943.
Midsommarvisa.
Nu slocknar aftonglansen
kling dunkelblåa skogar,
och dagens sista kåre går
kring sommarljumma näs;
en lom i fjärran ropar,
och utmed gröna stigen
en kvällstung humla surrar dovt
bland ljung och daggigt gräs.

På trappan till sin stuga
står gamla mor Malena
försänkt i dröm och lyssnande
till spel och glada skratt;
en gång för länge sedan
som sjuttonårig jänta
hon trådde dansen även hon
i ljus johannisnatt.

Emedan kväll och morgon
står natten tyst och vaken
med olvonkrans och rosbukett
och doft av nattviol;
och borti byn, där stången står
blomsterprydd och lövad
med liv och lust går dansen
till dragspel och fiol.

Men snart skall hedens lärka
med gryningsglöd på vingen
den nya dagen hälsa
med sin drillande revelj…
Då glittra alla sjöar,
då dofta alla blommor,
och glädjens visa tonar ut
i sol och sommarhelg.
PÄLLE NÄVER.

Födelsedag.
70 år fyller på fredag mjölnaren Anders Frithiof Samuelsson, Piggaboda, Vislanda.
Jubilaren är född i Fagerryd, Södra Ljunga. Redan som ung lärde han av sin fader det
yrke, vilket han sedan ägnat sig åt. Efter olika anställningar som mjölnare bl.a. under flera år vid Sällebergs kvarn och såg i Ryssby, inköpte han för ett 30-tal år sedan den av
mjölnare A. Johansson bedrivna Piggaboda kvarn- och sågverksrörelse i Vislanda. Jämte
denna rörelse har jubilaren även sysslat med diverse träslöjd samt varit anlitad som
båtbyggare. 70-åringen har alltid varit en stilla och försynt man.

Ur Smålandsposten N:o 98 Lördagen den 26 Juni 1943.

FÖRLOVADE.

John Johansson
Karin Magnusson

Arthur Carlsson
Stina Petersson

Vislanda.

Vislanda.
Jönköping midsommarafton 1943.

Virestad.

Allan Lanz
Hilda Karlsson

Gunnar Andersson
Alice Karlsson

Floby.

Vislanda.
Midsommarafton.

Vislanda.
Växjö Midsommarafton.

Karl Karlsson
Lizzie Friman
Vislanda.
Göteborg midsommarafton.
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Bröllop.
Midsommarafton sammanvigdes i Vislanda kyrka lantbrukaren Johan Olof Gunnar
Engström, Färanäs, Blädinge och fröken Anna Linnéa Johansson, dotter till lantbr. G.
Johansson och hans maka, Röshult; vidare montören Artur Gunnar Olsson, Diö, och
fröken Inga Stina Maria Petersson, dotter till lantbrukaren A. Pettersson och hans maka,
Glimminge, Vislanda, samt fänrik Erik Ragnar Ring, Visby, och fröken Hulda Ottosson,
dotter till f.d. lantbrukaren Otto Andersson, Vislanda.
Under det att festmarsch ur ”En midsommarnattsdröm” spelades, tågade brudparen in i
kyrkan. Vigslarna förrättades av kontraktsprosten K. Holm, som höll lyckönskningstal till
de nygifta med utgång från David 89:de psalm 16– 17. Då brudparen lämnade kyrkan
spelades marschen ur ”Bröllopet på Ulfåsa”.

Ur Smålandsposten N:o 102 Lördagen den 3 Juli 1943.
Aftonunderhållning i Vislanda. Vislanda husmodersförening hade i onsdags anordnat
offentlig aftonunderhållning i Tingsvallens bygdegård.
Till denna hade en 100-tal intresserade infunnit sig. De hälsades välkomna av föreningens ordförande, prostinnan Asta Holm, Vislanda, som därefter i några korta drag
redogjorde för husmodersföreningarnas arbete och syften och framhöll, att Vislanda
ortsförening hade som sitt närmsta mål uppställt ordnandet av hemhjälp och startandet av
en systuga. Efter det fru Sigrid Lenning, Vislanda, deklamerat en dikt, framträdde den
välkände sångaren Olle Nygren, Stockholm, och sjöng till luta på sitt mästerliga sätt ett
10-tal visor, vilka mottogos av publiken med livliga applåder.
Därefter vidtog programmet med en talkör av skolbarn, vilka även blevo föremål för
applåder. Sedan följde servering av kaffe, ostkaka och tårta, varefter den alltigenom
trevliga aftonen avslutades med ”Du gamla, du fria”.

Ur Smålandsposten N:o 104 Tisdagen den 6 Juli 1943.
Bröllop.
I söndags sammanvigdes i Vislanda kyrka lantbrukaren Åke Bertil Svensson, Skörda,
Vislanda, och fröken Jenny Britta Maria Jonasson, dotter till lantbrukaren Aug. Jonasson
och hans maka, Skyhyltan, Vislanda. Då brudparet inträdde i kyrkan spelades
”Brudkören” ur Lohengrin. Kontraktsprosten K. Holm, Vislanda, förrättade vigseln och
höll med ledning av orden i Pauli brev till Galaterna 6: 2 lyckönskningstal till de nygifta.
Efter vigseln gav brudens föräldrar middag för ett stort antal inbjudna. Brudparet blev
härunder föremål för hyllningar.

Ur Smålandsposten N:o 106 Lördagen den 10 Juli 1943.
Cyklister kolliderade. Natten till måndagen inträffade en kollisionsolycka utanför
Vislanda.
En fröken Ingrid Johansson kom cyklande från Vislanda mot sitt hem i Gransboda. Då
hon var kommen till Hönetorp kolliderade hon med en från Växjöhållet kommande
cyklist, ynglingen John Andersson från Lindholmen, Vislanda. Den senare ådrog sig därvid så svåra skador, att han måste föras till Växjö lasarett. Ingen av de båda cyklisterna
hade någon lykta brinnande.
Andersson hade vid kollisionen ådragit sig en spricka i skallbenet, men någon fara för
livet torde ej föreligga.
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Lösöreauktion.
Nästa torsdag den 15 dennes, låta
sterbhusdelägarne efter skomakaremästaren A. G. Lindblom i Vislanda
medelst offentlig auktion med början
kl. 12 p.d. försälja all sterbhuset tillhörig lösegendom, däribland ett taffelpiano och ett bättre piano, matsalsmöbel, bestående av buffé, bord och
sex stolar, linneskåp, två flätade fåtöljer jämte bord, diverse bord och stolar,
byråar, sängar m.m. Sängkläder och
linnevaror, glas och porslin samt kökssaker.
Tre månaders räntefri kredit, mot
förbehåll att äganderätten ej övergår till
köparen förrän varan blivit till fullo
betald.
Kuponger torde medtagas.
Vislanda den 9 juli 1943.
Carl Samuelsson.

Ur Smålandsposten N:o 108 Tisdagen den 13 Juli 1943.

FÖRLOVADE.
Roland Frej
Mary Gustavsson
Vislanda.
10/7.

Ur Smålandsposten N:o 111 Söndagen den 18 Juli 1943.
Födelsedag.
65 år fyller på torsdag hemmansägaren Aron Gustaf Hörberg, Fållen, Vislanda.
Hörberg är född i Aneboda, där hans fader var grenadjär. Efter ingånget äktenskap
arbetade han först med snickeriarbete i Alvesta, varefter han köpte en gård i hemsocknen.
År 1919 inköpte han Remmatorp i Vislanda, där han nedlade ett betydande arbete. Efter
att ha brukat detta i tio år överlämnade han det till en son och inköpte samtidigt en mindre
gård i Fållen. Han deltog även en tid i det kommunala livet och tillhörde bl.a. taxeringsnämnd och kommunalnämnd.
Jubilaren har genom sitt nobla sinnelag och rejäla uppträdande gjort sig allmänt omtyckt.
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Ur Smålandsposten N:o 122 Lördagen den 7 Augusti 1943.

Vår älskade lille solstråle,

Lars-Eric
avled stilla i dag, 5 mån. och 20
dagar gammal, lämnande oss alla i
namnlös sorg.
Stolparås, Vislanda, 6 aug. 1943.
Jenny och Arthur Andersson.
En liten ängel till oss kom,
han hälsade och vände om.

Att aldrig tappa sugen.
Man borde inte klaga,
när man har sol och luft
och sjö och gröna ängar
och vanligt bondförnuft,
och räcker sen humöret
och hälsan ej tar slut,
då bör man kunna klara
sig hela livet ut…

När länsman sen tog gården
och mer därtill i mät
och Lasse stod där tomhänt
och barn och kärring grät,
då drog han åt sin svångrem
och började på nytt
att gno ihop det välstånd
som nyss från honom flytt.

Smålands-Lasse fick gå
från gård och grund
för att sitt namn ha präntat
en salig aftonstund,
när storpatronens konjak
bröt alla hinder ned
för lysande affärer
i virke och i ved.

Nu sitter Lasse bärgad
och fri från nöd och skuld,
och barnen äro vuxna
och gumman glad och huld;
mot stubbar, sten och rötter
han går i fejd som förr,
men aldrig mer han träder
inom patronens dörr.
PÄLLE NÄVER.

Ur Smålandsposten N:o 124 Tisdagen den 10 Augusti 1943.
Födelsedag.
60 år fyller på torsdag hemmansägaren Gustaf Svensson, Mjöhult, Vislanda.
Jubilaren är född i Blädinge. År 1923 efter ingånget äktenskap övertog han först en gård i
Mörhult, Vislanda, på arrende. Denna gård brukade han till år 1928, då han jämte en
broder inköpte fädernegården i Mjöhult. Det är å denna gård, som han sedan nedlagt ett
synnerligen förtjänstfullt arbete. Före övertagandet av fädernetorvan hade de visserligen
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av sin fader, framlidne hemmansägaren N.M. Svensson, erhållit grundliga insikter i
jordbrukets skötsel, men det oaktat har de ställt sig förstående till de stora framsteg, som
under de senare åren gjorts för jordbrukets rationalisering.
Det bör blott framhållas, att när kulturbeten för kreatur började anläggas i Kronobergs
län, var deras gård en av de första inom socknen, som gick in för sådana beten. Även på
andra områden har jubilaren varit en föregångsman då det gällt nya metoder inom
jordbrukets ram. Och säkerligen är det få gårdar, som äro vad såväl hus som jord
beträffar, så välskötta som deras. Ty allt det arbete, som bröderna Svensson nedlagt å
modernäringens område och för sin gårds rationella skötsel, har varit idogt, samt uppburet av stor omsorg och plikttrohet, som saknar sitt motstycke i orten.
Några offentliga uppdrag har Svensson ej eftersträvat, utan han har helt ägnat sina
krafter åt jordbruk. 60-åringen är en stilla och redbar person, som tillvunnit sig allas
aktning och vänskap.
60 år fyller på fredag f.d. hemmansägaren Jon Magnus Samuelsson, Tubbamåla,
Vislanda.
Jubilaren är född i Tubbamåla. Efter föräldrarnas död övertog han fädernegården, vilken
han emellertid senare sålde och inköpte lägenheten Bokelund, som han alltjämt äger.
Samuelsson är en stillsam och tillbakadragen man, som allmänt uppskattas för sin försynthet och välvilja.

Ur Smålandsposten N:o 126 Lördagen den 14 Augusti 1943.
Dödsfall.

Min älskade gode make

Axel Bernhard
Johansson
har i dag efter en kort sjukdom
lämnat mig i djupaste sorg och
saknad, sörjd av mig, syskon, släkt
och vänner.
Vislanda den 11 aug. 1943.

I onsdags avled banarbetaren Axel
Bernhard Johansson, Vislanda.
Den bortgångne var född i Blädinge och
kom i unga år i Statens järnvägars tjänst
som barnarbetare. Ända till för c:a 15 år
sedan var han bosatt i Blädinge, varefter
han flyttade till Vislanda. Han var en duktig
och skötsam arbetare, som vann både sina
förmäns och kamraters full förtroende.
Närmast sörjande äro maka och syskon.

HELENA JOHANSSON.

Sv. ps. 575.
Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
onsdagen den 18 aug. 1943 kl. 4 e.m.
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Ur Smålandsposten N:o 132 Tisdagen den 24 Augusti 1943.

Yngling dödad av blixten
i Vislanda.
Fadern och en broder
tillfälligt förlamade.
Flera mindre blixtnedslag i Moheda.

Ett häftigt men kortvarigt åskväder gick i går middag fram i vissa delar av Kronobergs
län, och blixten slog ned i både Vislanda och Moheda.
I Vislanda slog blixten ned i en liten barack vid kolugnsanläggningen Elnaryd, strax
söder om Vislanda stationssamhälle, varvid ett människoliv krävdes.
I baracken befunno sig arbetaren Ernst Andersson-Signal och hans båda söner Bertil och
Lennart samt lantbrukaren Agne Samuelsson. Vid nedslaget dödades omedelbart sonen
Bertil, under det att de övriga bedövades. Hr Andersson och sonen Lennart ådrogo sig
dessutom en tillfällig förlamning, vilken gick tillbaka efter en kort stund.
Den bortgångne var endast 18 år och sörjes närmast av fader och syskon.
I Moheda slog blixten ned i en ung lönn i västra hörnet av tomten till Boatorps folkskola. Blixten plöjde ett par breda fåror i barken längs trädet och kastade sig därefter över
till en gärdesgårdsås i läget till den bredvidliggande beteshagen. Åsen splittrades i småflisor, som kastades många meter vidt omkring. Slutligen följde blixten ståltrådsstängslet
till beteshagen en längre sträcka utmed landsvägen till Horda.
Nedslaget inträffade vid slutet av middagsrasten vid skolan, och flera barn befunno sig
vid skolplatsen och landsvägen – som tur var dock ej i omedelbar närhet av trädet. Ingen
av dem skadades.
I granngården, Boatorps Rättaregård, skedde samtidigt ett överslag i husets telefonledning, som ramponerades. I ett av rummen svartbrändes tapeterna vid det elektriska
intaget på ett par ställen, dock utan att antända.
I Boatorps Hökagård strax intill inträffade ett överslag i telefonen, och en golvmatta
antändes. Elden släcktes dock snabbt, och några större skador anställdes ej.
Transformatorn i Horda by ramponerades.

Ur Smålandsposten N:o 134 Lördagen den 28 Augusti 1943.
Den nya läkarbostaden i Vislanda, är nu färdig och insynades i måndags av arkitekt
A. Wiman, Växjö.
Byggmästare Eric Gustafsson, Vislanda, har varit huvudentreprenör. Läkarebostaden har
ett vackert läge vid Östra torget. Huvudbyggnaden är uppförd i två våningar med en
envånings vinkelbyggnad. Under hela huvudbyggnaden finns källare, vilket bl.a.
inrymmer pann- och bränslerum, tvätt- och toalettrum samt matkällare m.m. Torkrummet
är ävenledes skyddsrum. Första våningen upptar två rum, hall, kök och serveringsrum.
Andra våningen innehåller 5 rum, badrum och hall. I vinkelbyggnaden finns mottagningsrum, behandlingsrum, laboratorierum, mörkrum och väntrum. Samtliga väggar i
rummen äro klädda med porös wallboard och målade. Rummen i första våningen har
parkettgolv. De sanitära anläggningarna både i bostaden och i mottagningen fylla de
högsta moderna krav. Hela byggnaden är reveterad och målad och taket är beklätt med
Heby-tegel. Samtliga entreprenörer har gjort ett synnerligen gott arbete, vilket också
framgick vid insyningen. Ännu återstår en del planeringsarbeten.
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Ur Smålandsposten N:o 133 Torsdagen den 26 Augusti 1943.

Härmed tillkännagives,
att
min älskade son och broder

Bror Gunnar Bertil
Andersson-Signal
hastigt avlidit i dag genom åskslag i
en ålder av 18 år, 2 månader och 11
dagar, djupt sörjd och i tacksamt
minne bevarad av oss, fader, syskon,
arbetskamrater och vänner.
Vislanda den 23 aug. 1943.
ERNST SIGNAL.
Syskonen.

Sv. ps. 583.
Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
söndagen den 29 aug. kl. 10,30 f.m.

Ur Smålandsposten N:o 135 Söndagen den 29 Augusti 1943.

Förlovade
Lennart Andersson
Olga Augustsson
Malmö.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 136 Tisdagen den 31 Augusti 1943.
Begravning.
I söndags jordfästes å Vislanda kyrkogård den av blixten dödade ynglingen Bertil
Andersson-Signal, Lindås, Vislanda.
Kistan bars av sex hemvärnsmän och åtta hemvärnsmän tågade före processionen till
graven å nya kyrkogården. Jordfästningen förättades av kontraktsprosten K. Holm,
Vislanda, som höll en dödsbetraktelse, med utgång från Davids psalm 46: 11. Vid graven
talade för hemvärnet Sune Johansson, Vislanda, och lantbrukare Bengt J. Olsson, Skörda,
Vislanda, som varit den hädangångnes arbetsgivare, tackade för den plikttrohet och
duglighet, den döde alltid visat. En stor skara kamrater och vänner följde den så hastigt
bortgångne på hans sista färd. Många vackra kransar hade sänts till båren.
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De gamlas dag, firades i söndags i Vislanda kyrka. Dagen inleddes med skriftermål och
högmässa med nattvardsgång. Kyrkan var fullsatt med både unga och gamla.
Kontraktsprosten K. Holm, Vislanda, predikade över dagens text. Från läktaren sjöng
sångaren Karl Olof Johansson från Alvesta ”Konungens konung” av Gustaf Norén samt
”Det gäller” av Ilmari Hannikaineh.
Efter gudstjänstens slut samlades de gamla till samkväm i folkskolans sal. För de övriga
kyrkobesökarna fanns tillfälle för att dricka kyrkkaffe i sockenstugan. Sedan de gamla
bänkat sig kring kaffebordet, hälsade prosten Holm välkommen. Hr Johansson sjöng
Stenhammars ”Sverige”, ”Land du välsignade” av Althén och ”Frihet är det bästa ting” av
Joel Berglund. Sedan de gamla ätit tårta och ostkaka, tackade f.d. kyrkovärd G.S.
Olofsson, Kvarnabäck, å samtliga inbjudnas vägnar. Komminister Nicklasson, Blädinge,
höll därefter en kort betraktelse och till sist sjöngs ps. 600: 6–7.
De gamlas dag är en vacker tradition, som uppskattas av både gammal och ung, vilket
visade sig dels i den stora anslutningen till gudstjänsten och samkvämet och dels i den
stora mängd gåvor i form av äkta kaffe, kakor m.m., som skänkts. Den kyrkliga
sykretsens medlemmar svarade för serveringen och till alla frambar prosten Holm under
samkvämet ett varmt tack.

Ur Smålandsposten N:o 140 Tisdagen den 7 September 1943.
Dödsfall.

Vår kära mor,
mormor och farmor

Karolina Svensson
* 29/9 1874 – † 5/9 1943
har gått ifrån oss, djupt sörjd och
saknad, i ljusaste minne bevarad av
oss, övrig släkt och många vänner.
Vislanda den 5 sept. 1943.
Einar
Maj-Britt, Birgit, Gudrun
Signe o. Ivar
Ingrid
Ragnar
Ivar o. Asta
Bernt, Stina, Siv
Edit o. Axel
Eva-Lina, Astrid
Verner o. Margit
Börje, Ingrid, Bertil
Margit o. Hjalmar
Kerstin
Agda o. Fritz
Klas-Erik
Gunborg o. Harry
Ulf, Klas-Ove
Thure o. Signe

I söndags avled fru Karolina Svensson,
Vislanda, i en ålder av nära 69 år.
Född i Ulvö kom hon genom giftermål
tidigt till Vislanda, där hon sedan varit
bofast sin återstående levnad.
Det är en kraftkvinna, som har gått bort
med fru Svensson. Som mor till tio barn har
hon mer än de flesta fått undergå stora
prövningar, men hon har alltid varit en
uppoffrande kvinna, som genom ett aldrig
svikande tålamod gjort allt för sina barn.
Den varma moderskärleken har vällt fram
ur en aldrig sinande källa.
Också i vännernas krets har hon varit en
vän bland vänner. Genom sitt alltid glada
humör och vänliga sätt har hon gjort sig
omtyckt av alla.
Närmast sörjande äro tio barn, barnbarn,
svågrar och svärdöttrar.
Karolina Svensson var änka efter vagntillsyningsmannen
Klas Svensson, som avled 11 juni 1931. Familjen var större
delen av livet bosatt i Vislanda station nr 39.
A.R.

Far har sträckt ut handen
Mor har fattat den
och på andra stranden
mötas de igen.
Sv. Ps. 424.
Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
söndagen den 12:te september 1943 kl.
10,30.
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Födelsedag.
50 år fyller i dag skomakaremästaren Martin Petersson, Vislanda.
Hr Petersson har lärt sitt yrke av sin fader och är en mycket skicklig yrkesman. Tillsammans med en broder övertog han faderns rörelse under firmanamnet Bröderna
Peterssons skoaffär. Inom Vislanda kyrkokör har jubilaren varit en mycket verksam
medlem och är bl.a. körens kassör.

Ur Smålandsposten N:o 144 Tisdagen den 14 September 1943.
Dödsfall.
Grosshandlanden Carl Samuelsson, Vislanda, avled i söndags i sitt hem efter
endast ett par dagars sjukdom.
Vår käre far,
Den bortgångne var född i Skatelöv 1871.
morfar och farfar
Vid
20 års ålder fick han anställning hos
Grosshandlanden
fanjunkare Svenssons spannmålsaffär i
Vislanda, och övertog denna rörelse 1898.
avled stilla i dag i en ålder av 72 år,
1942 ombildades affären till aktiebolag,
sörjd av oss, systrar och övriga
varefter hr Samuelsson drog sig tillbaka
släktingar.
från ledningen. Som affärsman har hr
Vislanda den 12 sept. 1943.
Samuelsson varit synnerligen framgångsrik,
KERSTIN och PIERCE.
och Carl Samuelssons spannmålsaffär i
ELLEN.
SVEN och SOFIA.
Vislanda har varit välkänd inom hela södra
Barnbarnen.
Sverige.
Inom bankväsendet i Vislanda har den
Jordfästningen äger rum i Vislanda
bortgångne på grund av sin stora personkyrka, lördagen den 18 september
1942 kl. 3 e.m.
kännedom varit mycket anlitad. 1903 blev
han revisor i Vislanda pastorats sparbank,
medlem av styrelsen 1909 samt dess ordförande under åren 1929–1935. I Handelsbankens styrelse var han ledamot 1919–1940.
Även inom det kommunala livet i Vislanda har Samuelsson tagit livlig del och varit
ledamot i ett flertal nämnder och styrelser. I taxeringsnämnden har han under ett flertal år
varit kronoombud. Vidare har den bortgångne varit landstingsman under ett par perioder.
Närmast sörjande äro tre barn, svärson, sonhustru och barnbarn. Dottern Kerstin är gift
med praktiserande läkaren P. Butler, Norrköping, Ellen är adjunkt vid Bromma läroverk
och sonen Sven kamrer vid Vislanda pastorats sparbank.

Carl Samuelsson

Ur Smålandsposten N:o 146 Lördagen den 18 September 1943.
Födelsedag.
50 år fyller på måndag lantbrukaren Gustaf Nilsson, Mörhult, Vislanda.
Jubilaren är född i Fagerås, Vislanda. År 1921 inköpte han jordbrukslägenheten Nydala
under Mörhult, där han under årens lopp utfört ett omfattande kulturarbete. Genom
nyodling och stenröjning har sålunda ett större jordområde kultiverats och från vilket nu
fullgoda skördar hämtas. Även gårdens byggnader ha undergått förbättringar. Det hela
vittnar om vad småländsk energi och arbetsvilja kan framtvinga och utföra.
Jubilaren är även i besittning av poetiska anlag, och hans produktion på detta område
utgöres av ett flertal hyllningsdikter, vilka han vid festliga sammankomster låtit framföra.
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Fastighets- och Lösöreauktion.
Tisdagen den 28 sept. kl. 11 f.m. låta sterbhusdelägarna efter avlidna
makarna Klas och Karolina Svensson från Vislanda municipalsamhälle
i Vislanda socken på fri och öppen auktion försälja fastigheten
Hönetorps Norregård n:r 39 om 0,001 mtl 2:70 med å densamma
uppförda byggnaden, bestående av boningshus av timmer under tak av
tegel, inrett med 3 rum och kök i nedre våningen samt 3 rum i övre,
med veranda, kökskvist samt uthus, källare och brunn i mycket gott
stånd. Tomten innehåller cirka 1/2 tnld slät och fin jord med frukt och
prydnadsträd. Fastigheten säljes gravationsfri från penninginteckningar.
Samtidigt försäljes sterbhusets lösöre, bestående av möbler, däribland
en matsalsmöbel i ek samt byråar, bord och stolar, glas och porslin,
sängkläder m.m.
Köpare av fastigheten skall erlägga minst 1/10 av köpesumman vid
auktionstillfället eller lämna godkänd säkerhet. Övriga betalningsvillkor
tillkännagivas då. Klädkort torde medtagas. Två månaders anstånd lämnas kända köpare. Vanligt äganderättsförbehåll.
S. Vare den 17/9 1943.
C. M. JOHANSSON.
Anmodad boutredningsman.

Ur Smålandsposten N:o 148 Tisdagen den 21 September 1943.
Dödsfall.

Min ömt älskade make och vår
käre fader, morfar och farfar
Fabrikör

Johan August
Björkman

* 1 januari 1870,
har i dag insomnat efter ett långt
lidande, djupt sörjd och saknad av
oss barnbarn, barnbarnsbarn, syskon
och vänner.
Vislanda den 19 sept. 1943.
KAROLINA BJÖRKMAN.
Barnen.

Sv. ps. 459.
Jordfästningen äger rum i Vislanda
kyrka söndagen den 26 sept. 1943.
kl. 14,30.

I söndags avled i sitt hem i Vislanda
fabrikör J. A. Björkman, Vislanda, efter en
längre tids sjukdom.
Den hädangångne var född i Öja församling den 1 januari 1870. I unga år kom han i
snickarelära och etablerade sig som
byggmästare i Vislanda redan vid 20 års
ålder. Under ett 20-tal år drev Björkman en
omfattande byggnadsrörelse, varefter han
startade en snickerifabrik i Vislanda, vilken
han för några år sedan överlämnade till två
söner.
Närmast sörjande äro maka samt tio barn.
Hilda är gift med trafikbiträdet A. Gustafsson, Vislanda, Gärda gift med skräddaremästare G. Friman, Vislanda, Anny med
tapetserare R. Gran, Lamhult, och Jenny
med montör A. Johansson, Växjö. Dottern
Lilly vistas i hemmet. Av sönerna är
Gunnar åkeriägare i Vislanda och Karl och
Johan innehavare av snickerifabriken i
Vislanda. I deras sorg deltaga en stor vänkrets och många vänner.
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Ur Smålandsposten N:o 151 Söndagen den 26 September 1943.
En ljusglimt.
När efter tunga dagar
av regn och dimmor grå
man skönjer över skogen
en flik av himmel blå,
då är det som om vore
all sorg och nöd förbi,
och livet blir en visa
med munter melodi.

Så kan det även hända,
när tyst och tvär man går
på gråa allfartsvägen
i gamla nötta spår,
att plötsligt mitt i vimlet
man ser en vänlig blick,
som värmer som ett solsken –
den rakt till hjärtat gick…

Nyss var humöret unket,
ja, kanske rent av slut,
och kaffesurret smakte
som gammal härsken lut,
men blott för rymdens klarhet
och solens varma sken
blev hela världen vacker
och god och ljus och ren.

Hur annorlunda skulle
sig livets mödor te,
om vi varandra vill
en glimt av solsken ge;
ett enda litet tonfall
med hjärtevärme i
kan vända sorg och vånda
till hopp och harmoni.
PÄLLE NÄVER.

Ur Smålandsposten N:o 152 Tisdagen den 28 September 1943.

Auktion.
Fredagen den 1 okt. kl. 1 e.m. låter
A. J. Svensson, Tubbaremma gård,
Vislanda, genom offentlig auktion
därstädes försälja sitt inre lösöre: 2
klädda soffor, 4 sängar, skrivbord,
matbord, serveringsbord. fönsterbord,
radiobord, stolar, bokskåp, byrå,
väggklocka, radioapparat, div. kökssaker, mattor o. gardiner, 2 st. 5 mån.
gamla grisar, 12 st. goda värphöns,
kycklingar och kaniner samt 2 lass hö
och div. grönsaker.
För annan persons räkning försäljes 2
bagg- och ett tacklamm 2 mån.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll.

Mörhult den 27 sept. 1943.
EMIL OHLSSON.

Födelsedag.
70 år fyller på torsdag toffelmakaren Karl Alfred Fast, Vislanda.
Jubilaren är född i Vislanda, och har där nära ett halvt sekel bedrivit en omfattande
toffelfabrikation, vilken han ännu sysslar med. Som hantverkare har Fast gjort sig känd
för ett noggrant och omsorgsfullt arbete, och hans alster har därför vunnit stor omsättning
i såväl i orten som i angränsande trakter. Personligen är 70-åringen en stilla och tillbakadragen man.
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Ur Smålandsposten N:o 153 Torsdagen den 30 September 1943.
Födelsedag.
94 år fyller på söndag Vislanda församlings äldsta medlem änkefru Kristina Pettersson,
Sjöviken.
Hon är född i Fållen, Vislanda. Trots sin höga ålder är hon ännu i besittning av en
anmärkningsvärt god vitalitet. Redan från barndomen fick hon vänja sig vid hårt arbete,
och detta har följt henne livet igenom. På vintrarna brukade hon sålunda få deltaga i
slagtröskning på logen eller vara med i skogen och köra timmerlass. I höst har hon med
användning av skära skördat flera lass säd. Att traktera detta uråldriga skörderedskap
lärde hon sig redan vid 10 års ålder, då hon skar säd för 1 öre traven. Hennes goda minne
sviker henne inte och hon berättar gärna om händelser som förr timade.

Ur Smålandsposten N:o 164 Tisdagen den 19 Oktober 1943.
Bröllop.
I Vislanda kyrka sammanvigdes i söndags lantbrukaren Erik Ingmar Jonsson, Gamla
prästgården, Vislanda, och fröken Katarina Bengtsson, dotter till lantbrukaren Bengt
Johansson och hans maka, Mjöhult, Vislanda. Vigseln förrättades av kontraktsprost
K. Holm, Vislanda, som även höll lyckönskningstal till brudparet.
Efter vigseln gåvo brudens föräldrar middag i sitt hem. Många telegram anlände till
brudparet.

Ur Smålandsposten N:o 165 Torsdagen den 21 Oktober 1943.
Födelsedagar.
85 år fyller på söndag f.d. hemmansägaren Gumme Johansson, Åäng, Vislanda.
Johansson är född i Piggaboda, Vislanda, och son till framlidne hemmansägaren
J. Olofsson. Efter faderns död år 1903 övertog han jämte två bröder bruket av fädernegården, vilken de innehade till år 1910, då de sålde densamma. Därefter flyttade de till
Åäng och bosatte sig där i en nyuppförd villa.
Jubilaren är en man av den gamla bondestammen, och liksom denna har han ägt en rik
fond och en god kännedom rörande forna tiders liv
er och bruk. För vår svenska kyrka har han alltid visat stor hängivenhet, dels genom att
vara en trogen kyrkogångare, dels genom den stora donation, han år 1934 förärade
Vislanda kyrka. Det var främst genom denna donation som frågan om den gamla
kyrkorgelns restaurering blev aktuell.
70 år fyller på söndag fru Amanda Johansson, Mjöhult, Vislanda.
Hon är född i Transjö, Hjortsberga, och son till nämndemannen A.P. Johansson. År
1910 ingick hon äktenskap med hemmansägaren B. E. Johansson i Mjöhult. Fru Johansson har ej blott varit en dugande och kunnig husmor, utan hon har även haft blicken
öppen för vår gamla allmogekultur. Hennes hem har därför alltid präglats av ett stort
intresse för detta såväl vad inredning som vården av det hela beträffar. Genom sin stora
gästfrihet har hon blivit högt uppburen och omtyckt i orten.
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Ur Smålandsposten N:o 166 Lördagen den 23 Oktober 1943.
Födelsedag.
85 år fyller på måndag hushållerskan Kristina Samuelsson, Skärvholmen, Skeppshult,
Vislanda.
Hon är född i Vislanda och förestod under många år hushållet för sin fader, åldermannen
Olof Samuelsson. ”Kristina i Skärvholmen” har mer än någon annan varit en arbetets
kvinna, som sällan synts sysslolös. Antingen har hon suttit i sin vävstol eller har hon
varit sysselsatt med vården av gravkullarna på kyrkogården. Trots de 85 åren är hon i
rörelse varje dag från morgon till kväll.

Ur Smålandsposten N:o 167 Söndagen den 24 Oktober 1943.

Förlovade
Gunnar Johansson
Stina Palm
Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 173 Tisdagen den 2 November 1943.
Dödsfall.

Vår käre broder

Per Johnsson
avled i dag i sitt 63:e levnadsår efter
ett långvarigt men tåligt buret
lidande, sörjd och saknad av oss.
Fredholmen, Vislanda, den 1 nov. 1943.
Syskonen.
Sv. ps. 119.
Ditt varma och goda hjärta
har slagit sitt sista slag.
Nu vilar Du ut från Din smärta,
Din rastlösa arbetsdag.
Hur ärligt och träget Du strävat.
För mödor aldrig Du vek,
blicken var öppen och trofast.
Ditt hjärta ville ej svek.

I måndags avled lägenhetsägaren Per
Johnsson, Fredholmen, Vislanda.
Den hädangångne var född 1880 i Lindås,
Hallaryd. Han kom tidigt ut i förvärvsarbete. År 1911 reste han till Amerika,
varifrån han återvände 1922. Till Vislanda
flyttade Johnsson 1930, då han inköpte
Fredholmen. Under de sista åtta åren har
han varit sjuklig.
Närmast sörjande är sex syskon. Av dessa
äro brodern Emil Johnsson bosatt å Fredholmen. En bror vistas i Amerika, och en
syster är bosatt i Köpenhamn.
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Vägen och järnvägen vid Vislanda station. Järnvägsstyrelsen kan vara med både om
vägbro vid Vislanda över järnvägen Blädinge–Vislanda och vägport under samma
järnväg, såsom civilingenjör Frithiof Wolffram, Ronneby, alternativt föreslagit.
Till förslaget till vägbro finns utom huvudförslaget ett alternativ. Styrelsen finner
huvudförslaget vara att föredra, emedan det medgiver större möjligheter än alternativförslaget till framtida utvidgning av bangården.
Blir det vägport bör den med hänsyn till förestående dubbelspårsbyggnad och i samband
därmed planerad om- och utbyggnad av bangården utföras så, att spåren kunna placeras
på den i vilka lägen som helst. För Statens järnvägar tillkommande underhåll av vägporten bör Statens järnvägar erhålla engångsersättning med 10 procent av kostnaderna för
vägportens uppförande.

Ur Smålandsposten N:o 181 Torsdagen den 18 November 1943.
Födelsedag.
50 år fyller på lördag lantbrukaren Gustaf Lindell, Fagerhult, Agunnaryd.
Jubilaren är född i Vislanda och son till soldaten A. Lindell. Som ung hade han först
plats som dräng på ett flertal gårdar samt arbetade senare vid mossar och järnvägar. År
1921 inköpte han ett mindre lantbruk i Fagerhult, Agunnaryd, som han ännu innehar.
Lindell har gjort sig känd som en mycket dugande arbetare och har därför ofta anlitats av
ortsfolket för olika arbeten. Intresserad jägare sedan ungdomsåren har jakten varit
jubilarens hobby på lediga stunder. 50-åringen har genom sitt lugna och nobla sätt vunnit
alls aktning och sympati.

Ur Smålandsposten N:o 189 Torsdagen den 2 December 1943.
Dödsfall.

Härmed tillkännagives
att
min älskade make,
vår käre far och morfar

Sven Johansson
avlidit i en ålder av 77 år, sörjd och
saknad av oss, syskon och övrig
släkt.
Hönetorp, Vislanda den 29 nov. 1943.

I måndags avled i sitt hem efter en längre
tids sjukdom hemmansägaren Sven Johansson, Hönetorp, Vislanda.
Hr Johansson var född 1866 på den gård,
där han nu slutat sina dagar. Han var en
stilla och försynt man.
Närmast sörjande äro maka och två barn.
Dottern Ester är gift med stationsinspektor
G. Hardinger, Emmaljunga, och sonen Emil
vistas i hemmet.

I söndags avled å Vislanda ålderdomshem
änkefru Britta Pettersson i en ålder av 82 år.
Den bortgångna var född i Örnhyltan,
Barnbarnen.
Vislanda. Helt ung ingick hon äktenskap
Sv. ps. 574 och 182: 3.
med torparen A. J. Pettersson, varefter de
brukade ett litet torp under Värmanshult.
Senare flyttade de till torpstället Nybygget
under Brohult. Efter mannens frånfälle i fjor bodde hon själv kvar i sin stuga till i början
av detta år, då hon förflyttades till ålderdomshemmet, där hon nu fick sluta sina dagar.
Under sin krafts dagar var den bortgångna en arbetskvinna av mer än vanligt mått samt
dessutom i besittning av ett utpräglat ordningssinne. Hennes hem var därför alltid snyggt
och pyntat såväl ute som inne.
Som närmast sörjande stå en dotter och tre söner. Dottern Anna är gift och bosatt i
Linköping. Två söner äro bosatta i Stockholm.
KRISTINA JOHANSSON.
Ester och Gustav.
Emil.
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Ur Smålandsposten N:o 192 Tisdagen den 7 December 1943.
Vislanda husmodersförenings julmässa, i Vislanda folkpark i söndags hade samlat en
för Vislandaförhållanden rekordartad publik.
Vislanda musiksällskap inledde med en marsch och utförde under aftonens lopp ett
flertal musiknummer. Försäljningen i de olika stånden gick livligt undan. Alla sakerna,
som såldes, hade förfärdigats av föreningens medlemmar, som nedlagt ett mycket stort
arbete för att göra denna första julmässa till den verkliga folkfesten som den glädjande
nog också blev. Fru Frida Kock-Wolff, Vislanda, sjöng ett knippe nordiska sånger, vilka
fingo ett utomordentligt gott framförande. ”Tomteparaden” var en programpunkt som
särskilt av barnen mottogs med jubel. Till sist följde ”Hustruparaden”. Man fick i denna
se olika slags hustrutyper, och damerna som uppträdde, utförde sina roller med stor
framgång.
Det ekonomiska resultatet av mässan var mycket gott.

Bröllop.
I Vislanda kyrka har sammanvigts järnvägstjänstemannen Hans Lennart Andersson,
Vislanda, och fröken Olga Augustsson, dotter till sadelmakaremästare W. Augustsson och
hans maka, Vislanda. Vigseln förrättades av kontraktsprosten K. Holm, Vislanda, som
höll lyckönskningstal till brudparet.
Efter vigseln gåvo brudens föräldrar middag i sitt hem.
Torvarbetaren Gunnar Johansson, Rickardshult, Vislanda, sammanvigdes i lördags i
Vislanda prostgård med fröken Stina Palm, dotter till lantbrevbärare J. Palm och hans
hustru, Lindås, Vislanda. Vigselförrättare var kontraktsprosten K. Holm, som även höll
tal till de nygifta. Brudens föräldrar gåvo middag i sitt hem efter vigseln.

Ur Smålandsposten N:o 195 Söndagen den 12 December 1943.
Posten i Vislanda. Postdirektören har medgivit att vid postexpeditionen i Vislanda får
anlitas ett särskilt brevbärarebiträde för att fullgöra vissa posttransporter samt för
bevakning.

Ur Smålandsposten N:o 196 Tisdagen den 14 December 1943.
Sortering av skrot. Vid Statens järnvägars skrotningsplats i Vislanda tillvaratas en del
spårväxeleffekter, varvid en del spårdugliga detaljer tillvaratas och vidaresändas till
huvudverkstaden i Örebro. Men härutöver finns en hel del för sidospår och industrispår
användbart, som nu utan sortering uppläggs för att säljas som skrot. Det är önskvärt, att
även dessa detaljer så mycket som möjligt komma till användning, och järnvägsstyrelsen
har därför anmodat distriktschefen i tredje järnvägsdistriktet att föreslå, hur den saken
skall ordnas.
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Ur Smålandsposten N:o 193 Torsdagen den 9 December 1943.
Födelsedag.
85 år fyller på söndag f.d. omlastaren Gustaf Johansson, Vislanda.
Hr Johansson är född i Almundsryd och kom tidigt i järnvägens tjänst. Till en början
deltog han i järnvägsbyggen i Norrland och kom på 1880-talet till Vislanda. För omkring
25 år sedan avgick han med pension. Trots den höga åldern är jubilaren vid mycket god
hälsa.

LÄMPLIGA JULPRESENTER
Fickur, Armbandsur, Kedjor, Smycken, Ringar m.m.

O T T O S J Ö Ö,
Tel. 111.

VISLANDA.

Tel. 111.

Till Julen !
Extra gott juldricka, Enbärsöl, Julmust m.m.
Rekommenderas

Tel. 50. VISLANDA BRYGGERI. Tel. 50.

Ni finner alltid
lämpliga julklappar till förmånliga priser i
CYKEL- och SPORTAFFÄREN,

Tel. 33.

HUGO SVENSSON.
Alla slags sportartiklar.

Mjölk

Tel. 33.

Radio m.m.

Runmärkt smör

Ost

från

Vislandaortens Mejeriförening, Vislanda.

Vislanda.

Köp Edra Julklappar
i

ALLA TOMGLAS,

Stuv- och Billighetsaffären

såväl vatten- läskedrycks- som svagdricksflaskor, torde hemsändas fortast
möjligt före julbrygden.

Där köper Ni ABSOLUT
BILLIGAST.
Tel. 127.

VISLANDA BRYGGERI.
Tel. 50.

119

Ur Smålandsposten N:o 198 Lördagen den 18 December 1943.
Födelsedag.
80 år fyller på måndag f.d. soldaten Anders Lönn, Vislanda.
Hr Lönn är född i Fagerås, Vislanda. Då han var helt ung, flyttade han med föräldrarna
till ett torpställe under Glimminge, där han växte upp. Tidigt fick han lära sig förstå och
erfara, vad enkla levnadsvanor hade att bjuda den tidens uppväxande folk, och han har
ännu ett svagt minne av nödåren 1868 – 69, då de fattiga i bygden fingo kämpa för mat åt
sig själva och kreaturen.
År 1885 tog han värvning som soldat vid Kronobergs regemente, där han tjänade vid
Östra Allbo kompani och Skallakulla rote i Skatelöv. Soldattorpet låg i V. Torsås, men
detta bebodde hr Lönn aldrig utan hade det istället utarrenderat till sina rotehållare mot en
årlig ersättning av 130 kr.
Efter ingånget äktenskap år 1888 bodde makarna först å torpet Hässlemoen under Oby
gård i Blädinge, till år 1896 då de inköpte 1/12 mantal Glimminge i Vislanda.
Från soldattjänsten tog hr Lönn avsked år 1913 då han erhöll pension ur Vadstena
krigsmanshuskassa. Gården överlät han till en son år 1925 och då han för sex år sedan
blev änkling bosatte han sig i Vislanda samhälle. Jubilaren är en typisk representant för
de gamla indelta soldaterna, rättrådiga och vänsälla. De 80 åren bär han med lätthet, och
när man ser hans trygga och raska gång, tror man näppeligen, att han uppnått denna ålder.
Varmt kyrkligt sinnad står hans plats i helgedomen sällan tom.

Ur Smålandsposten N:o 200 Tisdagen den 21 December 1943.
Dödsfall.

Tillkännagives
att
Gud till sig hemkallat
min käre far och vår broder,

Gumme Pettersson
som i dag hastigt avlidit i en ålder av
69 år, djupt sörjd och saknad av mig,
syskon, släkt och många vänner.
Nyadal, Vislanda den 17/12 1943.
ADA.
Det kan om aftonen annorlunda vara,
Än det om morgonen är.

Sv. Ps. 400: 11.

I fredags avled helt hastigt i sitt hem Nyadal, Vislanda, arbetaren Gumme Pettersson.
Han hade under dagen varit med och
hjälpt till vid tröskning i en granngård men
kände sig vid hemkomsten illamående,
varför han gick och lade sig. Man fann honom sedan sittande död i sängen.
Den bortgångne var född i Röckla,
Vislanda, år 1874. För fem år sedan bosatte
han sig jämte en broder och syster å lägenheten Nyadal under Ulvsboda.
Pettersson var en lugn och försynt man,
som i stillhet vandrade sin väg genom livet.
Han sörjes närmast av en dotter samt sex
syskon.

Ur Smålandsposten N:o 201 Torsdagen den 23 December 1943.

Förlovade
Ivar Samuelsson
Alice Johansson
Vislanda.
Skatelöv.
Hälsingborg den 22/12 1943.
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Ur Smålandsposten N:o 203 Tisdagen den 28 December 1943.

Förlovade
Rune Pettersson
Edit Johansson
Vislanda.

V. Torsås.

Eric Soldahl
Greta Magnusson
Vislanda.

Eric Wilhelmsson
Elin Jonasson
Vislanda.

Skatelöv.
Julafton.

Ur Smålandsposten N:o 204 Torsdagen den 30 December 1943.

Förlovade
Göte Nilsson
Sara Salomonsson
Målaskog.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 205 Fredagen den 31 December 1943.

Förlovade
Ivan Samuelsson
Ingrid Nilsson
Vislanda.

Munka Ljungby.
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Ur Smålandsposten N:o 1 Tisdagen den 4 Januari 1944.

Förlovade
Per Johansson
Märta Ekman

Tillkännagives
att
vår kära mor
farmor och mormor

Vislanda.

Skatelöv.

Anna Maria Påhlsson
i dag lugnt och stilla insomnat, djupt
sörjd och i tacksamt minne bevarad
av oss, barnbarn, barnbarnsbarn,
syster, släkt och vänner.
Vislanda den 31 december 1943.

Dödsfall.

Änkefru Anna Maria Pålsson, Pålhem,
Vislanda, avled nyårsafton i sitt hem.
Hon var född 1859. År 1898 blev hennes
BARNEN.
man, banvakten Johan Påhlsson, Råknen,
Sv. Ps. 470.
Vislanda, överkörd och dödad av tåget. Fru
Påhlsson flyttade därefter först till Moen,
Vislanda, och 1915 till Vislanda stationssamhälle.
Närmast sörjande äro en son, bosatt i Ängelholm, en dotter i Vislanda, och en dotter i
Amerika, samt barnbarn och barnbarnsbarn.

Födelsedag.
65 år fyller i morgon hemmansägaren Petter August Jonsson, Hullingsved, Vislanda.
Jubilaren är född i Vislanda. I unga år deltog han i det banbrytande arbete, som fadern,
hemmansägaren J. Andersson utförde på den gård, jubilaren nu är ägare till. Han fick
därefter arbeten på järnvägsbyggen å olika orter i landet, bl.a. vid Borås–Alvesta järnväg
åren 1899–1901, å bansträckan Kiruna– Torne träsk år 1903 samt därefter vid Klippan–
Ängelholms järnväg. Efter slutat banarbete arbetade han under några år vid Taxås
granitbrott i Stenbrohult. År 1918 övertog han fädernegården, vilken han sedan själv
brukat. Vid övertagandet av gården var det dåligt beställt med utfartsvägarna, men detta
har hr Jonsson avhjälpt genom nyanläggning av sådana. Även åkerjorden har han
förbättrat, bl.a. genom stenbrytning. Jubilaren är en lugn och sansad man, som förskaffat
sig en stor vänkrets.

Ur Smålandsposten N:o 6 Torsdagen den 13 Januari 1944.
Födelsedag.
65 år fyller i morgon lantbrevbärare J. A. Palm, Lindås, Vislanda.
Hr Palm är född i Vislanda. I unga år tog han anställning vid Kronobergs regemente och
tjänstgjorde som soldat under många år. Inom Vislanda har han bedrivit sadelmakerirörelse. Sedan 1919 har hr Palm varit lantbrevbärare, vilken tjänst nu helt upptar hans tid.
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Ur Smålandsposten N:o 8 Söndagen den 16 Januari 1944.
Födelsedag.
75 år fyller på onsdag f. lägenhetsägaren Johan Henrik Jacobsson, Vislanda.
Hr Jacobsson är född i V. Torsås, där hans fader var byskräddare. Som ung hade han
anställning som kusk hos skogsägaren J. Pettersson å Torne gård. Efter ingånget
äktenskap år 1896 bodde han under några år i hemsocknen men flyttade sedermera till
Vislanda, där han inköpte lägenheten Björklyckan under Skyhyltan. Änkling blev han år
1917. För 14 år sedan sålde han sitt lantställe och bosatte sig i Vislanda samhälle.
Jubilaren har genom sitt originella sätt och alltid glada humör förskaffat sig många
vänner. Trots de 75 åren besitter han alltjämt en god vigör, och man ser honom varje dag i
arbete med vedhuggning inom samhället.

Ur Smålandsposten N:o 10 Torsdagen den 20 Januari 1944.
Födelsedag.
75 år fyller på söndag f. hemmansägaren Johan Jonasson, Fagerås, Vislanda.
Jubilaren är född i Skyhyltan, Vislanda. I yngre år arbetade han vid järnvägsbyggen på
skilda platser i södra Sverige, bl.a. å bansträckorna Kalmar–Berga, Nässjö–Vaggeryd
samt Malmö–Tomelilla. År 1897 ingick han äktenskap samt övertog samma år sin hustrus fädernehem 1/4 mtl Fagerås Norregård. Han har här utfört flera förbättringsarbeten,
bl.a. genom täckdikning och nyodling. I fjor sålde han gården till äldste sonen, vilken
förut många år verksamt deltagit i gårdens skötsel.
Jubilaren har genom sitt stilla och försynta sätt tillvunnit sig allas aktning och vänskap i
orten.

Ur Smålandsposten N:o 11 Lördagen den 22 Januari 1944.
Giftasbekymmer.
”Dä ä på tien pojke,
att du e kvinna får,
för mor å ja ä gamla
och skrynkliga av år.
Du fyller snart de femti,
du ä ju mogen man,
så du får allt försöka
å göra vad du kan!”

Med öppen mun han glodde
en stund mot fönstret ut,
men pannans grubbelrynkor
de ljusnade till slut;
en gnista liksom tändes
i trög och dunkel håg,
han vände sig mot far sin,
som tyst på soffan låg.

Men Abel, ende sonen,
till åttingbonden Per,
han rev sig i kalufsen
och gjorde sig besvär
att samla in de tankar,
som inom räckhåll fanns,
men efter vanligheten
de slumrade nånstans.

”Att ta en oskyld kvinna
å gefta hop sej mä,
dä kan en väl begripa,
att inte går då dä.
För er dä geck de självmant,
när I te prästen for
I to ju ingen oskyld,
I gefte er med mor.”
PÄLLE NÄVER.
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Ur Smålandsposten N:o 12 Söndagen den 23 Januari 1944.
Fingrarna sågades av. Under sågning av massaved till lokved åt S.J. vid lastningskajen
i Vislanda har inträffat en olyckshändelse.
Ynglingen Bror Karlsson från Olofstorp, Vislanda, fick in vänstra handen i sågklingan
med påföljd att handens alla fem fingrar blevo avsågade. Sedan stationsinspektoren anlagt
ett första förband, fördes den skadade i bil till lasarettet i Växjö, som han på fredagen åter
fick lämna.

Ur Smålandsposten N:o 13 Tisdagen den 25 Januari 1944.

Förlovade
Nils Hallbäck
Aina Johansson
Malmö.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 16 Söndagen den 30 Januari 1944.

Tillkännagives,
att
Gud i sitt allvisa råd
hädankallat
vår älskade son och broder

Bror Fredrik Hulthén
i en ålder av 22 år, 6 mån., sörjd och
saknad av oss föräldrar, syskon och
svågrar.
Hullingsved, Vislanda den 28 jan. 1944.
ELSIE och A. HULTHÉN.

Älskad – saknad.
Borta undan allt.
Sv. ps. 583.

Födelsedag.
70 år fyller på onsdag fru Maria Jonsson, Mörhult, Vislanda.
Fru Jonsson är född i Ugglansryd, Ryssby, och ingick 1897 äktenskap med hemmansägaren O. M. Jonsson. Efter giftermålet voro de först under några år bosatta i Hjulsryd,
Vislanda, till år 1903 då de köpte 1/4 mtl. Mörhults Södergård. Denna brukade de sedan
till år 1937, då en son övertog den. Själva bosatte de sig i en mindre stuga i gårdens närhet, där de nu efter ett arbetsfyllt dagsverke njuta sitt otium.
70-åringen har varit en synnerligen dugande husmor, som helt gått upp i arbetet för
hemmet och de sina.
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Ur Smålandsposten N:o 18 Torsdagen den 3 Februari 1944.
Födelsedag.
85 år fyller på söndag f.d. soldaten och hemmansägaren Olof Hult, Hjulsryd, Vislanda.
Hult är född i Sjötorp, Vislanda, där hans föräldrar innehade lantbruk. Efter att i unga år
hjälpt till med lantbruket i hemmet, tog han år 1880 värvning som soldat vid Kronobergs
regemente, där han tjänade för Östra Allbo kompani och Brohults rote n:r 133. Två år
efter anställningen genomgick Hult korpralskolan i Karlsborg. På sitt rotetorp Brunstorp
under Brohult bodde han endast några år, varefter han utarrenderade detsamma samt
inköpte i stället 3/16 mtl Hjulsryd i Vislanda. Senare förvärvade han även ett till gården
hörande soldattorp.
Väl skickad för den militära banan förskaffade han sig under knekttiden ett gott anseende hos såväl befäl som kamrater. För sin skjutskicklighet tilldelades han bl.a. ett
skyttepris i silver jämte 50 kr. i penningar, ett på den tiden icke ringa belopp. Efter 14 års
tjänst vid regementet avgick han för att helt ägna sig åt jordbruket.
Med en outtröttlig arbetsprestation, som trotsat de allra största svårigheter, har han å sitt
hemman nedlagt ett förtjänstfullt arbete på dess förbättring. År 1927 sålde han gården till
dotter och måg och har sedan åtnjutit undantagsförmåner. Änkling blev han år 1931.
Hr Hult är nu den äldste soldaten av gamla stammen inom socknen. Trots de många åren
besitter han ännu en god hälsa.
Nästan varje söndag, när väder och vind det medgiva, går han till fots den sju km. långa
vägen till Vislanda kyrka.
Personligen är jubilaren en sällskaplig, givmild och vänsäll man, som av alla, med vilka
han haft kontakt, blivit både omtyckt och värderad.

Ur Smålandsposten N:o 20 Söndagen den 6 Februari 1944.

Förlovade
Henry Fredriksson
Stina Arvidsson
Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 22 Torsdagen den 10 Februari 1944.
Födelsedagar.
85 år fyller på lördag f. hemmansägaren Karl Gustaf Jansson, Hönetorp, Vislanda.
Jubilaren är född i Blädinge och vistades under ungdomsåren i Amerika. Efter
återkomsten till Sverige köpte han Hönetorps Södregård, vilken han under årens lopp
förbättrat i olika avseenden bl.a. genom uppbyggandet av en ny ladugård. År 1927 överlät
han gården till sin dotter och svärson, varefter makarna Jansson hos dem njutit sitt otium.
Personligen är han en stilla och försynt man.
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70 år fyller i morgon f.d. lantbrukaren Bengt Johansson, Åäng, Vislanda.
Johansson är född i Piggaboda, Vislanda, där han jämte två bröder brukade
fädernegården till år 1910, då de sålde densamma. De bosatte sig därefter i Åäng. Sedan
flera år tillbaka är jubilaren huvudman i Vislanda pastorats sparbank.

Vislanda industri- och hantverksförening, har haft en festlighet å Tingsvallen under
stor tillslutning. Vice ordf., smedmästare L. Nilsson, hälsade välkommen. Hantverksdistriktets ordf., fabrikör H. Lindberg, Alvesta, talade om hantverkets utveckling från
äldsta tider till nuvarande tid. Föredraget, vilket präglades av stor saklighet, åhördes med
stort intresse och avtackades med starka applåder.
För första gången i föreningens elvaåriga tillvaro utdelades organisationens mästarebrev till snickaremästare J. Håkansson, charkuteriidkare A. Karlsson och frisörmästare
Hilding Wendt.
Fabrikör Lindberg framhöll betydelsen av att alla hantverkare söka skaffa sig mästarebrev.
Vidare hade föreningen utsett två hedersledamöter, nämligen kantor E. Rosengren och
bagaremästare T. J. Jonsson. Fabrikör Lindberg framhöll deras förtjänster och tackade för
vad de gjort till föreningens bästa samt överlämnade föreningens diplom.
Efter kaffe vidtogo lekar, sång m.m.

Ur Smålandsposten N:o 23 Lördagen den 12 Februari 1944.

Förlovade
Erik Bengtsson
Gudrun Lüning
Vislanda den 9/2.

Vislanda med omnejd.
Efter genomgången modernisering av vår verkstad kunna vi nu
betjäna våra ärade kunder betydligt snabbare än förut.
Tidsenliga maskiner och fullt kompetent arbetskraft borgar för
ett förstklassigt arbete.

Lindbloms Skomakeriverkstad, Vislanda.
Tel. 43.
Medlem i Sveriges Skomakaremästareförbund.
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Ur Smålandsposten N:o 26 Torsdagen den 17 Februari 1944.
Födelsedag.
50 år fyller i morgon lärarinnan vid Vislanda stations småskola, fru Edith Samuelsson,
Vislanda.
Fru Samuelsson är född i Hössjö, Slätthög församling och blev lärarinna 1915 i Växjö.
Samma år fick hon anställning i Kulla, Slätthög, där hon tjänstgjorde till år 1925. Efter ett
par års vikariat kom fru Samuelsson 1927 till Hullingsveds mindre folkskola. För några år
sedan erhöll hon transport till Vislanda station, där hon fortfarande verkar.
Fru Samuelssons läraregärning präglas av intresse, noggrannhet och ett osedvanligt gott
sätt att vinna små elevers tillgivenhet.

Ur Smålandsposten N:o 27 Lördagen den 19 Februari 1944.
Födelsedag.
70 år fyller på måndag f.d. lantbrukaren Johan Valfrid Svensson, Vislanda.
Hr Svensson är född i Lindön, Vislanda. När han var sex år flyttade emellertid föräldrarna till Linneberg under Lindås Östregård, som förut varit i samma släkts ägo. Fadern,
som var resehandlare, var jämnt och ständigt borta från hemmet, vilket hade till följd, att
jubilaren redan i unga år fick övertaga jordbruket. År 1908 ingick han äktenskap. Vid
övertagandet voro samtliga byggnader tämligen bristfälliga, varför han fick bygga ny
ladugård och renovera bostaden. Mossodlingarna, vilka förut legat i förfall, blevo
utdikade och försatta i god kultur. För sex år sedan sålde han Linneberg till en son och
har därefter bott i Vislanda samhälle. För närvarande vistas han hos äldste sonen.
Jubilaren har alltid ägt ett gott minne och är en god berättare.

Ur Smålandsposten N:o 28 Söndagen den 20 Februari 1944.
Födelsedag.
50 år fyller på onsdag lantbrukaren Per Engkvist, Piggaboda, Vislanda.
Hr Engkvist är född å den gård i Piggaboda, som han nu själv brukar. Trots sitt stora
intresse för allt som hör till jordbruket, har jubilaren tid och intresse för arbete inom det
kommunala livet. Han är bl.a. medlem av kyrkorådet, kyrkofullmäktige, kommunalfullmäktige och kristidsnämnden. Dessutom är hr Engkvist ordförande i Vislanda R.L.F.avdelning, medlem i hembygdsföreningen och i Bondeförbundets avdelning i Vislanda.
Sången är hans stora hobby, och under många år har han regelbundet infunnit sig till
kyrkokörens övningar, trots att han haft över en mil till övningsplatsen. Detta intresse
bottnar också i hans stora kärlek till kyrkan, där hans plats sällan står tom.
Personligen är 50-åringen lugn och försynt.
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Ur Smålandsposten N:o 30 Torsdagen den 24 Februari 1944.
Födelsedag.
70 år fyller på söndag f. hemmansägaren och skräddaremästaren Carl Vilhelm Pettersson, Bromon, Vislanda.
Jubilaren är född i Sjötorp, Vislanda, där hans föräldrar bodde. Redan som 15-åring
började han sin utbildning inom skrädderiyrket och fick sina första lärospån hos
skräddaremästare J. Johannesson, Nyholmen. Efter ingånget äktenskap år 1897 var han
först under ett par år bosatt i Virestad, men kom därefter till Vislanda, där han inköpte
lägenheten Fredholmen. Här bedrev han sedan en omfattande skrädderirörelse till år
1930, då han köpte Brohults Nygård, vilken gård han innehade i nio år. För fem år sedan
blev han ägare till Bromon under Brohult, där han sedan bott.
Några offentliga uppdrag har jubilaren ej velat mottaga. Genom sitt försynta framträdande och sympatiska sinnelag har han förvärvat en stor vänkrets i orten.

Ur Smålandsposten N:o 32 Söndagen den 27 Februari 1944.

Förlovade
Per Johansson
och

Astrid Johansson
Vislanda.
Vislanda.
Stockholm den 26/2 1944.

Ur Smålandsposten N:o 34 Torsdagen den 2 Mars 1944.
Dödsfall.

Min älskade maka,
vår kära mor,

ANNA MARIA
SANDBERG
har i dag stilla insomnat i sitt 81:sta
år, innerligt sörjd men i tacksamt
minne bevarad av oss, barnbarn,
broder, släkt och vänner.
Vislanda den 29 febr. 1944.

I sitt hem i Vislanda avled i tisdags fru
Anna Maria Sandberg, Vislanda.
Fru Sandberg var född 1861 i Mjöhult,
Vislanda. År 1891 ingick hon äktenskap
med garvaren Aron Sandberg, Vislanda.
Närmast sörjande är förutom maken två
döttrar. Ingrid är gift och bosatt i Amerika.
Karin vistas i hemmet i Vislanda.

ARON SANDBERG.
Ingrid och Axel.
Karin.

Sv. Ps. 570.

128

Födelsedag.
65 år fyller i morgon kyrkovärden Sven Gustav Johansson, Ekemon, Vislanda.
Jubilaren är född i Piggaboda, Vislanda. År 1910 köpte han Ekemon, där han utfört
många och stora förbättringar. Han har sålunda nybyggt både bostad och ladugård samt
genom nyodling, stenröjning, täck- och skogsdikning förvandlat hemmanet till ett
mönsterjordbruk. Dessutom har han anlitats i kommunala värv. Bland uppdragen må
nämnas ledamotsskap i kommunalfullmäktige, fattigvårdsstyrelsen, kyrkoråd, kyrkofullmäktige, kyrkovärd, huvudman i Vislanda pastorats sparbank. Vidare har han tillhört
styrelsen för Vislanda R.L.F.-avdelning. Till sin personliga läggning är han lugn och
saklig och har därför tillvunnit sig odelat förtroende.

Ur Smålandsposten N:o 35 Lördagen den 4 Mars 1944.

Förlovade
Erik Nilsson
Alva Blomgren
Vislanda.

Eneryda.

Kreatursoch lösöreauktion.
På grund av gårdens försäljning kommer C. J. Nilsson genom offentlig auktion i

LÖNSHULT, VISLANDA socken,
tisdagen den 7 mars kl. 11 f.m. försälja hela gårdens i gott stånd
varande yttre lösbo:
KREATUR: 1 häst, 8 år, 8 kor i olika kalvställningar, 2 bet. kvigor
och 28 höns. Nötkreaturen äro reaktionsfria och plomberade och har
smittosam kastning icke förekommit bland besättningen.
MASKINER och REDSKAP: Slåttermaskin, hästräfsa, ringvält,
trävält, gröpkvarn (Rekord), tröskverk, sädesharpa, hackelseverk, därav
ett för motordrift, plogar, årder och harvar samt 1/3 i tröska.
VAGNAR och SLÄDDON: 3 arbetsvagnar, därav en med gummihjul,
2 åkvagnar, 2 par åkkälkar, 2 par arbetskälkar.
SELDON: 1 par åkselar, 2 par arbetsselar, remtyg m.m.
DIVERSE: stenkran, höhäckar, sätrar, decimalvåg, fristående gryta
(koppar), bykkar, saltkar, transportflaskor och mjölkkärl, länkar, tjuder,
linor, stängsel och hässjetråd, diverse handredskap, 1 parti gräsfrö, c:a
2,000 kg. foderbetor m.m. samt en del inre lösbo.
Kände och vederhäftiga köpare erhålla tre mån. betalningsanstånd.
Övriga betala kontant. Äganderätten till försåld vara förbehålles tills
den är till fullo betald.
Mörhult den 2 mars 1944.
EMIL OHLSSON.
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Ur Smålandsposten N:o 37 Tisdagen den 7 Mars 1944.
Födelsedag.
80 år fyller i morgon lantbrukaren Bengt Svensson, Stensnäs, Vislanda.
Hr Svensson är född i Lönshult, Vislanda. Efter ingånget äktenskap år 1887 var han
först ett 10-tal år bosatt å torpet Svansboda under Lönshult. Därefter arrenderade han
Lönshults Norregård, som då ägdes av fanjunkare S. Svensson. År 1904 köpte han
lägenheten Stensnäs under Ugnabygden, där han sedan bott.
Svensson har alltid varit varmt hängiven kyrkan och luthersk tro. Och trots att han har
sju km. till Vislanda kyrka, går han ännu denna vägsträcka till fots om söndagarna.

Ur Smålandsposten N:o 39 Lördagen den 11 Mars 1944.
Altartavla i Vislanda kyrka. Domkapitlet har hos byggnadsstyrelsen yttrat sig rörande
förslag till altartavla i Vislanda kyrka och därvid bland annat anfört: Färgvalet bör på ort
och ställe underkastas ytterligare prövning. I övrigt har domkapitlet intet att ur kyrklig
synpunkt erinra om färgförslaget.

Dödsfall.
I torsdags avled efter en längre tids lidande f.d. ladugårdsförmannen Peter Gustaf
Johansson, Bromon, Vislanda, i sitt 81:sta levnadsår.
Med P. G. Johansson gick en sällsynt verksam och plikttrogen man ur tiden. Han var
född i Risinge, Hemmesjö, och fostrades från unga år i arbetets hårda skola. Vid 16årsåldern lämnade han hemmet och försörjde sig sedan själv. Han fick då plats på
Lunnaby, Öjaby, där han stannade i tre år, och därpå kom han till Växjö Östregård som
ladugårdsskötare. 1885 ingick Johansson äktenskap och flyttade till en ny befattning som
djurskötare hos patron Solbreck på Hovsberg. Därifrån ställdes kosan till Gåvetorp,
Lekaryd, där Johansson innehade en tjänst i fyra år, och sedan flyttade han till Lessebo,
där han verkade blott en kort tid. Han kom så till Sjöby herregård i Skatelöv såsom
ladugårdsföreståndare. En liknande tjänst tillträddes några år därefter hos kapten Koch å
Rydingsnäs egendom, Gårdveda. Det var en ansvarsfull befattning Johansson här bestred
med en besättning på över 300 djur. Efter att ha tjänst där en tid flyttade Johansson med
familjen till Lundholmens egendom i Vrigstad, där han stannade i åtta år till 1925, då han
kom till Vislanda och köpte lägenheten Bromon under Brohult. Där har han sedan jämte
sin åldriga maka framlevat sina dagars ålderdom.
Som ovan framgår, var det ett liv fyllt av växlingar, hårt och strävsamt arbete i förening
med omsorger och bekymmer som ändats med hr Johanssons bortgång. Flärd och
overksamhet låg ej för hans sinne, varför han stundom var en fordrande husfader. Under
den ibland sträva ytan klappade emellertid ett varmt hjärta, fyllt av ärligt uppsåt och sund
viljekraft. Inom sitt yrke förvärvade sig Johansson en mångsidig och grundlig utbildning.
På grund av sin stora kännedom om kreatur, togos hans tjänster ofta i anspråk långt
senare han kom till Vislanda.
Närmast sörjande äro förutom maka, sonen John inspektor i Timmernabben, dottern
Anna, gift med lägenhetsägaren C. M. Svensson, Odlingshem, Grimslöv, dottern Clara,
gift med trädgårdsmästare E. Segerhammar, Gårdveda, dottern Ellen, gift med hr E.
Nykvist, anställd vid S.J. i Malmö, samt sonhustru, barnbarn och barnbarnsbarn.
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Ur Smålandsposten N:o 40 Söndagen den 12 Mars 1944.
Födelsedag.
90 år fyller på onsdag en av Vislanda sockens mest kända odalmän f. hemmansägaren
Sven Pettersson, Mjöhult. Pettersson är född och uppvuxen i Hönetorps Södregård,
Vislanda. År 1879 övertog han sina svärföräldrars gård i Mjöhult, där han sedan i över 30
år nedlade ett oförtrutet och betydande arbete på gårdens skötsel. Blott ett par år efter
övertagandet uppförde han en ny ladugård, en av ortens förnämsta. När han 1912 sålde
gården till en son, flyttade han till den vid Ljungbyvägen på samma gårds ägor belägna
fastigheten Lindholmen. Vid nyårstiden år 1923 drabbades han här av en svår olycka, i
det att ladugården brann ner, varvid även en del djur samt alla inventarier innebrändes.
Det var ett svårt slag, men Pettersson var inte den, som tappade modet, utan han uppbyggde snart även här en ny ladugård, både bättre och större än den han fick se gå upp i
rök.
Vid sidan om jordbruksarbetet har han även sysslat med snickerislöjd och stenhuggning.
Ända till för några år sedan kunde man se honom stå med hammare och mejsel i händerna
och under taktfasta slag bearbeta stenar till vackra grindstolpar o. dyl. Änkling blev han
redan 1902. På den gård, där han utfört sin livsgärning, njuter han sedan ett par år tillbaka
sitt otium. Trots de nittio åren är han vid tämligen god vigör samt vistas dagligen uppe.

Ur Smålandsposten N:o 45 Tisdagen den 21 Mars 1944.
Födelsedag.
50 år fyller på torsdag lantbrukare Axel Svensson, Gustafslund, Vislanda. Hr Svensson
är född i V. Torsås och kom till Vislanda 1921. Samma år gifte han sig och övertog
Gustafslund. Här har han nedlagt ett storartat arbete på gårdens förbättring. Han har låtit
bygga om både boningshus och ladugård samt gjort en del nyodlingar samt förbättringar
av jorden. Personligen är jubilaren lugn, försynt och godhjärtad.

Ur Smålandsposten N:o 49 Torsdagen den 30 Mars 1944.
Läkaredistrikten. K. m:t har bifallit landstingets framställning, att kommunerna
Vislanda, Skatelöv och V. Torsås få bilda ett extra provinsialläkaredistrikt från 1 april i år
med station för läkaren i Vislanda municipalsamhälle. Regeringen har samtidigt förordnat
att invånarna i Blädinge, Agunnaryds och Virestads socknar mot gällande provinsialläkaretaxa få anlita extra provinsialläkaren i Vislanda samt tillförsäkrat invånarna i Västra
Torsås socken motsvarande förmåner gentemot provinsialläkaren i Ryds distrikt.

Ur Smålandsposten N:o 51 Söndagen den 2 April 1944.
Dödsfall.
I sitt hem avled i lördags efter en kort tids sjukdom f.d. järnvägstjänstemannen Sven
Johan Andersson, Håraberg, Vislanda.
Den hädangångne var född i Norra Ljunga 1864. Vid 20-årsåldern fick han anställning
vid järnvägen. På grund av en handskada erhöll han förtidspension. För åtta år sedan
bosatte han sig å Håraberg. Närmast sörjande äro maka och syskon.
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Ur Smålandsposten N:o 52 Tisdagen den 4 April 1944.
Vislanda soc.-dem. kvinnoklubbs teaterafton, i söndags till förmån för Rädda barnen
blev mycket lyckad.
Inför fullsatt hus gåvo Vislanda amatörer först en skottårspjäs ”Stackars karlar”, och
efter kaffepaus en treaktare ”Fint folk”. De agerande skötte sig bra, och publiken
tillkännagav sin belåtenhet med kraftiga applåder. Det ekonomiska resultatet blev mycket
gott.
Klubben ger på onsdag kväll repris, och alla, som inte fingo plats i söndags, kunna då få
en trevlig kväll.

Ur Smålandsposten N:o 54 Fredagen den 7 April 1944.

Vislanda
Härmed meddelas, att jag från och med den 1 april övertagit den
av I. Johansson bedrivna Stuv- och billighetsaffären i fastigheten
nr 55 Vislanda. Rörelsen kommer att bedrivas under firma
Vislanda konfektions- och manufakturaffär, och vill jag härmed rekommendera mig i allmänhetens välvilliga hågkomst.
Humana priser.
Vislanda den 1 april 1944.
L I N N É A N I L S S O N.
Tel. 146.

Ur Smålandsposten N:o 55 Söndagen den 9 April 1944.

Förlovade

Bertil Olsson
Inga Svensson

Sigge Salomonsson
Margit Svensson
Vislanda.

Vislanda.
Påskafton 1944.

Almundsryd.

Karl-Eric Strömberg
Vega Landegren

Rune Rosén
Ingrid Lindell

Vislanda.

Vislanda.
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Växjö.

Ur Smålandsposten N:o 56 Onsdagen den 12 April 1944.
Vislanda får tjänsteläkare. Extra provinsialläkaren i Vislanda uppehålles fr.o.m. den 12
april av doktor Gunnar Salmson. Mottagningen är förlagd till nya läkarebostaden i
Vislanda municipalsamhälle.
Konsert i Vislanda. Kvinnornas beredskapskommitté i Vislanda hade i går kväll
anordnat konsert i biograflokalen till förmån för Nordiskt hjälparbete.
Vislanda musikcirkel inledde konserten med två musiknummer. Efter hälsningsanförande av kommitténs ordförande, fru Elma Gustafsson, sjöng fru Britta Galli, Malmö,
sånger av Körling, Stenhammar och Lindblad. Tioårige Tullo Galli, Malmö, utförde
därefter tre violinsolon. Den lille violinisten frapperade med perfekt stråkföring och
mycket god ton. Fru Gallis nya sångavdelning upptog sånger av Wennerberg och
Lillebror Söderlund. Fru Galli är i besittning av en mycket vacker röst och utförde
samtliga nummer med utmärkt frasering.
Till slut spelade musikcirkeln Ständchen av Heykens och ett vårpotpurri. Publiken
mottog samtliga nummer med stort bifall. Behållningen uppgick till 131 kr.

Ur Smålandsposten N:o 58 Lördagen den 15 April 1944.
Dödsfall.

Min älskade make,
vår käre far och morfar,
f.d. Hemmansägaren

Karl Gustav Jansson
insomnade stilla och lugnt i dag i en
ålder av 85 år, djupt sörjd och
saknad av oss, släkt och många
vänner.
Hönetorp, Vislanda den 13 april 1944.
THILDA JANSSON.
Hulda och Per.
Ragnhild. Svea. Elsa.

I sitt hem avled i torsdags efter en kort tids
sjukdom f.d. hemmansägaren Karl Gustav
Jansson, Hönetorp Södregård, Vislanda.
Den hädangångne var född i Blädinge
1859. Under sin ungdom vistades han i
Amerika några år. Hemkommen till Sverige
ingick han äktenskap och övertog sina
svärföräldrars gård i Hönetorp. Han har å
denna gård nedlagt ett mycket gott arbete.
Närmast sörjande äro hustru, dotter och
måg samt barnbarn. Dottern Hulda är gift
med lantbrukaren Per Augustsson, som
innehar gården i Hönetorp. I deras sorg
deltager en stor släkt- och vänkrets.

W. Ps. 477.
Är vår tro levande,
är döden vår vinning.
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Ur Smålandsposten N:o 63 Söndagen den 23 April 1944.

Vislanda Hotell
Gammal Småländsk gästgivargård med fullständiga rättigheter.

Marknadsbesökare
Vid behov av prima TRÄDGÅRDSFRÖER samt BLOMSTERPLANTOR,
FRUKTTRÄD och ROSENBUSKAR
vänd Eder med förtroende till

P. HEDLUNDS HANDELSTRÄDGÅRD. TEL. 27 VISLANDA.

Värme & Sanitet
Tel. 150.

Bröderna Kjellman

Östra järnvägsgatan 9 c, Vislanda.

Tel. 150.

Värme- ventilation- och sanitetsanläggningar utföres omsorgsfullt, fort och billigt.
Offert och upplysningar kostnadsfritt.

BARNVAGNAR
NYASTE MODELLER
Möbler, Äkta linoleummattor, Mjuka mattor, Gardiner, Sängkläder.
Reela varor. / Alltid humana priser. / Bosättningskredit ordnas.

Möbelfirman Ernst Nilsson, Vislanda. Tel. 20.

Stor sortering
i presentartiklar, parfym, vaxduk, tapeter och tekniska artiklar.

VISLANDA KEMIKALIEAFFÄR.
Tel. 47.
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Ur Smålandsposten N:o 62 Lördagen den 22 April 1944.
Födelsedag.
50 år fyller i morgon lantbrukaren Ernst Lönn, Norratorp under Lönshult, Vislanda.
Han är född på Norratorp, vilken jordbruksfastighet han nu innehar efter att under ett
antal år ha alternerat mellan olika förvärvsarbeten på flera platser. Under några år arbetade han sålunda vid S.J:s banavdelning. I samband med giftermål flyttade han till
Virestad omkring år 1929. Sedermera inköpte han en fastighet i Vare, samma socken.
Under de år, han var bosatt i Virestad, innehade han anställning vid Allbo härads vägkassa, där han var plogförare. Sitt arbete utförde han plikttroget och noggrant och åtnjöt
stort förtroende av överordnade. År 1942 flyttade han tillbaka till sitt födelsehem i
Vislanda. När Vislanda hemvärn organiserades för något år sedan blev han dess chef.
Inom det kommunala livet var han flitigt verksam under sin Virestadstid. Varhelst han
levat har han förskaffat sig trogna vänner vilka mycket värderar hans rejäla och sympatiska person.

Ur Smålandsposten N:o 67 Söndagen den 30 April 1944.
Vislanda marknad. Trots dåligt väder var Vislanda marknad ganska talrikt besökt.
Priserna varierade mellan för kor 400–600 kr. och för prima arbetshästar 1,200–1,400 kr.
Ordningen var hela dagen den bästa.

Ur Smålandsposten N:o 69 Torsdagen den 4 Maj 1944.

Tillkännagives,
att
vår älskade lilla

Tillkännagives,
att
Herren Gud till sig hemkallat
min ömt älskade broder

MAJ

Gumme Johansson

avlidit endast en dag gammal.
Vislanda den 2 maj 1944.

i sitt 86:te levnadsår, sörjd, saknad
och i tacksamt minne bevarad av
mig och syskonbarn.
Åäng, Vislanda den 3 maj 1944.

Ingeborg och Karl Bengtsson.
En liten ängel till oss kom,
Hon hälsade och vände om.

BENGT JOHANSSON.

W. ps. 119, 434.
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Ur Smålandsposten N:o 74 Lördagen den 13 Maj 1944.
Eldsvåda i Vislanda. Vid 6-tiden i går kväll utbröt eld i trafikbilägare Viktor Karlssons
garage- och förrådsbyggnad, belägen mitt inne i Vislanda samhälle.
Branden började i en del pappersavfall och spred sig snart till ett upplag gengasved och
kol. Vislanda brandkår under ledning av brandchef J. A. Ståhl anlände till brandplatsen
och inriktade sitt arbete på att rädda själva bilverkstaden med vilket garaget och förrådsrummet voro sammanbyggt. Tack vare vindstilla lyckades man begränsa elden. En del
gengasved och kol blevo lågornas rov.

Ur Smålandsposten N:o 79 Söndagen den 21 Maj 1944.

Förlovade
Åke Johnsson
Majken Olsson
Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 81 Torsdagen den 25 Maj 1944.
Födelsedag.
70 år fyller lördagen den 27 maj änkefru Anna Sofia Vellberg, Fagerås, Vislanda.
Fru Vellberg är född i Smål. Rydaholm. Efter att i unga år ha innehaft olika platser
ingick hon år 1898 äktenskap med svensk-amerikanen Klas Vellberg. Deras första hem
var lägenheten Marielund under Ugnabygden, som de brukade till år 1909 då de flyttade
till Västerås under Fagerås Södregård, där de sedan bott. Här avled mannen år 1933. När
de övertog sistnämnda jordbruk var detta i högsta grad förfallet, men genom målmedvetet
arbete har det iordningställts vad såväl hus som jord beträffar.
Fru Vellberg har själv varit en föredömlig kvinna, som inte sparat sig då det gällt att
hugga i. Under de många år hennes make vistades i Amerika, fick hon själv på egen hand
klara av allt arbete vid jordbruket samt dessutom fostra barnaskaran. Och inte nog med
detta för när arbetet ute var slut för dagen följde fortsättning inne vid spinnrock eller
vävstol till långt fram på natten. Under de senaste åren har hennes krafter till följd av
sjukdom varit något nedsatta, men hon utför ännu lättare göromål varenda dag.
Hon är rättfram och i besittning av ett gladlynt och öppenhjärtligt sätt och har förvärvat
sig en stor vänkrets.
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Ur Smålandsposten N:o 82 Lördagen den 27 Maj 1944.
Dödsfall.
I onsdags avled efter endast någon dags
sjukdom, f.d. lägenhetsägaren August
Bengtsson, Nyborg, Grimslöv. Han var vid
sitt frånfälle 80 år gammal.
Den bortgångne var född i Lövhult,
Skatelöv. Efter att i ungdomen ha varit verksam i olika företag, lantbruk, torvindustri
och vid järnvägen, övertog han vid sitt
giftermål ett dagsverkstorp under Huseby,
vilket han innehade i åtta år. Här gjorde han
sig känd och uppskattad som en dugande
arbetare, vilken aldrig sparade sig själv.
Änkling blev han år 1935, men hade dessförinnan inköpt lägenheten Nyborg, som numera äges av en son och där den gamle också fick sluta sina dagar. Närmast sörjande
äro fyra döttrar och tre söner.

Vår käre Far, Farfar
och
Morfar

August Bengtsson
har i dag lugnt och stilla insomnat
i tron på sin Frälsare i sitt 81:a levnadsår, i ljust och tacksamt minne
bevarad av oss, släkt och vänner.
Nyborg, Grimslöv den 24/5 1944.
BARNEN.
Barnbarnen.
Stilla, o stilla du vilar,
plågorna lagt sig till ro.
Själen i rymderna ilar
hem till ett lugnare bo.

Sv. Ps. 119.

Ur Smålandsposten N:o 83 Söndagen den 28 Maj 1944.

Förlovade
Sture Salomonsson
Greta Svensson
Vislanda.

Agunnaryd.

Thure Magnusson
Karin Petersson
Vislanda.

Sandsbro.

Ur Smålandsposten N:o 84 Onsdagen den 31 Maj 1944.

Förlovade
Rune Samuelsson
Signe Karlsson
Vislanda.

V. Torsås.
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Ur Smålandsposten N:o 91 Söndagen den 11 Juni 1944.

Tillkännagives,
att
vår älskade mor, mormor
och farmor

Tillkännagives,
att
Gud i sitt allvisa råd hemkallat
vår älskade mor
och farmor,
Änkefru

Elna Karlsson

Ingrid Skarp

i dag lugnt och stilla insomat i sitt
86:te levnadsår, i kärleksfullt minne
bevarad av oss barn, barnbarn, övrig
släkt och många vänner.
Vislanda och Växjö den 10/6 1944.

som efter ett långvarigt lidande
avlidit i tron på sin Frälsare i sitt
87:de levnadsår, djupt sörjd och
saknad av oss, släkt och många
vänner.
Spjutaretorp, Vislanda och Californien
den 10 juni 1944.

BARNEN.
Ett verksamt liv har slocknat ut
en flitig hand har domnat.
Din arbetsdag har tagit slut
ditt trötta huvud somnat.

JULIA och GOTTFRID.
OLOF och MAUD.
ANNA. HENNING.
MARIA.
Barnbarnen.

Jordfästningen äger rum i Skogslyckans
kapell onsdagen den 14/6 kl. 2 e.m.
Samling vid kapellet.

Sv. ps. 114.

Dödsfall.
I går avled änkefru Ingrid Skarp, Spjutaretorp, Vislanda. Den hädangångna var född
1857. Hennes man, lantbrukare Sven Skarp, Spjutaretorp, dog 1895.
Närmast sörjande äro sönerna Olof och Henning samt döttrarna Julia och Anna, samtliga
bosatta i Kalifornien U.S.A., samt fru Maria Skarp, Spjutaretorp, som är änka efter sonen
Sven August som avled 1927 i lungtuberculos.
Hos en son i Växjö har änkefru Elna Karlsson, Vislanda, avlidit i en ålder av 86 år.
Hon var änka sedan 1906 efter glasmästare Ingmar Karlsson. Den hädangångna har varit
en mycket arbetssam och duktig kvinna. Hon sörjes närmast av 8 barn. Sonen Kalle är
stationskarlsförman i Tillberga, Sven bosatt i Stockholm, August i Canada och Oskar
verkmästare i Växjö. Dottern Ida är gift med muraremästare J. Karlsson, Ulricehamn,
Anna, lärarinna i Vederslöv, Ellen gift med konduktör Myrberg, Skelleftehamn, och
Alma gift med linjearbetare Bengt Ådén, Vännäs.
I fredags avled efter en svår sjukdom f. hemmansägaren Anders Johan Stark, Vislanda.
Stark var född i Hullingsved, Vislanda, år 1870. Efter ingånget äktenskap brukade han
först lägenheten Speleboda under Fagerås. Senare köpte han Örnhyltans gård, där han
bodde till 1909, då han flyttade till Tubbaremma gård som han då inköpte. År 1924
överlät han denna gård till en dotter samt bosatte sig därefter i Hjulsryd. Sedan förra året
bodde han i Vislanda samhälle.
Med Stark bortgick en idog och plikttrogen människa, som med rastlös energi arbetade,
så länge dagen varade. Arbete och möda var också hans lott här i livet, men han bestod
provet in i det sista. Först när sjukdomsbördan lades på hans axlar och han förstod, att det
led mot slutet av arbetsdagen, unnade han sig ro och vila.
Som närmast sörjande står makan Matilda i andra giftet samt två söner och två döttrar.
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Födelsedag.
80 år fyller på tisdag f.d. kyrkovaktmästaren August Magnusson, Vislanda.
Han är född i Vislanda. Här ägde han i många år gården Hagalund, Skeppshult. På
samma gång som han skötte gården innehade han också kyrkovaktmästaretjänsten, vilken
han skötte berömvärt. Han övertog tjänsten efter sin svärfar och tjänstgjorde i inemot ett
40-tal år, varefter han också erhöll guldmedalj samt avgick med pension. Gården och
kyrkovaktmästaretjänsten övertog en son till honom. Själv bor han nu i en liten villa i
Lindås och njuter sin pension. Magnusson är en pigg och spänstig 80-åring, som har
många vänner, varför han säkerligen blir ihågkommen på sin högtidsdag.

Ur Smålandsposten N:o 99 Tisdagen den 27 Juni 1944.

Förlovade

Ernst Hård

Carl Söderling
Margit Claesson

Maj-Britt Sällberd

Hemmesjö.

och

Kalvsvik.

Vislanda.

Eric Jonsson
Ida Skarp

Calle Magnusson
Hilma Johansson
Vislanda.

Vislanda.

Växjö.

Vislanda.
Midsommarafton 1944.

Hjortsberga.

Folke Eriksson

Ivar Salomonsson
Margit Håkansson

och

May-Britt Åkesson

Vislanda.

Stockholm.
Vislanda.
Midsommarafton.

Dödsfall.
Å Vislanda ålderdomshem avled i torsdags
fru
Matilda Danielsson, i en ålder av 82 år.
Vår kära mor
Fru
Danielsson var född i Kalvsvik. I 20Änkefru
årsåldern ingick hon äktenskap med handlanden Jonas Danielsson, varefter de först
har i dag lugnt och stilla avlidit här, i
bodde i Vislanda samhälle. År 1901 flyttade
sitt 83:dje levnadsår, innerligt sörjd,
de till lägenheten Stubbön under Sjötorpet.
samt i tacksamt minne bevarad av
Maken bedrev sedan en omfattande gårdoss.
farihandel och gjorde otaliga färder runt
Lindås, Vislanda den 22 juni 1944.
omkring i bygderna. ”Tilda på Ön”, som hon
Barn, barnbarn o. barnbarnsbarn.
vanligen kallades, hörde till den kategori av
I den tysta stilla griften
människor, vilkas lott blivit att föra ett
fri från plågor, vilar Du.
Inga stormar, inga skiften
strävsamt liv. Hon fick sålunda uppfostra ej
stör Din ljuva slummer nu.
mindre än 11 barn. Detta är hart när otroligt,
då det lilla torpet som de brukade, knappt
födde en ko. Men genom stora umbäranden
och försakelser i allt lyckades det. Hon var alltid gladlynt, uppskattad och godhjärtad, och
det blev därför en saknad hos hennes grannar, när hon efter makens frånfälle år 1937
nödgades lämna den plats, där hon bott under större delen av sitt liv.

Matilda Danielsson
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Som närmast sörjande stå barn och barnbarn. Sonen Hugo är flaggjunkare i Karlskrona,
Herman lantbrukare i Agunnaryd, Tre är bosatta i Moheda och två i Alvesta. Dottern
Agda är gift med köpman H. Johansson, Jönköping.

Bröllop.
I Vislanda kyrka sammanvigdes midsommarafton lantbrukaren Gunnar Manfred
Andersson, Värmanshult, Vislanda, med fröken Alice Ingeborg Karlsson, Värmanshult,
Vislanda. Kontraktsprosten K. Holm, Vislanda, förrättade vigseln och höll med utgång
från orden Jesaja 40: 8 lyckönskningstal till brudparet.
Vigsel förrättades midsommardagen i Vislanda kyrka av kontraktsprosten K. Holm
mellan kolugnsarbetaren Herbert Vallentin Johansson och fröken Elin Svea Kristina
Svensson, Lindås Västradal, Vislanda. Officianten höll lyckönskningstal till brudparet.
Midsommarafton sammanvigdes i Vislanda kyrka trädgårdsmästare Sölve Scherling,
Norrköping, och fröken Ada Magnusson, Ekenäs, Vislanda. Vigseln förrättades av
kontraktsprosten K. Holm, Vislanda, som höll lyckönskningstal till de nygifta.

Ur Smålandsposten N:o 101 Lördagen den 1 Juli 1944.
Födelsedag.
60 år fyller i dag fabrikör Anton Salomonsson, Vislanda.
Jubilaren, som i flera år drivit en större mekanisk verkstad i Vislanda och därvid gjort
sig känd som en driftig och dugande arbetschef, har genom sitt lugna och gemytliga väsen
förvärvat många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 105 Lördagen den 8 Juli 1944.
Sommar över gammelgården.
Nu mognar bygdens sommar
kring slåttermyr och fält,
ty solen nyss sin bana
mot lejonet har ställt;
och smultrongläntan lyser
bland sten och stubbar röd,
och åkerns ax blir tunga
av must till liv och bröd.

Nu sjunga blanka liar
sin gamla bygdesång
på tegarna, som röjdes
av farfarsfar en gång;
och god blir årets äring
i bondemödans hägn
med signad hjälp från ovan
av lagom sol och regn.

I höga lönnars skugga
den gamla gården står
med utsikt över dalen
se´n flera hundra år;
här släktled efter släktled
av odalmän i rad
har vårdat ömt sitt jordarv
kring faluröd fasad.

Den gamla gården vilar
i solblått sommardis,
en sansad och sällsam saga
i ständigt ny repris.
Här har min längtan fäste
bak furutimrad loft,
där år och släkten viskar
ur tung lavendeldoft.
PÄLLE NÄVER.
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Ur Smålandsposten N:o 103 Tisdagen den 4 Juli 1944.
Bröllop.
I Vislanda kyrka sammanvigdes i söndags lantbrukare Karl Olof Jonasson, S:a Vare,
Blädinge, och fröken Svea Ingeborg Johansson, dotter till framlidne hemmansägaren
Johan Pettersson och hans efterlämnade maka, Trästen, Vislanda, som också höll lyckönskningstalet till de nygifta.

Ur Smålandsposten N:o 104 Torsdagen den 6 Juli 1944.
Dödsfall.

Vår kära lilla mor och mormor,

MARIA WELANDER
dog i dag, 91 år gammal.
Bjärnum den 2 juli 1944.
KARL-HJALMAR o. KARIN.
ELLEN och ALGOT.
Inga och Gunnel.

Älskad och i tacksamt
minne bevarad.
Sv. Ps. 563.

Fru Maria Welander, änka efter handlanden C.M. Welander i Vislanda, avled i
söndags å Hässleholms lasarett i den höga
åldern av nära 92 år.
Den bortgångna har under de senaste tio
åren varit bosatt hos sin son, stationsinspektor Carl Hjalmar Welander i Bjärnum.
Hon efterlämnar dessutom en dotter Ellen,
gift med bankkamrer Algot Johansson,
Lund, samt barnbarn.

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
lördagen den 8 juli 1944 kl. 2,30 e.m.

Ur Smålandsposten N:o 106 Söndagen den 9 Juli 1944.
Födelsedag.
50 år fyller på onsdag fru Gerda Johansson, Stenstorp, Skatelöv. Fru Johansson är född
på jordbruksfastigheten Nyatorp under Hullingsved, Vislanda. Som näst äldst i en 14hövdad syskonskara fick hon redan i barnaåren börja göra nytta för sig. Efter konfirmationen kom hon ut i förvärvsarbete och tjänade bland annat i Agunnaryd. 21-årig
ingick hon äktenskap med vägmaskinisten Erik Johansson, varvid makarna bosatte sig på
lägenheten Sjöbacken under Målensås i Agunnaryd socken. Efter något år arrenderade
makarna en gård i Lindås, Vislanda, och senare inköptes Tubbamåla Mellangård, som
brukades till 1927, då maken fick anställning vid Allbo vägdistrikt och lämnade jordbruket. Då familjen hastigt växte och sysslorna blevo betungande, hade den unga modern
och makan under dessa år en prövande uppgift. Hundratals nätter fick hon offra för att
hålla hemmet i ordning och få kläder och annat till familjemedlemmarna. Denna uppoffring tog självfallet på hälsan, och under många år har jubilaren haft svaga kroppsliga
krafter, vilket jämte ekonomiska bekymmer även satt humöret och tillförsikten på
framtiden på hårda prov. Hon har dock aldrig i sin gärning förtröttats utan haft en ljus
framtidstro och med glädje och villighet gått in för sin livsuppgift.

141

År 1929 förvärvade makarna Johansson jordbrukslägenheten Stenstorp under Ströby
Norregård i Skatelöv, som då var förfallet och vanskött. Där har makarna sedan dess
skapat att vackert hem med nybyggd villa, vacker trädgård och så gott som stenfri
åkerjord. I sin krets av vänner och bekanta är hon aktad och avhållen.

Ur Smålandsposten N:o 110 Söndagen den 16 Juli 1944.

Förlovade
Göte Lönnberg
Ingegerd Nilsson
Vislanda.
Alvesta.
Ronneby den 15/7 1944.

Ur Smålandsposten N:o 111 Tisdagen den 18 Juli 1944.
Bröllop.
På söndagen sammanvigdes i Vislanda kyrka verkstadsarbetaren Karl Edvard Vilhelm
Karlsson, och fröken Lizzie Friman, Vislanda, dotter till skräddaremästare Gunnar
Friman, Vislanda, och hans maka.
Vigseln förrättades av kontraktsprosten K. Holm, som även höll ett varmhjärtat lyckönskningstal till brudparet. Från läktaren sjöngs ”Gud, välsigne dessa hjärtan”, jämte
fiolmusik utfördes såväl före som efter akten. Efter vigseln gavs middag i brudens hem
och telegrafiska lyckönskningar anlände.

Ur Smålandsposten N:o 112 Torsdagen den 20 Juli 1944.
Blixten antände ladugård i Vislanda. Under det korta men kraftiga åskväder, som vid
12-tiden på tisdagsmiddagen drog fram över Vislandatrakten, antände blixten en ladugård
i Brohult, Vislanda, vilken nedbrann till grunden.
Ladugården, som tillhörde hemmansägaren Per Salomonsson, Brohult, Vislanda, övertändes snabbt, och Vislanda brandkår som genast tillkallats, hade vid sin ankomst ingenting annat att göra än att låta det brinna och inrikta sig på att förhindra eldens spridning
till boningshuset. Detta lyckades också, men ladugården brann ned till grunden på en kort
stund. En mängd maskiner och redskap samt 30–35 lass nybärgat hö och ett antal höns
blevo även lågornas rov. Ladugården, som tillbyggdes för några år sedan, var i mycket
gott skick. Hr Salomonsson hade densamma försäkrad men gör ändå en kännbar förlust.

Ur Smålandsposten N:o 113 Lördagen den 22 Juli 1944.
Födelsedag.
70 år fyller i morgon sockerbagaren Nils Karlsson, Lindås, Vislanda.
Hr Karlsson, som i många år bedrivit en omfattande sockerbagerirörelse, är känd inom
vida kretsar för sina förträffliga polkagrisar. Genom sitt trevliga och humoristiska sinnelag har han förskaffat sig idel vänner.
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Ur Smålandsposten N:o 115 Tisdagen den 25 Juli 1944.
Rättegångs- och polissaker.
Cykeltjuven från Vislanda rannsakad. Inför Tveta, Vista och Mo häradsrätt rannsakades i fredags en diversearbetare från Vislanda, som häktats för cykelstölder i Nässjö.
Han hade stulit två olåsta cyklar på postgården i Nässjö, en herr- och en damcykel, vilka
han skickat som ilgods till Braås. Därpå reste han till Braås, där han på natten stal cyklarna i järnvägens godsmagasin.
Han står även under åtal vid Frostatinget för att han på en restaurang i Eslöv utgivit sig
för att vara spritkontrollör.
Svaranden har tidigare upprepade gånger dömts för bedrägeribrott. Bl.a. blev han en
gång i Malmö dömd för tio månaders straffarbete för att han på en Malmörestaurang
utgivit sig för att vara spritkontrollör.
Åklagaren, landsfiskal, G. Rosell, Nässjö, hävdade att svaranden var farlig för annans
egendom och i trängande behov av vård på sinnessjukhus.
Rätten sakerförklarade honom för stöld av två cyklar i Nässjö och egenmäktigt förfarande i Braås samt förordnade att målet för fortsatt handläggning skall förvisas till
Frosta häradsrätt.

Ur Smålandsposten N:o 117 Lördagen den 29 Juli 1944.

Min älskade make,
vår käre far,
farfar och morfar
Snickaremästaren

Alfred Johansson
har i dag i tron på sin Frälsare stilla
insomnat i sitt 74:de levnadsår, djupt
sörjd och saknad, i tacksamt minne
bevarad av oss, släkt och många
vänner.
Haga, Vislanda den 28 juli 1944.
AUGUSTA JOHANSSON.
Barn och Barnbarn.

O, må vi här till Guds behag
så redeligen vandra,
att i vår Faders hus en dag
vi återse varandra.
Den frommes prövning är ej lång,
hans död är blott en övergång
till rätta livets njutning.
Hans älsklingspsalm var nr. 89.

Vislanda kyrka. Riksantikvarien, som yttrat över förslaget till elektrisk belysning i
Vislanda kyrka, ifrågasätter lämpligheten av att placera rörformiga lampor på orgelfasaden. I övrigt är intet att erinra med förslaget ur antikvarisk synpunkt.
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Ur Smålandsposten N:o 122 Söndagen den 6 Augusti 1944.

Förlovade
Karl Johansson
Sonja Sällberg
Värends Nöbbele.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 126 Söndagen den 13 Augusti 1944.

Förlovade
Axel Hård
Mary Gustavsson
Gemla.

Vislanda.

Tågmissöde invid Vislanda. På norrgående fjärrgodståget på södra stambanan inträffade
tidigt på lördagsmorgonen ett axelbrott på en godsvagn cirka 2 km. söder om Vislanda.
Skadorna på godsvagnen blevo i övrigt obetydliga och inga skador förekommo på det
övriga tågsättet, som blev fyra timmar försenat mellan kl. 3 och 7. De södergående
snälltågen försenades genom olyckan drygt två timmar, och i någon mån berördes även
lokalbetonade tåg samt godstrafiken.

Ur Smålandsposten N:o 132 Torsdagen den 24 Augusti 1944.
Födelsedagar.
70 år fyller i morgon fru Sofia Jonasson, maka till f. hemmansägaren J. Jonasson,
Fagerås, Vislanda.
Fru Jonasson är född i Fagerås, Vislanda. Efter äktenskap år 1897 övertogo makarna
samma år fädernegården, som de innehade till i fjor, då äldste sonen blev ägare till gården. Fru Jonasson har ägnat sina krafter åt hemmets göromål, men detta har hon gjort
med synnerligen stor omsorg i allt. Därjämte har hon med intresse tagit del i den kyrkliga
sykretsens arbete inom församlingen.
70 år fyller på lördag hemmansägaren Karl Gustafsson, Tubbamåla, Vislanda.
Jubilaren är född i Röshult, Vislanda. Efter tjänst vid lantbruk köpte han 1914 sin
nuvarande gård Tubbamåla. Denna har han sedan förbättrat i betydande grad. De långa
och väldiga stengärdesgårdarna, somliga med en bredd av 2,5 meter runt åkrarna, äro
kanske inte alla av hans verk, men mycket sten har han röjt upp ur åkrarna. En stor del av
åkerjorden är nu helt stenfri och i hög kultur. Även husen har undergått renovering och
tillbyggning. För några allmänna uppdrag inom kommunen har han ej haft intresse. Stilla
och försynt har 70-åringen alltid gått sin väg fram, och dessa egenskaper har förskaffat
honom vänskap och förtroende hos grannar och vänner i orten.
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Ur Smålandsposten N:o 129 Lördagen den 19 Augusti 1944.

Apropå kyrkojubiléet i Vislanda.

Vislanda kyrka.

Vislanda kyrkas 150-åriga tillvaro firas i morgon genom en högtidlighet i templet, vid
vilken biskop Brilioth predikar. Samtidigt kommer en ny altartavla att avtäckas.
Ytterligare blir det kransnedläggning vid de gravar på kyrkogården, där tidigare verksamma präster i församlingen vilar.
Av dessa märkas främst prosten Nils Wieselqvist, som var kyrkoherde åren 1786–1805.
Som ledare för kyrkbygget torde ingen ha betytt så mycket som Wieselqvist. Själv hade
han gått i vall med fåren på den plats där kyrkan byggdes. Föga anade han väl då att den
mark där han brukade ha sin middagsvila skulle efter några årtionden förvandlas till en
evig viloplats för de döda.
Varenda dag under byggandet var han närvarande och hjälpte till med råd och dåd. Av
arbetarna var det särskilt en, som han med förkärlek omhuldade, nämligen bonden Erik i
Gamla Rödjan. Till honom brukade han alltid säga: ”När Erik och jag slår ihop våra
huvuden, då går allting så bra.”
Strax utanför lilla ingången av kyrkans södra sida ha makarna Wieselqvist sin grav. Å en
stor järnhäll läses följande:
Här Hvila Prosten Hr Magister Nils Wieselqvist, född 1732, död 1805 och Dess K.
Maka Fru Prostinnan Ulrika Wiesel, född 1735 död 1824. Under Herr Prostens Dagliga
Tillsyn och Driftiga Styrelse äro Vislanda Kyrka och Klocketorn samt Blädinge
Klocketorn och Sacristia af sten uppbyggde. Tacksamhetens gåfva af en son.”
Som en egendomlighet kan nämnas att den förut omtalade Erik i Rödjan även fick sitt
vilorum helt nära Wieselqvists grav.
De övriga prästerna äro: prosten E. P. Hyltenius, C. F. Cavallius, A. E. Eggertz,
A. F. Ling, samt L. Sjöborgh.

Vislanda kyrka skall få elektrisk belysning, sedan byggnadsstyrelsen nu fastställt
förslag till dylik installation.
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Ur Smålandsposten N:o 131 Tisdagen den 22 Augusti 1944.

En vacker kyrklig högtidsdag i
Vislanda.
Kyrkans hundrafemtioåriga tillvaro firad med invigning av altartavla.

Erik Abrahamssons altartavla över uppståndelsen.

Biskop Brilioth har nu tre gånger gästat Vislanda församling å tjänstens vägnar. Han
tyckte själv, när han i söndags talade till församlingsborna, att han därmed hade en smula
dåligt samvete mot en del andra församlingar, vilka han ännu inte gästat.
Men – äras den, som äras bör! Vislanda församling anses ju vara en av de mest kyrksamma i stiftet. Den är värd att få den äran av täta besök av stiftschefen. Kyrksamheten
ligger dem varmt i blodet – eller sinnet. Och det var därför säkerligen icke främmande för
dem själva att finna sitt rymliga tempel fullsatt till sista plats, när församlingen i söndags
firade kyrkans 150-årsjubileum. Denna högtid fick formen icke blott av en gudstjänst med
återblick på kyrkans historia – 150-årsdagen i ära blev även en altartavla invigd. Den
hade skänkt av församlingens kyrkoherde, kontraktsprost Knut Holm. Och det var
biskopen, som både invigde den och predikade vid högmässogudstjänsten.
*
Altartavlan har målats av den unge konstnären Eric Abrahamsson, Göteborg. Den
föreställer uppståndelsen. Man ser Maria Magdalena och Maria, Jakobs moder, komma
till graven och mottagas av ängelns budskap, att Kristus är uppstånden. Icke blott ängeln
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utan även de två kvinnorna ha gloria kring sina huvuden. Över graven ser man en vision
över Kristus, omgiven av en mandoria-gloria med kors. Han har den blåvita segerfanan i
sin hand. I bakgrunden ser man något av Jerusalem samt Golgata berg med de tre korsen.
Tavlan har onekligen många förtjänster. Främst fäster man sig vid själva färgkompositionen. Den är hållen i klara färger och ljus ton. Grupperingen är lyckad, och centralgestalten är förträffligt utförd.
Tavlan har fått en inramning i grön marmorering, arrangerad av arkitekt Paul Boberg.
Förut fanns ett fönster, där tavlan nu är placerad.
Tavlan har bekostats av prosten Holm, som här till använt de medel, som blevo
insamlade till honom på hans 70-årsdag.
*
Tavlans invigning förrättades av biskop Brilioth omedelbart före själva högmässogudstjänsten. Han utgick i sitt tal från de ord, som anbringats under tavlan: ”Tänk på
Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda” (2 Tim. 2: 8).
– Bilden av uppståndelsen, som tavlan föreställer, har alltid varit föremål för de kristnas
tankar, sade biskopen. Det är hela evangeliets kärna och sammanfattning. Vi skönja där
bakom hela den heliga historien. Vi skönja Frälsarens jordeliv från krubban till korset.
Hade korset varit det sista, så hade evangeliet aldrig blivit ett rätt evangelium, då hade
aldrig budskapet om Jesus Kristus nått våra bygder. Då hade aldrig denna kyrka lyft sin
korskrönta spira över skogens kam. Det var budskapet om uppståndelsen, som gav
aposteln tillförsikt. Det var kärnan i det evangelium, som han förkunnade.
Den bild, som från denna dag skall möta varje kyrkobesökare, är en lovsång till den uppståndne, sade biskopen vidare, en lovsång i linjer och färger. Så ville vi fatta konstnärens
verk. Vi våga tro, att det är framsprunget av ett andäktigt hjärta. Vi ville bedja, att det
icke allena måtte ge kyrkorummet en ökad skönhet helgd utan verkligen bli en förkunnelse av evangeliet om den uppståndne, en hjälp för andäktiga sinnen att bli stilla i
tillbedjan inför Guds segergärning i Jesus Kristus, vår Frälsare.
Bilden vill komma vår tanke och vår föreställning till hjälp. Intet dödligt öga skåda det,
som hände vid den första påskdagens gryningstimme. Det som här skedde är Guds
hemlighet, ett mysterium, inför vilket vi ha att stanna i tillbedjan. I former, som har ålderns helgd, låter oss bilden skåda en syn av kvinnorna, vid den öppnade graven, som
fingo höra ängelens ord: ”Han är icke här, han är uppstånden”. Man möts här oemotståndligen i egen gestalt, som träder oss till mötes i en strålande syn, och från vilken den
nya tidsålderns ljus utgår. Det är icke den heliga konstens uppgift att för oss avbilda ting,
som intet mänskligt öga sett. Men den pekar utöver sig själv, liksom alla de former, vari
vi söka att fatta den eviga verkligheten. Den låter oss ana det outsägliga.
Bilden av den uppståndne behöva vi ha för våra ögon i kommande dagar, liksom i denna
tid. Påskens evangelium allena kan ge oss den trotsiga framtidstro, förvissningen om att
vår Herre är den, som segrat och alltfort skall segra – en förvissning, utan vilken vårt mod
skulle svikta och vår kraft förlamas.
Den uppståndnes bild skänker oss övertygelsen, att evangeliet icke allenast höra till det
förgångna, icke är ett minne från en avlägsen forntid, utan en närvarande verklighet, ett
stycke av Guds himmel, av evighetens kraft, som ingått i tiden – allt det är begynnelsen
av en ny världsordning, som här i timligheten står i beständig kamp mot mörkrets och
ondskans makter utom oss och inom oss. Den uppståndne kallar oss att ta del i denna
kamp. Men han går ock beständigt före oss, med korsets segertecken.
Så må nu, slöt biskopen, Guds välsignelse vila över denna altartavla, att den må minna
envar, som här inträder, att tänka på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda. Vare
den så helgad åt Herren i hans tjänst och dyrkan!
*
Efter invigningen tog högmässotjänsten sin början. Altartjänsten före predikan utfördes
av prosten Knut Holm och kyrkoherde E. Sjöborgh, Markaryd, en son till en av de forna
kyrkoherdarna i Vislanda. Prosten Holm fungerade som sjungande liturg. Före predikan
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sjöng kyrkokören vackert och stämningsfullt under ledning av kantor Ernst Rosengren
”Hör, när tempelsången stiger”, en äldre fransk hymn, arrangerad av Gondimel.
Högmässopredikant var biskop Brilioth. Han hade till ämne valt ”Det rätta svaret”. Det
var valt i anslutning till dagens högmässotext, Matt. 21: 28 – 31, som handlade om fadern, som uppmanade sina söner att arbeta i vingården men fick otillfredställande svar –
den förste svarade: ”Jag vill icke” men gick sedan, den andra svarade: ”Ja, Herre”, men
gick icke.
Biskopen framhöll, att det finnes tanklösa ja-sägare även i nuet, även i vårt land. Det är
visserligen få i vårt land, som medvetet vända Gud ryggen – förnekarna har allmera
minskats eller blivit tystlåtna, och allt flera människor söka sig numera trevande till Guds
kyrka. Men den kristendom, som den stora massan ägnar sig åt, är dock blott en formkristendom. Man måste ropa till dem och mana dem att stanna inför frågan, ”Tror du, att
Herren kan vara nöjd med ditt svar, som ej ens är ett munnens klara ja, utan blott
vidmakthållandet av vissa gängse bruk?” Det rätta svaret kan endast givas av ett hjärta,
som betvingats av Guds nåd.
Efter predikan tjänstgjorde vid altaret biskopen och pastoradjunkt Franzén, Blädinge.
*
Efter högmässogudstjänstens slut bestegs predikstolen av kontraktsprost Holm, som
lämnade en historik över Vislanda kyrkas tillkomst och lät församlingens kyrkoherdar
passera revy.
Det var en 17 augusti 1794, som den nuvarande kyrkan togs i bruk. Den gamla låg vid
en utkant av socknen – man måste passera en kilometer i annexförsamlingen Blädinge för
att komma till den gamla kyrkan, en träkyrka från 1400-talet. Vid den tiden hade
Vislanda en folkmängd på 1059 personer. Det var för mycket för den lilla träkyrkan, som
för övrigt hade börjat förfalla.
Den nya kyrkan beslöt man uppföra på en central plats i socknen, en halv mil från den
gamla. Beslutet fattades år 1783. Det var under kyrkoherde Heurlins tid. Han fick dock
icke glädjen att se den färdig – han dog år 1786, och templet blev icke byggt förrän 1794.
Templet byggdes under kyrkoherde Nils Wieselqvists tid. Alla vuxna församlingsbor
måste göra obligatoriska dagsverken till kyrkobygget. Mursten bars på bårar ända från
Torne och en man vid namn Sven Nilsson bar ensam ena änden av en av bårarna.
Kvinnorna bearbetade murbruket med sina bara fötter…
Kyrkan blev invigd först den 14 augusti 1796 av biskop Olof Wallkvist. Då hade prosten
Wieselqvist predikat i kyrkan redan i två års tid. Det var något märkligt med honom. Han
hade vallat kor på den mark, där kyrkan byggdes. Såsom vallpojke hade han en gång legat
här och sovit och drömt, att han en gång skulle stå i en kyrka här och predika. En annan
gång drömde han, att här i jorden låg dödskalle bredvid dödskalle… Åsen, på vilken
kyrkan byggdes, fick efter tempelbygget namnet Wieselås.
Orgelverk fick den nya kyrkan först år 1813. Den pryddes bl.a. av änglabilder, som man
hade köpt av Blädinge församling för 3 riksdaler, 39 skilling och 8 rundstycken; det var
skulpturer, som Blädingeborna hade vrakat från sin kyrka – de sitta ännu kvar på
Vislanda kyrkas orgelverk.
Prosten Holm beskrev sedan i detalj kyrkans utseende under dess första skede.
Predikstolen satt då på södra sidan. Den hade hämtats från den gamla kyrkan. För en tid
sedan flyttades den till den norra sidan, och i samband därmed restaurerades den, så att
den återfick sin gamla målning, och därmed kom den att framstå som en verklig pärla i
kyrkan.
Prosten upplyste i förbigående, att det korfönster, som man nu hade fått sätta igen
genom att man över detsamma placerat den nya altartavlan, med tiden hade blivit alldeles
värdelöst om det skulle ha varit i fortsatt bruk; färgen var på väg att försvinna.
Därefter berättade prosten i stora drag om de präster, som varit kyrkoherdar i Vislanda
under de 150 åren: Nils Wieselqvist (1786–1805), Eric Peter Hyltenius (1806–1829),
mågen Carl Fredrik Cavallius, som var far till charge d´affaires Hyltén-Cavallius (1830–
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1857), Anders Eric Eggertz (1858–1873), Adolf Fredrik Ling (1874–1889), Lars
Sjöborgh (1889–1907), Nils Magnus Nilsson (1907–1919) – och så prosten Holm.
Prosten uttalade, att han nu själv vore fylld av tacksamhet och glädje över att hans dröm
om en altartavla hade kunnat förverkligas. Hans egen arbetsdag i församlingen hade blivit
längre än några av de andras, som hade tjänat i detta tempel.
Prosten uttalade vidare, att Vislanda församling förr hade rykte om sig att vara mycket
kyrksam. Och det kyrkliga intresset är nog än i dag större i Vislanda än i de flesta andra
församlingar i stiftet. Till varje styrande i församlingen ville prosten rikta en maning
”Känn ditt ansvar, håll fast vid det du har, så att ingen tager din krona!”
I fortsättningen framhöll prosten att det underbara uti, att man hade kunnat fira en högtid
som denna i fred, ehuru världen stode i brand och stora värden, även tempel förintades
runt om oss.
Prosten upplyste till slut, att han låtit sända blommor till Blenda Andersson i Skörda,
som nu i bokform hade utgivit ett verk över Vislanda, ”Vislanda i hävd och sägen”, ur
vilken han hade hämtat en del av sin historik. Han upplyste vidare, att en 80-årig dotter
till den gamle Vislanda-kyrkoherden Ling hade skickat en hälsning till Vislanda denna
dag.
Därmed var akten i kyrkan till ända. Kransar nedlades sedan på de gravar, där stoften av
Vislanda kyrkoherdar under de 150 åren vilar. Allesammans vilar på Vislanda kyrkogård
utom N. M. Nilsson, som är begravd i Växjö. En krans nedlades även på kantor Sjöstrands grav.
Därmed voro högtidligheterna i och vid kyrkan till ända. I den strålande solen, som
gjorde söndagen till en högsommardag, gick sedan vandringen till prästgården, där
prosten och prostinnan Holm bjödo på kyrkkaffe.
*
Vid 16-tiden samlades man till middag å Vislanda hotell. Till denna hade kyrkorådet
inbjudit ett antal gäster. Innan man satte sig till bords, hälsade prosten Holm dessa gäster.
Vid desserten framförde vice ordföranden i kyrkorådet, grosshandlare Emil Swensson,
församlingens tack till prosten Holm för gåvan, altartavlan, och uttalade den förvissningen, att den skulle bli ett bestående värde för församlingen. Prosten Holm svarade, att
han icke behövde tackas – till inköpet hade använts de medel, som församlingsborna
själva hade insamlat till prosten med rätt för honom att använda pengarna efter eget val.
Gästernas tack framfördes av biskop Brilioth. Han erinrade om det goda namn, som
Vislanda hade i stiftet för sin kyrksamhet och sina kyrkliga seder. Han framhöll också, att
samarbetet mellan den gamla kyrkliga tyngdpunkten i församlingen och stationssamhället, den nya tiden, alltid varit gott. Det gamla och det nya hade över huvud taget
mötts väl här i Vislanda, detta berodde icke minst på prosten Holm, som här hade haft en
längre gärning än någon annan kyrkoherde under den tid, den nuvarande kyrkan ägt
bestånd. Denna dag hade icke blott varit en församlingens dag – det hade även blivit en
prostens dag. Biskopen vände sig även till altartavlans skapare, konstnären Abrahamsson
och betecknade hans verk såsom förträffligt. Till sist tackade biskopen för gästfriheten.
Den väl arrangerade måltiden avslöts med psalmen 600: 5–7. Kaffe intogs i hotellträdgården.
Så ändades denna strålande augustisöndag, som för Vislandaborna förvisso blir till ett
bestående och vackert minne.
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Ur Smålandsposten N:o 133 Lördagen den 26 Augusti 1944.
Dödsfall.

Min käre make,
vår gode fader,

ERIK J. A.
GUSTAFSSON
född den 21 juni 1893,
har i dag lämnat oss, syskon,
släktingar och många vänner i
djupaste sorg och saknad.
Vislanda den 24 aug. 1944.
EMMY GUSTAFSSON.
Elly och Nils.
Karin och Tage.
Henry.

Tack, käraste make och far
för allt vad du varit för oss.

I Växjö avled på torsdagen efter ett par
veckors sjukdom förste banmästaren Erik
Albert Gustafsson från Vislanda.
Gustafsson, som var född 1893 i Karstorp,
Vallsjö, anställdes som banarbetare vid
Statens järnvägar i Nässjö år 1911. Han
befordrades sedan till extra banvakt 1914
och till ordinarie den 1 januari 1917. Sedan
befordrades han till banförman 1930 med
placering i Vislanda och förflyttades sedan
till Nässjö den 1 april 1932. År 1938 befordrades Gustafsson till banmästare i
Ängelholm och 1939 till förste banmästare i
Vislanda. Med Gustafsson, som innehade
guldmedalj för nit och redlighet i rikets
tjänst, bortgick en synnerligen kunnig och
redbar tjänsteman, som vunnit såväl förmäns
som underordnades förtroende och aktning.
Han sörjes närmast av hustru, två döttrar
och en son.

Födelsedag.
80 år fyller på måndag trotjänaren Gustav Johannesson, Skörda, Vislanda.
Det var å lägenheten Grönalund, Gottåsa Mellangård, Skatelöv, som jubilaren först såg
dagens ljus. Redan i tidiga barnaår fick han på allvar börja bidraga till sin försörjning.
Sålunda var han inte mer än elva år gammal, då han gjorde sin debut som tröskekarl hos
ortens bönder. Den unge pojken fick då stiga upp kl. 1 på natten för att slagtröska till
dager. Dagen användes till vedhuggning, rishackning m.m. För ett dylikt dagsverke
(dubbelt kan man säga), var arbetslönen 8 skilling. Genast efter konfirmationen fick han
anställning som bonddräng i Källhult, V. Torsås. I 20-årsåldern medföljde han en tid ett
ambulerande tröskverk i flera kyrksocknar.
Sedan Gustav Johannesson haft plats å olika ställen i Vislanda, engagerade han sig år
1890 hos lantbrukaren Anders Jonsson, Skörda, fader till författarinnan Blenda Andersson. Den unge drängen blev snart nog oumbärlig för sin stränge men rejäle husbonde.
Han blev snart gårdens allt i allo. Ej nog med att han var en utomordentlig dugande
jordbruksarbetare, han var även gårdens snickare, smed, hovslagare, slaktare m.m. Han är
stor djurvän och han har alltid behandlat djuren väl. Efter Anders Jonssons död 1902
fortsatte jubilaren utan avbrott att tjäna på gården hos Anders Jonssons barn. Nu vistas
han hos den yngsta kvarlevande av Anders Jonssons barn, fröken Blenda Andersson.
Trots sin höga ålder, är han vid bästa vigör samt dagligen verksam från bittida till sent.
Ännu är han lika grundlig och noggrann i alla sina förehavanden som någonsin.
Det är ett i hög grad gagnande och välsignelserikt liv, som jubilaren kan se tillbaka på.
I det tysta har han utfört sitt långa livsverk, högt uppskattat och erkänt av alla.
Personligen är han rättfram och rädes inte för att säga sin mening. Han är bottenärlig,
hjälpsam och rättrådig. Han äger dessutom en trygg humor med vilken han spontant
sprider trevnad omkring sig.
För Gustav Johannessons långa, trogna, och oegennyttiga arbete i det traditionsmättade
hemmet i Skörda kommer fröken Andersson att på hans 80-årsdag att tilldela honom
Patriotiska sällskapets guldmedalj, andra storleken, med inskription: ”Åt Gustaf
Johannesson för långvarig och trogen tjänst”.
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Ur Smålandsposten N:o 134 Söndagen den 27 Augusti 1944.

Förlovade
Karl Svensson
Ingrid Jonsson
Vislanda.

Fick en torvlåda i huvudet. Vid lastning av torv på lastkajen i Vislanda inträffade i går
en svårare olyckshändelse.
En torvlåda föll ner och träffade en chaufför Johan Jonasson, Grimslöv, i huvudet.
Jonasson, som blev medvetslös, fick ett otäckt så i huvudet och en kraftig hjärnskakning.
Doktor Rosenkvist, Vislanda, som omedelbart kom till platsen, sydde ihop såret och
remitterade den skadade till lasarettet, där han fick kvarstanna.
Eldsvådetillbud. På lördagsmorgonen uppstod eld i John Aronssons vedklyveri i
Vislanda.
Orsaken var överhettning i torkrummet. Genom ett snabbt ingripande av Vislanda
brandkår avvärjdes en hotande brand.

Ur Smålandsposten N:o 135 Tisdagen den 29 Augusti 1944.
Födelsedag.
80 år fyller på torsdag lägenhetsägaren och biodlaren Karl Henrik Johansson, Lindås,
Vislanda.
Han är född i Villtofta, Vederslöv. Redan i unga år fick han börja med hårt arbete, och
han kan ännu berätta om hur han som 15-åring var med och gjorde dagsverken, när
Vederslövs nya kyrka byggdes år 1879. 18 år gammal lämnade han hemmet för plats som
dräng. År 1888 ingick han äktenskap samt övertog ett torp under Gransholm i Öja socken,
som han brukade i tre års tid. Efter att sdean ha varit bosatt i Lindeberg, Virestad, flyttade
han år 1909 till Lindås, Vislanda, där han sedan bott. Här har han låtit uppföra nytt bostadshus. Änkling blev han år 1917, och har sedan fått klara hushållet på egen hand. Hans
stora hobby och käraste sysselsättning har under många år biodlingen varit, och då
bisamhällena ibland uppgått till 20–25 stycken, förstår man att deras skötsel krävt mycket
arbete.
Trots de 80 åren är han vid förträfflig vigör och en trevlig och sympatisk sällskapsmänniska, som förskaffat sig idel vänner i orten.

Ur Smålandsposten N:o 143 Tisdagen den 12 September 1944.
De gamlas dag, firades i söndags i Vislanda kyrka med högmässa och nattvardsgång.
Predikan hölls av kontraktsprost K. Holm, Vislanda. Kyrkokören sjöng före predikan
”Hör, hur tempelsången ljuder”.
Efter gudstjänsten vor de gamla inbjudna till samkväm i skolsalen. Ett 100-tal hade
hörsammat inbjudan. Äldste deltagare var 95 år. Prosten Holm hälsade samtliga och
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föredrog en dikt ”Vid 70 år”, skriven av framlidne prosten Elmbladh, Urshult. Fru Frida
Koch-Wolff sjöng ett par sånger. De gamla trakterades med kaffe och kakor, tårtor och
ostkakor. Allt var skänkt, och för serveringen svarade medlemmar av den kyrkliga
syföreningen.
De gamlas dag har fått traditionshelgd över sig och att denna dag uppskattas av de gamla
både syntes och hördes. Prosten Holm avslutade med en kort andaktsstund.

Ur Smålandsposten N:o 145 Lördagen den 16 September 1944.
Hyllning.
Vislanda mångårige brandchef J. A. Ståhl blev hjärtligt hyllad häromdagen i anledning
av att han begärt entledigande från sin post. Hyllningarna förekommo vid en familjefest
för brandkåren häromdagen, till vilken även brandstyrelsen inbjudits. Tal till den avgående brandchefen hölls av hr Lund, som framhöll samhällets tacksamhet för det
mångåriga intresserade och gagnerika arbete, hr Ståhl nedlagt till Vislanda brandväsendes fromma. Talaren vände sig även till brandkårens medlemmar och tackade för deras
insatser.
Hr Ståhl knöts till Vislanda brandväsende redan 1904 såsom tillsyningsman för de då
skäligen enkla brandredskapen. Sedermera blev han vice och slutligen brandchef. Dessa
poster har han beklätt ett 30-tal år. Han har deltagit i ett flertal månadskurser och storövningar på skilda håll i landet. Såsom erkänsla för sitt idoga arbete i brandberedskapens
tjänst har han bl.a. tilldelats riksförbundets silvermedalj 1936 samt diplom för långvarig
och trogen tjänst. Dessa utmärkelsetecken överbringades till honom av landshövding
Beskow vid en högtidlighet i Växjö. Styrelsen för Kronobergs läns brandkårsförbund har
hr Ståhl tillhört från dess start.
Som brandchef efter hr Ståhl tjänstgör nu brandman Arvid Johansson, Vislanda.

Födelsedag.
70 år fyller på måndag fru Anna Sara Aronsson, maka till hemmansägaren N. J.
Aronsson, Fröåsen, Vislanda.
Hon är född i Furumoen, Ryssby. Redan vid åtta års ålder blev hon faderlös, vilket hade
till följd att modern och barnen själva fick överta jordbrukets skötsel. Några år efter
konfirmationen lämnade hon hemmet och tog tjänst hos friherre A. Falkenberg på
Sjöatorp i Tutaryd. Senare hade hon under ett flertal år arbete på olika platser på gårdar i
Skåne. År 1902 ingick hon äktenskap.
Fru Aronsson har varit en arbetskvinna, som ej givit efter för det tyngsta arbete. Såväl
ute som inne har hon därför med heder uppfyllt en husmors plikter. Blommorna i hemmet
har vid sidan om de husliga sysslorna fångat hennes intresse, och de har fått röna god
vård och omtanke.

Ur Smålandsposten N:o 146 Måndagen den 18 September 1944.

Förlovade
Bengt Arvidsson
Margit Fredriksson
Lessebo.

Vislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 147 Tisdagen den 19 September 1944.
Födelsedag.
70 år fyller i morgon fru Anna Andersson, maka till f. hemmansägaren J. Andersson,
Rödjelund, Vislanda.
Fru Andersson är född i Larsboda, Vislanda, och ingick år 1898 äktenskap. De övertogo
därefter mannens föräldrahem 1/6 mtl Sjötorp, som de innehade till år 1931, då deras
äldste son köpte gården. Samma år flyttade de till Rödjelund under gamla Rödjan.
Fru Andersson har varit en arbetets kvinna mer än någon annan. Det arbete, hon i sitt
hem utfört, går ej att till fullo i ord beskriva. Enbart uppfostringen av den stora barnaskaran har krävt mycket från hennes sida av omsorg och tillsyn. 70-åringen alltid glada
och gästfria sinnelag har förskaffat henne många vänner i orten.

Ur Smålandsposten N:o 149 Lördagen den 23 September 1944.
Födelsedag.
90 år fyller i morgon fru Eva Karlsson, Olofsgård, Alvesta.
Hon är född i Lönshults Södregård, Vislanda, och dotter till nämndemannen Magnus
Åkesson. Hon härstammar från en gammal nämndemannasläkt, som i över 200 år beklätt
detta förtroendeuppdrag. Tidigt kom hon i skola för en gammal soldat i Fållen och kunde
redan vid sex års ålder lilla katekesen. En släkting till henne höll även skola en tid, och
under dennes lektioner förkovrade hon sig i konsten att läsa. År 1862 blev Peter
Hagstrand från V. Torsås ambulerande lärare i Vislanda, och för honom gick ”mor Eva” i
skolan under ett par år och erhöll examen vid tio års ålder. Det var en efter den tiden
grundlig skolundervisning, som hon fick. År 1868 konfirmerades hon för kyrkoherde
Eggertz. Redan tidigt hade hon fått lära sig att arbeta, men nu fick hon hjälpa till med
förekommande göromål riktigt på allvar. Bl.a. var hon fadern behjälplig med skrivgöromål. Under många år skrev hon ut debetsedlarna för kommunen.
Vid 25 års ålder ingick hon äktenskap med lantbrukaren Sven Karlsson, och makarna
köpte gården Ulvsryd i Vederslöv. Här sysslade hon under en tid med bakning av bröd,
som hon sålde till ortsbefolkningen. Affären gick bra.
År 1883 sålde de denna gård och köpte Vrets Norregård i Hjortsberga socken och här
uppfostrades de flesta barnen. 1917 avyttrades denna gård och man övertogo på arrende
Alvesta Norregård under Engaholms fideikommiss. År 1931 blev ”mor Eva” änka, men
bebor ännu gården tillsammans med en dotter och sonhustru, som ger henne en god
omvårdnad. Makarna har uppfostrat tio barn till dugande och arbetssamma medborgare.
Mor Eva är för sin ålder enastående pigg och vid god vigör. Ett benbrott för några år
sedan gör, att hon har svårt att förflytta sig, men hon sitter uppe hela dagen i sin kära
länsstol och är mycket tacksam för besök. Hon följer med intresse med sin tid, och de
stora händelserna ute i världen har hon mycket väl reda på och resonerar hellre om
aktuella ting än det, som ligger tillbaka i tiden. Radion har mor Eva lärt sig att uppskatta
mycket högt, och med förkärlek lyssnar hon till andaktsstunden på morgonen. Hon är
öppenhjärtlig, sällskaplig och rikt delaktig av humorns gåva. Mor Eva har under sin krafts
dagar varit en arbetets hängivna tjänarinna. Arbetets stora betydelse har mor Eva till fullo
lärt sig att uppskatta.
Skatelövsbo bestulen i Vislanda. En fräck stöld förövades på tisdagen i Vislanda.
Jordbruksarbetare I. Olsson, Torpaskog, Grimslöv, hade medan han varit inne i en affär
ställt sin cykel utanför. Olsson var inne i affären blott en kort stund, men när han kom ut
och skulle hämta cykeln, var denna stulen liksom den regnrock, han hade haft liggande på
cykeln.

153

Ur Smålandsposten N:o 153 Lördagen den 30 September 1944.
Dödsfall.

Vår kära mor, mormor och farmor

Kristina Andersson

född den 7 mars 1855,
har i dag stilla och fridfullt avlidit
efter ett långt men med tåligt buret
lidande, djupt sörjd och i tacksamt
minne bevarad av oss, barn och
barnbarn.
Aplaryd pr Vislanda den 27/9 1944.

I onsdags avled efter en längre tids sjuklighet
änkefru
Kristina
Andersson,
Aplamon, Vislanda.
Den avlidna var född i Rödeby församling
i Blekinge län, där hon var ägare till ett
större lantbruk. Efter att ha blivit änka har
hon de senaste åren tidvis bott hos en dotter
i Vislanda, där hon rönt en god omvårdnad.
Närmast sörjande är en dotter, svärson,
fosterbarn och barnbarn.

INGRID och JOHAN.
Karl-Johan. Erik. Anna-Lisa.
JARL och ESTER.
Kurt. Rolf.

Sv. Ps. 336.

Födelsedag.

95-åring.

Kristina Pettersson, Vislanda.

På tisdag fyller Vislanda församlings äldste medlem, änkefru Kristina Pettersson,
Sjöviken, 95 år.
Trots denna aktningsvärda ålder besitter hon fortfarande en god såväl andlig som
lekamlig vigör. Hon utför sålunda arbeten av olika slag, och har i höst varit med om att
skörda sex lass säd, där ibland en del för hand med skära. När den gamla inte är ute i
arbete, sitter hon på sin kära soffa i stugrummet och studerar sina gamla andaktsböcker
eller berättar om sina upplevelser och minnen från forna tider, ty hon är utrustad med ett
fenomenalt gott minne.
Hon är född i Fållen, Vislanda, där hennes föräldrar, hemmansägaren Nils Svensson och
hans hustru Ingrid Månsdotter voro ägare till 3/8 mantal. Eftersom Kristina var bland de
äldsta i den niohövdade syskonskaran, fick hon redan från barndomen vänja sig vid hårt
arbete. Det var sålunda inte alls ovanligt, att hon fick deltaga i slagtröskning på logen,
bära mällasäckar på ryggen till Ugnabygdens kvarn eller vara med i skogen och köra
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timmerlass. Och hon minns också, då modern skickade iväg henne med smör och ägg till
”Huta-Jonen”, den förste handlaren i Vislanda.
År 1864, alltså för 80 år sedan, blev jubilaren konfirmerad i Vislanda kyrka av kyrkoherden A. E. Eggertz. Det var en sträng och fordrande prästman, men några kuggfrågor i
katekesen behövde hon ej befara, ty den kunde hon utantill ända från sitt nionde år.
Under nödåren 1868– 69 var det hårda och svåra tider i socknen för många. Säden var så
kort, att man inte kunde skörda den ens med skära, utan man fick rycka upp den. Och en
del av boskapen fick man slakta och sälja, eftersom inte fodret räckte till. Men det var
andra priser på kreaturen då. För en ko fick man t.ex. blott 30 kr. Allra svårast var det
naturligtvis för den fattiga befolkningen, ty den hade ej några pengar att köpa för, utan de
fingo istället byta sina värdesaker mot lite mjöl till bröd. Året efter det svåra året begav
hon sig på hösten till Önnestad i Skåne för att plocka potatis. Färden dit, en sträcka på tio
mil, företog hon till fots med träskor på fötterna. Arbetet med plockningen pågick i fem
veckor, och arbetsdagen räckte som man sa ”från davar till solakväll”. Daglönen var inte
stor, endast 12 skilling, och när hon återvände hem, hade hon blott sju kronor, så hon fick
gå till fots till Liatorp. Härifrån åkte hon sedan tåget till Vislanda, så att det inte skulle se
så fattigt ut, när hon kom hem.
År 1872 ingick hon äktenskap med hemmansägaren Aron Pettersson, varefter de
övertogo den gamla släktgården 1/4 mtl. Fröåsen. Denna gård hade makens farfar Måns
Torstensson-Sparf efter återkomsten från finsk-ryska kriget 1808–09, där han blev
fången, förvärvat 1826. Som dragdjur vid jordens brukning hade makarna endast ett par
tamda 13 kv:s oxar. På arbetsfolk var det ej någon brist, ty det bodde många i torpen och
backstugorna, som ville ha arbete. År 1901 såldes gården till yngste sonen Nils Johan,
och de gamla förbehöllo sig torpet Sjöviken som livstids undantag. Maken avled år 1908,
och den gamla har därefter själv jämte äldste sonen Karl Gustaf, som är 72 år, brukat
detta jordbruk, som föder två kor.
Den gamla har många minnen och kommer bl.a. ihåg hur en ko blev ihjälriven av
vargar. Jakt å varg anställdes ofta av byfolket, och den var många gånger riskabel.

Ur Smålandsposten N:o 154 Söndagen den 1 Oktober 1944.

Förlovade
Helge Hörberg
Alva Bengtsson
Diö.

Vislanda.
Huskvarna den 23/9 1944.

Harald Johansson
Stina Bengtsson
Vislanda.
Växjö den 30/9 1944.
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Ur Smålandsposten N:o 158 Söndagen den 8 Oktober 1944.

Förlovade
Thorsten Pettersson
Berta Johansson
Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 160 Torsdagen den 12 Oktober 1944.
Födelsedag.
70 år fyller på lördag fru Sofia Magnusson, maka till f. stenarbetaren Aug. Magnusson,
Håralund, Vislanda.
Född i Håralund, Vislanda, började hon redan som 16-åring praktisera i sömnadsyrket
tillsammans med en sömmerska. Då det på den tiden ej var vanligt med symaskin i varje
hem, hade dessa förutom sina långa dagsverken även att bära symaskinen med sig. År
1892 kom hon till fru A. Rosenkildes syateljé, där hon utbildades. Efter sin utbildning
fortsatte hon på egen hand i sin hemort. Sedermera har hon även haft ett tiotal syelever.
Ingenting i sömnadsarbeten är hon främmande för. Hon har sålunda utfört allt, som hör
till damkonfektion, sytt småbarnakläder och kläder för pojkar. Hennes specialité har på
senare år blivit täckstickning, i vilket hänseende hon kan betecknas som en verklig
mästare.
År 1896 ingick hon äktenskap, och 1904 flyttade makarna till Smål. Rydaholm, där de
voro bosatta ett tiotal år. Sedermera flyttade de åter till hemmet i Håralund.
Hon har bredvid sina husmoderliga sysslor även haft som sin uppgift att se till kreatur
och utearbete å det lilla lantbruk, som hör till hemmet. Maken, som varit stenarbetare,
hade sitt arbete i regel förlagt långt från hemmet och kunde endast i ringa mån hjälpa till
hemma. Svårigheter och bekymmer har tidvis varit hart när otroliga. År 1924 drabbades
hon av en svår hjärtsjukdom, som för en tid sedan lade henne på sjukbädden. Ehuru
dödsdömd av läkare var hon efter en tid åter i full verksamhet och är så allt fortfarande.
År 1929 mötte nya prövningar genom att hennes make då drabbades av sjukdom, som
gjorde honom helt oförmögen till arbete. Ensam med tre minderåriga barn – de större
barnen hade, så snart de slutat folkskolan, fått skaffa sig arbete utom hemmet – hade hon
att ta upp kampen för hemmets tillvaro. Trots att hon nu går in i sitt åttonde decennium
går arbetet som en lek för henne och redan kl. fyra börjar hon sin arbetsdag. Man har här
ett gott exempel på den småländska segheten. Med en outtömlig energi har hon lyckats
bemästra otroligt stora problem och jämväl utfört en storartad fostrargärning. Optimistisk,
vänsäll och godhjärtad besitter hon även en god humor, varmed hon förstår att sprida
glädje omkring sig. Som hederskvinna av gamla stammen har hon vunnit förtroende och
vänskap.
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Ur Smålandsposten N:o 168 Torsdagen den 26 Oktober 1944.
Dödsfall.

Härmed tillkännagives
att
Gud hemkallat
vår kära lilla mormor

Augusta Kristina
Bengtsson
som efter en svår sjukdom idag
avlidit å Växjö lasarett i en ålder av
75 år, 1 mån. och 23 dagar, lämnande oss, svärson, övrig släkt och
många vänner i djupaste sorg och
saknad.
Vislanda den 24 okt. 1944.

Efter en svår sjukdom avled i tisdags i
Växjö änkefru Augusta Kristina Bengtsson,
Vislanda.
Fru Bengtsson var född i Hullingsved,
Vislanda 1869. Hon har innehaft plats som
mejerska på flera platser i Bohuslän.
Hennes make, lantbrukare Carl Bengtsson,
Vislanda, avled 1928.
Närmast sörjande är barnbarn.

LENNART och GRETA.
Ingrid.
ALLIE och PAUL.
Ivar.

Sv. Ps. 557.
Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
söndagen den 29 okt. kl. 10,30.

Ur Smålandsposten N:o 164 Torsdagen den 19 Oktober 1944.

Volvos ”fredsbil”.

Cirka 200,000 arbetstimmar krävs det för tillverkning av de verktyg, som äro erforderliga
för serieproduktion av Volvos lilla fredsvagn, vilken i det enda hittills befintliga
exemplaret visades först på utställningen i Stockholm och sedan i Göteborg.
Verktygstillverkningen är alltså en omfattande procedur.
I stort sett räknar man med att verktygen skola vara färdiga i april, och under
förutsättning av tillräcklig råmaterialtillgång – bl.a. av gummi – skulle de första vagnarna
vara färdiga i slutet av sommaren, eller i början av hösten nästa år.
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Motorn har sedan början av juni månad körts på provbänk och i samband härmed utsatts
för stora påfrestningar av olika slag. Samtidigt göras kontinuerliga landsvägsprov, genom
vilka motorn trimmas till fullgoda prestationer.
Volvovagnarna över huvud taget undergå för övrigt mycket omfattande prov, innan
produktionen igångsättes. Så har t.ex. den stora fredsmodellen, den 6-cylindriga och 6sitsiga personvagnen, varit föremål för mycket omfattande landsvägsprov. På olika vägar
över hela landet ha fem stycken vagnar körts 200,000 km. för att bli prövade under
varierande väg- och klimatförhållanden.

Ur Smålandsposten N:o 171 Tisdagen den 31 Oktober 1944.
Bilolycka i Hjortsberga. En bilolycka inträffade natten till söndagen vid Sjöatorp i
Hjortsberga.
En bil med tre ungdomar kom från Alvesta på väg åt Hjortsberga. I en kurva körde bilen
rakt fram och törnade mot en sten, varvid fordonet blev mycket illa ramponerat. Ingen av
de åkande syntes ha erhållit allvarligare skador. Två ynglingar, enligt uppgift hemmahörande i Vislanda, infunno sig strax före midnatt hos lantbrukaren F. Svensson,
Sjöatorp, vars gård är belägen ungefär en kilometer från olycksplatsen. De voro sönderskurna av glassplitter, särskilt i ansiktet, och fingo hjälp med provisoriska förband, varefter de ringde efter en bil för att fara vidare. Den tredje i bilen torde ha varit oskadad.

Ur Smålandsposten N:o 174 Söndagen den 5 November 1944.

Förlovade
Bengt-Erik Dehlin
Margit ”Gittan” Gustavsson
Växjö.

Vislanda.

Eric Carlsson
Ingrid Johansson
Skatelöv.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 178 Söndagen den 12 November 1944.
Födelsedag.
80 år fyller om onsdag f.d. soldaten Otto Nyh, Aplaholm, Vislanda.
Nyh är född i Hullingsved, Vislanda. År 1884 tog han värvning som soldat vid Kronobergs regemente, där han tjänade för Östra Allbo kompani och Ströby rote n:r 49 i
Skatelöv. Hans soldattorp låg även i samma by. Efter 15 års tjänst avgick han samt erhöll
då pension ur Vadstena krigsmanshuskassa. Därefter inköpte han lägenheten Aplaholm
under Aplamon i Vislanda, där han sedan bott. Flera grundförbättringar har han här låtit
utföra. Änkling blev han år 1938, men för två år sedan ingick han sitt andra äktenskap.
Nyh har varit en ovanlig arbetsmänniska och kärnkarl av gamla stammen, som ej givit
efter för de många prövningar han mött i livet. Ännu besitter han trots de 80 åren en god
spänst och gör dagligen en promenad ner till samhället. Jubilarens optimistiska livssyn
och humor har förskaffat honom många vänner.
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Ur Smålandsposten N:o 180 Torsdagen den 16 November 1944.

Härmed tillkännagives
att Gud i sitt allvisa råd
genom en stilla död
hastigt till sig hemkallat
min käre broder

Sibbe Nilsson

som i dag avlidit i sitt 65:e levnadsår
djupt sörjd och i tacksamt minne
bevarad av oss, släktingar och många
vänner.
Kvarnadal, Vislanda den 15 nov. 1944.
SYSKONEN.

Sv. ps. 355.

Ur Smålandsposten N:o 181 Lördagen den 18 November 1944.
Dödsfall.

Min älskade maka, vår kära
uppoffrande mor och mormor

Amanda Samuelsson
har i dag lämnat oss i namnlös sorg och
saknad i en ålder av 65 år.

I tisdags avled å Ljungby lasarett fru
Amanda Samuelsson, maka till kvarnägaren
Anders Samuelsson, Piggaboda, Vislanda.
Hon var född i Ryssby 1879.
Närmast sörjande äro utom maken, tre
söner och fem döttrar, svärsöner och barnbarn.

Piggaboda, Vislanda den 14 nov. 1944.
ANDERS SAMUELSSON.
Brita o. Hjalmar. Astrid o. Friden.
Evy o. Gösta.
Anton, Göte, Tage, Signe, Ulla.
Barnbarnen.

Sv. ps. 560.
Din trötta fot nu vila fått,
Mång tusen steg för oss Du gått
Så villigt i det sista.
Tack kära mor för omsorg öm
Ifrån vår kära barndoms dröm
Och genom hela livet.
Jordfästningen äger rum i Vislanda
kyrka lördagen den 25 nov. kl. 2 em.
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Ur Smålandsposten N:o 183 Tisdagen den 21 November 1944.
Födelsedag.
90 år fyller på fredag änkefru Maria Svensson, Aspelund Lönshult, Vislanda.
När man ser och språkar med den för sin ålder synnerligen vitala kärngumman, så tror
man näppeligen att hon är så gammal. Hon är i besittning av gott humör och ett osvikligt
minne, vilket yppar sig i många berättelser om forna tiders liv och seder. Och arbetslusten
sitter ännu kvar, bl.a. hugger hon sin ved själv, gräver sin trädgårdsjord såväl höst som
vår m.m.
Hon är född i torpet Kringlehall under Ströby Månsagård, Skatelöv. Redan från ungdomen fick hon göra sig förtrogen med den tidens begränsade levnadsbetingelser. När
hon var 23 år gammal lämnade hon hemmet, och fick plats hos godsägare Kristoffer
Söderström i Ströby, där hon vistades sex år. Från Ströby kom hon till Grimslöv som
föreståndarinna för ett mejeri i fem år, och fick därefter samma befattning i Tröjemåla,
Almundsryd. Åren 1893–1896 hade hon affär i Blekinge. Sistnämnda år ingick hon
äktenskap med lantbrukaren Samuel Svensson i Björkemon, Vislanda. På denna plats
utförde hon sedan sin kulturgärning av stora mått, och efter makens frånfälle år 1927, fick
hon jämte sin fosterdotter Tilda på egen hand sköta jordbruket. Men även detta arbete
klarade hon som en karl. Såväl vår som höst sågs hon i arbete ute på åkern med sina
tamda kor framför harven. Och de inre sysslorna blevo inte förbisedda. Hon fick tid över
för att både spinna och väva.
Sedan fyra år tillbaka är jubilaren bosatt i Aspelund.
90-åringen är en glad och fryntlig människa, en hederskvinna av gamla stammen,
sällskaplig och godmodig. Hennes gästvänlighet är över alla mått. Dessa egenskaper har
förskaffat henne många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 186 Söndagen den 26 November 1944.
Dödsfall.

Min käre make, vår älskade
far och farfar
f.d. hemmansägaren

Petter Johannisson
lämnade oss i dag i sitt 83:dje
levnadsår i ljust och tacksamt minne
bevarad av oss, bröder, övrig släkt
och många vänner.
Moshult, Vislanda den 25 nov. 1944.
EVA JOHANNISSON.
Johan-August och Betty.
Julia.
Barnbarnen.

Din trötta fot nu vila fått,
Mång tusen steg för oss Du gått
Så villigt till det sista.
Sv. ps. 297.

I lördags avled hemmansägaren Petter
Johannisson, Moshult, Vislanda, i en ålder
av 82 år.
Johannisson var född i Flogmyran, V.
Torsås. År 1887 kom han efter ingånget
äktenskap till Vislanda, där han övertog
sina föräldrars gård i Moshult. Denna innehade han till år 1923, då sonen blev ägare
till densamma. Själv flyttade han till en nybyggd fastighet, intill gården, där han och
hans maka njutit ålderdomens ro.
Den bortgångne var under flera år ledamot
av fattigvårdsstyrelen. Så länge hans krafter
det förmådde, var han en trogen kyrkobesökare.
Närmast sörjande äro åldrig maka och två
barn, sonen Johan-August innehar fädernegården och dottern Julia vistas i hemmet.
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Ur Smålandsposten N:o 185 Lördagen den 25 November 1944.
Födelsedag.
50 år fyller i dag varkstadsarbetaren Gustav Johansson, Vislanda.
Johansson är född i Smål. Rydaholm men kom i unga år till Vislanda, där han tagit livlig
del i såväl arbetarrörelsen som det kommunala arbetet. Sålunda var han med om bildandet
av Soc.- dem. ungdomsklubben 1921 och är nu dess hedersledamot. Logen Wieselgrens
förhoppning tillhörde han även ett flertal år. Även inom arbetarkommunen har han varit
aktiv och tillhörde i många år dess styrelse som kassör. Åren 1934–1938 tillhörde
Johansson såväl municipal- som kommunalfullmäktige, taxeringsnämnden m.m.
Till sin personliga läggning är jubilaren glad och gemytlig och har därför skaffat sig
många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 191 Tisdagen den 5 December 1944.
Födelsedag.
50 år fyller om fredag hemmansägaren Peter Gunnar Nilsson, Fållen, Vislanda.
Jubilaren är född i Vislanda. När han var två år gammal dog fadern, och modern flyttade
då till Fållen samt ingick senare nytt äktenskap. På den gård han sedan år 1925 äger, har
han låtit utföra flera förbättringar, bl.a. uppfört nytt bostadshus samt stenröjt åkerjorden.
Jubilaren är en lugn och sansad man, som genom sitt alltid flärdfria sätt förvärvat sig
många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 192 Torsdagen den 7 December 1944.
Dödsfall.
Änkan Elise Petersson, Vislanda, avled i
går
i en ålder av 75 år.
Tillkännagives
Hon
var född i Nydala församling, Jönatt
köpings län. År 1893 ingick hon äktenskap
vår kära lilla mor,
mormor och farmor
med stenhuggaren Johan August Petersson,
Engaholm, Alvesta. År 1918 avled maken
Elise Petersson
och fem år senare flyttade den nu avlidna till
efter en långvarig sjukdom stilla
en dotter och måg i Vislanda. År 1934
avlidit i en ålder av 75 år, djupt sörjd
och i tacksamt minne bevarad av
drabbades hon av ett slaganfall och har
oss, barn, barnbarn, syskon och
alltsedan dess varit sjuklig, vilket gjorde
vänner.
henne oförmögen att vidare röra sig fritt.
Vislanda den 6/12 1944.
Hon beskrives som en gladlynt och
BARNEN.
godhjärtad människa, som i rikt mått hade
Mor, lilla Mor,
humorns gåva, vilket förskaffade henne
vem var väl som Du,
många vänner. Närmast sörjande äro två
ingen i hela världen.
söner, Klas Johansson, maskinist vid
Sydsvenska kraft A.-B. i Tossebro, och
Harry Johansson, elektriker i samma bolag i
Laholm, samt dottern Gerda Karlsson, gift med slakteriarbetaren Gunnar Karlsson,
Alvesta, samt en måg trädgårdsmästare Per Hedlund, Vislanda, i vilkens hem den
bortgångna vårdats ett stort antal år, samt barnbarn och syskon.
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Nyöppnad charkuteributik
i Vislanda.
Till våra ärade kunders kännedom meddelas, att vi
fredagen den 15 december komma att öppna vår nya
butik i Vislanda.
Vi hälsa såväl gamla som nya kunder välkomna.
Butiken tel. 158.

Kronobergs Läns Slakteriförening.

Nytt för Vislanda!
Äkta hemslöjdsalster
från skilda delar av landet finnes av trä, näver, halm,
spån, vävnader samt min vanliga metallslöjd till salu
i nya bostaden
(vägen mitt emot Handelsbanken).

J. HARALD ANDERSSONS KONSTSMIDE.
Tel. 64.

Julklappar
KÖPER NI BRA OCH BILLIGT:
Skidbyxor, Jackor, Skjortor, Slipsar, Pullovers, Slipovers m.m.
SPECERIER – PORSLIN – FODERVAROR.
ALLTID EXTRA GOTT NYROSTAT KAFFE.

Tel. 94.

EINAR YDÉN.
Alla slags sportartiklar.

GÖR EDRA

Julinköp
i ARVID MAGNUSSONS
Speceri- och Diverseaffär
Glöm ej j u l k l a p p a r !
Slipsar. Skjortor, Pullovers,
Handskar, Plånböcker, Pyjamas m.m.

Blommor
Nu till julen ha
vi blommor i
vanlig sortering.
Begonier. Cyklamer.
Hyacinter, Tulpaner m.m.
Humana priser.

P. Hedlunds Handelsträdgård.
Tel. 27. Vislanda. Tel. 27.
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Radio m.m.

Tel. 94.

Ur Smålandsposten N:o 196 Torsdagen den 14 December 1944.

VISLANDA BRYGGERI
emottager tacksamt beställning av juldryckerna i god tid före helgen.
Fredagen den 22 dec. sista beställningsdagen.
VISLANDA BRYGGERI
GUSTAF CARLSSON. Telefon 50.

Julmässa i Vislanda. Vislanda husmodersförenings julmässa gick i söndags av stapeln i
Vislanda folkpark.
Tillslutningen var god, och kommittérade hade nedlagt mycket arbete på att göra det
hela angenämt. Vislanda musikcirkel inledde med ett par musiknummer, varjämte en
barnkör till cirkeln ackompanjemang sjöng ”Sjung med oss mamma”, barnsånger av
Alice Tegnér. Vidare förekom kaffedrickning, försäljning av julsaker, sång av två flickor
samt en tablå ”Tomtar och älvor”. Stämningen var hela kvällen den bästa, och det
ekonomiska resultatet var mycket gott.

Hyllning.
80 år fyllde i måndags f. hemmansägaren Salomon Jonsson, Kolbotten Moshult,
Vislanda.
Maka och barn med familjer uppvaktade med sång, blommor samt adress.
Jubilaren är född i Brohult, där han övertog sina föräldrars gård, som han innehade till år
1932, då han överlämnade den till en son. På sin gård har han utfört sin mannagärning
genom förbättringar av olika slag såsom nyodling och stenröjning, så att åkrarna nu äro så
gott som stenfria. Vidare har han byggt ny ladugård samt förbättrat husen i övrigt, varför
gården var i hög kultur, när han överlämnade den. Han bodde kvar på gården till för två år
sedan, då han flyttade till en annan son i Moshult. Trots sin höga ålder är han vid god
hälsa samt i daglig sysselsättning. Personligen är jubilaren en lugn, stilla och rättskaffens
man, varmt religiös samt mycket fästad vid kyrkan.

Ur Smålandsposten N:o 197 Lördagen den 16 December 1944.
Födelsedag.
50 år fyller på måndag fru Emma Johansson, maka till hemmansägaren K. Johansson,
Linnevik, Vislanda.
Fru Johansson är född i Linnevik och ingick äktenskap år 1923. Hon har i sitt hem utfört
ett synnerligen plikttroget arbete, som säkerligen saknar motstycke. Enbart uppfostran av
barnaskaran har krävt mycket från hennes sida av tålmodigt arbete. Dessutom har hon, då
mannen varit borta, även fått svara för de yttre göromålen i ladugård och på åker och äng.
Detta har gjort, att en del av de husliga sysslorna måst anstå och sedan utföras under
nattens timmar. Jubilaren är trots sin tunga lott en förnöjsam och gladlynt människa, som
tillvunnit sig en stor vänkrets.

163

Ur Smålandsposten N:o 202 Söndagen den 24 December 1944.

Förlovade
Nore Johansson
Zenta Hult
Vislanda.

Viktor Johansson
Margit Krantz
Vislanda.

Virestad.
Julafton 1944.

Viking Olofsson
Evy Henningsson
Älmhult.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 204 Lördagen den 30 December 1944.
Dödsfall.

Tillkännagives
att
Gud i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
vår älskade broder och
min käre fosterfader
f.d. kyrkovärden

Gumme Salomon
Olofsson
vilken lugnt och stilla avlidit å
Växjö lasarett i sitt 86:te levnadsår,
djupt sörjd och saknad av oss,
syskonbarn, övrig släkt och många
vänner.
Kvarnabacken, Vislanda den 28 dec.
1944.
SYSKONEN.
Hilma och Sture Sjökvist.

Sist, min Gud, jag Dig nu beder,
Tag min hand uti Din hand,
Så att Du mig alltid leder,
Förer till Ditt fröjdeland,
Varest ändas allt besvär
Och när loppet slutat är
Och jag Dig min ande sänder,
Tag då den i Dina händer.

I torsdags avled i Växjö f.d. kyrkovärden
G. S. Olofsson, Kvarnabäck, Vislanda.
Den hädangångne var född i Röshult,
Vislanda, 1859. Efter ingånget äktenskap
bosatte han sig först i Mjöhult och flyttade
sedan till Mörhult. Här nedlade han under
omkring 30 år ett omfattande förbättringsarbete. Utrustad med ett klart förstånd och
en mycket god omdömesförmåga blev han
mycket anlitad inom det kommunala och
kyrkliga livet i församlingen. Han var bl.a.
ledamot av kyrkorådet, inom vilket han var
kyrkovärd och kassör i 20 år, ledamot av
skolrådet, kommunalfullmäktige och taxeringsnämnden. I Vislanda pastorats sparbank har han varit huvudman och ledamot
av styrelsen. Vidare har han varit ledamot i
ett flertal kommittéer och styrelser. Alla
sina uppdrag utförde han med en noggrannhet och ett intresse som var föredömligt.
Ända in i det sista var han en trogen kyrkobesökare. Och sin stora kärlek till hembygdens kyrka visade han också genom
flera donationer.
Närmast sörjande äro syskon, fosterdotter,
syskonbarn och många vänner.
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Arthur Ohlsson
Anna Håkansson

Förlovade

Vislanda.

Bengt Gustavsson
Inez Svensson
Nässjö.

Eric Magnusson
Inga Karlsson

Vislanda.
Malmö annandag jul.

Vislanda.

Harry Johansson
Berta Nilsson
Vislanda.

Skatelöv.
30/12 1944.

Sigfrid Svensson
Hulda Wellberg

Skatelöv.

Stig Jonsson
Evy Håkansson
Vislanda.

Målaskog.
Nyårsafton.

Traryd.

Vislanda.
Nyårsafton.

Virestad.

Reklam hämtad ur Smålandsposten N:o 34 Torsdagen den 2 Mars 1944.
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