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Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten  

1945 – 1949. 
 

Sammanställda av Anders Ring, Vislanda. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 1 Onsdagen den 3 Januari 1945. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på fredag skräddaremästare Hjalmar Grahn, Vislanda. 

  Hr Grahn är född i Odensjö, Skatelöv. Han kom tidigt i skrädderilära och vistades under 

några år i Stockholm i och för utbildning inom yrket. 1913 fick han anställning hos 

skräddaremästare M. Svensson, Vislanda. År 1920 övertog han skräddaremästare Gustaf 

Nilssons skrädderifirma, vilken han genom träget arbete drivit upp till omfattade rörelse. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 3 Lördagen den 6 Januari 1945. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

I Vislanda Metodistkapell, anordnas i morgon kl. 2 en sångstund, då gamla och nya 

julsånger sjungas till strängmusik, solo- och allsång. Pastor Sven Laurin, Växjö, 

medverkar med tal och deklamation. Inträdet är fritt. Kollekt upptages. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 5 Torsdagen den 11 Januari 1945. 
 

Bröllop. 
 

  I Vislanda prostgård har torvarbetaren Henning Håkansson från Hulevik sammanvigts 

med fröken Lisa Petersson, Röckla, Vislanda, dotter till banarbetaren August Petersson 

och hans maka. Vigselförrättare var kontraktsprosten Holm. Efteråt gav brudens föräldrar 

middag för den trängre släktkretsen. 

 

 

Gösta Sällberg 

Vivan Hulthén 

Vislanda. 

  

 

 

 

 

Förlovade 

 

 

Hugo Larsson 

Ingrid Lindsten 

Vislanda.                                Eneryda. 

  

 

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 6 Lördagen den 13 Januari 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller på måndag lantbrukaren Sven Petter Karlsson, Ugnabygden, Vislanda. 

  Jubilaren är född i Garphult, Hjortsberga. Efter flera års tjänst vid lantbruk övertog han 

på arrende en gård under Lyngsåsa säteri i hemsocknen. Denna brukade han till 1934, då 

han inköpte lägenheten Marielund under Ugnabygden. På denna plats har han utfört stora 

förbättringsarbeten, bl.a. byggt ny ladugård, moderniserat bostadshuset, stenröjt åker-

jorden samt anlagt en ny utfartsväg. Vid sidan om allt detta har han även de senaste fyra 

åren deltagit i en mångfald arbeten på Ugnabygdens gård. 

  Personligen är jubilaren en stilla och tillbakadragen man, som älskar lugn och ordning. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 14 Lördagen den 27 Januari 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller på måndag hemmansägaren Sven Johan Salomonsson, Spjutaretorp, 

Vislanda. Jubilaren är född i Lindås, Vislanda, och ägnade sig i unga år åt byggnads-

arbeten. År 1908 ingick han äktenskap och bodde först ett år på torpet Nygård under 

Ugnabygden. Han övertog därefter jordbrukslägenheten Nydala under Mörhult, som han 

innehade till år 1921, då han köpte sin nuvarande gård. På denna har han gjort många 

förbättringar, såväl vid jord som byggnader. Ett stort intresse har han lagt i dagen för den 

ekonomiska föreningsrörelsen, främst inom RLF:s sockenavdelning och Vislanda– 

Blädinge äggförening. 

  Jubilaren är sålunda en kunnig och framsynt jordbrukare och har genom sitt vänsälla sätt 

förvärvat sig en stor vänkrets i orten. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 17 Torsdagen den 1 Februari 1945. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Framställning om lantbrevbäring.  Hr M.W. Marcusson i Målerås, Vislanda, har hos 

generalpoststyrelsen anhållit om anordnande av en daglig lantbrevbäringstur Vislanda–

Skövlemon–Målerås–Stolparås–Göteslida–Enigheten som fortsättning på den linje, som 

lantbrukare Gunnar Johansson i Hönetorp, ansökt om. Hr Marcusson påpekar, att hela 

vägen är trafikabel för bil. 

 

 

 

Tage Andersson 

Märta Nilsson 

Vislanda.                         Oskarsström. 

  

 

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 25 Torsdagen den 15 Februari 1945. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 29 Torsdagen den 22 Februari 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på lördag torvmästare Ivar Persson, Spjutaretorp, Vislanda. 

  Jubilaren är född i Korsaröd, Tjörnarp. Redan som ung genomgick han handelsskola i 

Katrineholm samt åren 1911–1914 folkhög- och lantmannaskolan i Önnestad. Han 

praktiserade därefter som elev på olika gårdar i Skåne, bl.a. Glimmingehus och Åby-

gården. Efter fullgjord värnplikt köpte han år 1917 en gård i Klippan, som han innehade i 

tio år. Därefter hade han tjänat som inspektor och förvaltare på flera platser i Skåne. För 

två år sedan fick han anställning som torvmästare vid Spjutaretorps torvmosse i Vislanda. 

  Hr Persson har under den korta tid, han varit bosatt i Vislanda, förvärvat sig många 

vänner och gjort sig allmänt omtyckt såväl bland arbetslaget som enskilda. Intresserad 

jägare fördriver jubilaren en god del av sin fritid med vandringar i skog och mark. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 31 Söndagen den 25 Februari 1945. 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISLANDA. 
Undertecknad öppnar måndagen den 19 dennes FISK- och 

GRÖNSAKSAFFÄR i polis Karlssons fastighet, och det skall bli-

va min strävan att tillhandahålla förstklassiga varor till lägsta priser. 

Vördsamt: 

ERIK SOLDAL Tel. 17. 

 

 
Vårt allt, 

vår älskade lille 

INGEMAR 
har i dag lämnat oss efter ett långt 

men tåligt buret lidande, 4 år, 4 mån 

och 22 dagar gammal, djupt sörjd 

och begråten av oss, släktingar och 

många vänner. 
Vislanda den 24 febr. 1945. 

ELIN och KNUT KARLSSON. 

Så tyst och öde det är här hemma, 

när lille Ingemar oss lämnat har. 

Ej mer vi höra hans kära stämma, 

men i vårt minne han lever kvar. 
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Ur Smålandsposten N:o 32 Tisdagen den 27 Februari 1945. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 38 Lördagen den 10 Mars 1945. 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dödsfall. 
 

  I torsdags avled i Lönshult, Vislanda, f.d. hemmansägaren Peter August Magnusson i 

sitt 78:de levnadsår. 

  Han var född i Tubbamåla, Vislanda, där han under många år innehade sin fädernegård. 

Efter överlämnandet av denna till sonen flyttade han till lägenheten Kyrkoryd, Lindås.  

  Efter makans frånfälle för några år sedan bosatte han sig hos en sonhustru, där han 

åtnjutit en god vård. 

                             
 
 

Vårt allt 

vår lilla 

INGRID 
har gått ifrån oss i dag endast  

3 mån. gammal. 

Snöreshult, Vislanda den 26/2 1945. 

Signe o. Rune Samuelsson. 
 

En ängel till oss kom och sakta sade: 

Jag har en hälsning, jag har ett bud, 

att föra Dig min lilla Ingrid 

på mina armar upp till Gud. 

Men ack hur svårt för modershjärtat 

att se sin älskling tina av. 

Och hur svårt för fadershjärtat 

bädda lilla Ingrids grav. 
 

Jordfästning i Vislanda kyrka söndagen 
den 4 mars kl. 10,30. 

Samling i sorgehuset kl. 7,30. 

 

 
Vår käre farfar 

f. d. Hemmansägaren  

Peter August 
Magnusson 

avled stilla i dag i sitt 78:de 

levnadsår, sörjd och saknad av oss, 

släkt och vänner. 
Lönshult, Vislanda den 8 mars 1945. 

ANNA PETERSSON. 

Barnbarnen. 

Sv. Ps. 94. 

Auktion. 
Onsdagen den 14 dennes kl. 1 em. lå-

ter Hugo Lönn, Sälhyltan, Vislanda, 

på grund av gårdens utarrendering 

genom offentlig auktion därstädes för-

sälja yttre lösöre, 1 häst, 10 år, 2 kor i 

kalvställning reaktionsfria, 1 kviga 

samt diverse kör- och jordbruksredskap 

m.m. 

Tre mån. betalningsanstånd. Vanligt 

äganderättsförbehåll. 

Mörhult den 9 mars 1945. 
EMIL OHLSSON. 
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  Magnusson sysslade vid sidan om jordbruket även med urmakeri, framför allt med 

lagning av klockor, och var på detta område väl förfaren. Dessutom var han en ivrig och 

intresserad jägare, som då tillfälle gavs gärna vandrade omkring med bössan i skog och 

mark. 

  Närmast sörjes den bortgångne av sonhustrun fru Anna Petersson, Lönshult, Vislanda, 

jämte barnbarn. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 40 Tisdagen den 13 Mars 1945. 
 
Från Vislanda, meddelas: 

  Hälsovårdsafton har hållits i biograflokalen i Vislanda. Efter ett musiknummer av 

Vislanda musikcirkel hölls hälsningsanförande av kontraktsprosten K. Holm, Vislanda. 

Musikcirkeln spelade därefter ”Tonerna” av Sjöberg och ”Svenska folkmelodier”. Doktor 

F. Rosenkvist, Vislanda, talade över de vanligaste folksjukdomarna och uppehöll sig 

särskilt vid tuberkulosen. I anslutning till föredraget visades en film. Som avslutning 

spelades en marsch. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 41 Torsdagen den 15 Mars 1945. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter ett årslångt lidande avled på mån-

dagen fröken Alice Karlsson, Lindås, 

Vislanda, 21 år gammal. 

  Hon var född i V. Torsås men flyttade vid 

ett års ålder med föräldrarna till Örnhyltan i 

Vislanda. Under de senaste åren har hon 

jämte föräldrar och syskon varit bosatt i 

Lindås under den tid, då hon inte haft an-

ställning borta från hemmet å olika platser. 

  Den bortgångna var ända till förra året, då 

hennes hälsa för alltid var bruten, en livs-

bejakande, duktig, sympatisk och säll-

skaplig flicka, varför sorgen och saknaden 

efter henne är stor bland alla, som närmare 

lärt känna henne. 

  Närmast sörjande äro föräldrar, lant-

brukaren K. H. Svensson, Lindås, och hans 

maka, två bröder samt åldrig farfar. 

 

 

 

 

 

Födelsedag. 
 

  70 år fyller på söndag förre hemmansägaren August Strömberg, Fårhyltan, Skatelöv. 

  Jubilaren så dagens ljus på samma gård, där han fortfarande vistas och som varit hans 

fäders. På denna plats har han nedlagt ett nyttofrämjande arbete och aldrig sparat sig 

själv. Tillsammans med sin hustru har han fostrat en stor barnskara. En av sönerna har 

övertagit gården sedan ett tiotal år tillbaka. Dock är den pigge och ungdomlige jubilaren 

 

 
Vår älskade dotter, 

vår kära syster 

Ruth Alice 
har i dag lugnt och stilla insomnat i 

sitt 22:a levnadsår, djupt sörjd och 

saknad av oss, släkt och vänner. 
Lindhem, Vislanda den 12 mars 1945. 

Martina och Karl Svensson. 

Lille Kurt-Erik 

Manfred.      Sven och Astrid. 

                       Berit.   Åke. 

Det susar av vemod,  

när banden de brista 
det känns så tomt, 

när kära vi mista. 

Dock stilla vi viska: 
O, vila i frid, 

du älskade Alice  

från jordlivets strid. 

Sv. Ps. 255. 
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inte overksam för den skull, utan deltager med intresse i förekommande göromål. 

Strömberg är, och har i synnerhet varit, en ivrig jägare och skytt. Han är även en god 

skildrare i gammal allmogekultur och tradition och berättar om svunna tider med 

humoristisk glimt i blicken. Gemytlig, vänsäll och präktig har han under årens lopp 

förvärvat en stor vänkrets. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 42 Lördagen den 17 Mars 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  90 år fyller på i morgon änkefru Eva Johannesson, Moshult, Vislanda. 

  Hon är född i Moshult och fick redan i unga år övertaga sin fädernegård. År 1887 ingick 

hon äktenskap med hemmansägaren Peter Johannesson. Makarna överläto 1921 sin gård 

till sonen och uppförde åt sig själva en liten stuga på gårdens ägor. I höstas avled maken 

och den gamla vårdas nu av dottern. 90-åringen får tillbringa den mesta tiden i sängen 

och hennes syn är starkt försvagad. 

 

Från Vislanda, meddelas: 

  I Vislanda Metodistkapell håller syföreningen på lördag kväll kl. 19,30 sin sedvanliga 

försäljning. 

  Pastor Sven Petersson leder en kort andaktsstund. Handarbeten och olika arbeten 

kommer att försäljas och servering förekommer. Dessa försäljningar brukar röna stort 

intresse och stor uppslutning, varför så är att vänta också nu. Gåvor mottagas tacksamt. 

Behållningen tillfaller församlingens arbete. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 43 Söndagen den 18 Mars 1945. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter ett par dagars sjukdom avled i 

fredags i sitt hem i Moshult, Vislanda, 

änkefru Eva Johannesson. 

  Den hädangångna, som i dag skull ha fyllt 

90 år, var född i Moshult. Efter att i unga år 

ha övertagit fädernegården, ingick hon 

äktenskap år 1887 med hemmansägaren 

Peter Johannesson. År 1921 övertog en son 

gården och de gamla byggde sig en stuga 

på gårdens ägor. Här har de åtnjutit en 

kärleksfull omvårdnad av en dotter. Maken 

avled i november 1944. 

  Närmast sörjande äro sonen Johan-August 

och dottern Julia, sonhustru och barnbarn. 

 

 

 

 

 

Vår kära lilla mor och 

farmor 

Eva Johannesson 
lämnade oss i dag i sitt 90:de 

levnadsår i ljust och tacksamt minne 

bevarad av oss samt släkt och många 

vänner. 
Moshult, Vislanda den 16/3 1945. 

JULIA.  

JOHAN-AUGUST och BETTY. 

Barnbarnen. 

Så stilla Du lade Ditt huvud till ro 

Vår moder så kär i vårt minne 
Nu är det så tyst i vårt ensliga bo, 

När Du ej mera finnes därinne. 

Sv. Ps. 403: 6 - 9. 
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Ur Smålandsposten N:o 44 Tisdagen den 20 Mars 1945. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 47 Tisdagen den 27 Mars 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  65 år fyller i dag f. hemmansägaren Carl Johan Nilsson, Lönshult, Vislanda. 

  Jubilaren är född i Hullingsved, Vislanda. Efter att först ha brukat en gård i Mörhult 

övertog han 1910 sin svärfaders gård i Lönshult. Här har han utfört många förbättringar 

bl.a. genom stenröjning och nyodling m.m. I fjor sålde han gården till svärsonen. 

  Hr Nilsson har även varit verksam inom det kommunala livet, där han bl.a. tillhört 

kommunalnämnd, kommunalfullmäktige, fattigvårdsstyrelse och nykterhetsnämnd. Inom 

föreningslivet har han varit ledamot av BF:s och RLF:s styrelser samt huvudman i 

Vislanda pastorats sparbank. Jubilaren har på grund av sitt vänliga och tillmötesgående 

sätt vunnit en stor vänkrets. 

 

Ladugårdsbrand i Vislanda.  En våldsam brand, som på en halvtimme ödelade en 

ladugård i Lönshult, Vislanda, inträffade på fredagskvällen vid niotiden. Gården äges av 

hr Karl Ohlsson, men arrenderas av hr Karl Allan Pettersson. Hur elden uppkommit är ej 

klarlagt men man gissar på kortslutning. Djuren och största delen av inventarierna 

lyckades man rädda. Ladugården var försäkrad för 18,000 kr. 

  Hr Gunnar Nilsson, Fållen, som bor 300 meter från Lönshult, upptäckte vid niotiden att 

det slog upp lågor från ladugården. Han begav sig springande till platsen, men när han 

kom fram var hela ladugården övertänd. Samtidigt med honom hade det kommit folk till 

platsen och man hjälptes åt att rädda djuren och inventarierna. Vislanda brandkår 

alarmerades, men när den anlände, fick den helt inrikta sig på eftersläckning. 

Boningshuset, som ligger 50 meter från ladan, var i början hotat, men så vände vinden 

och faran var avvärjd. 

  Ladugården byggdes 1928. Större delen av taket var täckt av halm och den andra delen 

av eternit. Allt foder brann inne. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 53 Lördagen den 7 April 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller på tisdag lärarinnan fru Anna Liljekvist, Lindås, Vislanda. Fru Liljekvist är 

född i Asa, och avlade lärarinneexamen i Växjö 1905. Efter vikariat vid Torps småskola 

1906 blev hon lärarinna vid Mörhults skola i Vislanda samma år, i Hullingsved 1912 och 

i Sjöbacken 1915. Sedan 1924 har hon haft tjänst vid Lindås skola. 

  Jubilaren har av såväl barnen vid skolan som deras målsmän blivit omtyckt och fått 

förtroende. Inom sin vänkrets är hon även högt uppskattad för sitt enkla och goda sinne-

lag. 

 

 

Bertil Carlsson 

Hillevi Rooth 

Vislanda.                                   Nybro. 

Den 17/3 1945. 

  

 

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 50 Söndagen den 1 April 1945. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Födelsedag. 
 

  80 år fyller på tisdag f. hemmansägaren Åke Magni Jonsson, Trästen, Vislanda. 

  Jubilaren är född i Moshult, Vislanda. I unga år var han byggnadssnickare och arbetade 

som sådan i bl.a. Halmstad och Stockholm. År 1896 blev han ägare till sin svärfaders 

gård i Trästen. Med seg uthållighet har han här nedlagt ett omfattande förbättringsarbete 

och bl.a. uppfört ny mangårdsbyggnad samt uppodlat och kultiverat åkerjorden genom 

såväl stenröjning som dränering. För åtta år sedan överlät han gården till en son. Genom 

sitt öppna och tillgängliga sätt har jubilaren vunnit mångas vänskap och aktning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 54 Söndagen den 8 April 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  85 år fyller på onsdag f. soldaten Peter August Flood, Vislanda. 

  Torp är född å ett torpställe under Målensås, Agunnaryd. Från barndomen har han i gott 

minne de svåra nödåren 1868–1869. År 1882 tog han värvning som soldat vid Krono-

bergs regemente där han tjänade för Södra Sunnerbo kompani och Floboda rote n:r 130 i 

Hamneda. Soldattorpet låg i Horsaberga utrote, men det var uselt och kunde inte ge bröd 

åt hustru och barn. År 1884 ingick han äktenskap samt bosatte sig då i Vislanda. Efter nio 

års tjänst som soldat avgick han och fick sedan anställning som statens torvförman. Under 

25 års tid hade han denna tjänst vid olika torvmossar i landet, de senare åren å Häst-

hagens mosse. 

  Flood njuter nu sitt otium efter en lång och strävsam arbetsdag, som mer än en gång för 

honom varit en kamp för tillvaron. Jämte sin duktiga maka har han uppfostrat ej mindre 

än 11 barn till dugande medborgare. Men så är det den sega och okuvliga småländska 

viljan, som gjort att det lyckats. 

  Trots de 85 åren besitter han alltjämt en god vigör och tar då och då en liten promenad i 

samhället samt hugger all sin ved själv. 

 

 

 

Bertil Lindström 

Greta Jonasson 

Tolg.                                      Vislanda. 

 

Gunnar Wilhelmsson 

Judith Aronsson 

Vislanda.                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 58 Söndagen den 15 April 1945. 
 

Dödsfall. 
 

  Natten till lördagen avled i Växjö f. lant-

brukaren och nämndemannen Erland 

Gustafsson, Gottåsa Västregård, Skatelöv, 

på senare tid bosatt i Vislanda. Han var vid 

sin bortgång 80 år gammal.  

  Den bortgångne var född i Älghult där 

föräldrarna ägde en gård. I unga år övertog 

han denna vid sitt äktenskap. För något mer 

än 30 år sedan flyttade han med sin familj 

till Skatelöv, sedan Gottåsa Västregård 

därstädes inköpts. Tillsammans med sina 

söner utförde Gustafsson en hedrande 

odlargärning. På sin ålderdom överlät han 

emellertid gården på arrende till sina söner 

tills han i början av 40-talet sålde den-

samma till baron Koskull, Engaholm, och 

själv bosatte sig i Vislanda. Den bortgång-

ne var en begåvad, stilla och god person,  

på sin tid flitigt anlitad inom olika om-

råden. Änkling sedan några år tillbaka 

sörjes han närmast av fem söner och två 

döttrar. Av de förra är Knut lantbrukare i 

Agunnaryd, Henning kyrkoherde i Göteryd, Tor lantbrukare i Hjortsberga, Folke är 

honom behjälplig vid gårdens skötsel och Sven detsamma hos äldste brodern. Dottern 

Elsa är gift med lantbrukaren Gustaf Johansson, Smörhöga, Skatelöv, och Gertrud är 

verksam som husföreståndarinna på annan ort. 

 

Födelsedag. 
 

  85 år fyller i dag f. hemmansägaren Carl Gustaf Pettersson, Marielund, Vislanda. 

  Jubilaren är född i Aplamon, Vislanda. Efter ingånget äktenskap var han först bosatt i 

Ljustorp, Ryssby, till år 1903, då han inköpte Lönshults Södregård av sin svärfader den 

vida kände nämndemannen Magnus Åkesson, som då avlidit. Det var å denna gård, som 

han sedan nedlade ett betydelsefullt arbete inom olika områden. År 1923 överlät han 

gården till en dotter och måg. I det kommunala livet har jubilaren även varit verksam bl.a. 

som ledamot av kommunalnämnd, pensionsnämnd, skolråd och styrelsen för Vislanda 

pastorats sparbank. 

  Jubilaren är en av den gamla odalstammen, som bär de många åren med lätthet. Trygg 

och säker är hans gång och hans raka och spänstiga hållning ger intryck om en kärnfrisk 

vigör och hälsa. 

 
Ur Smålandsposten N:o 60 Torsdagen den 19 April 1945. 
 
Finlandsafton i Vislanda.  Vislanda fadderortsförening hade i måndags anordnat offent-

ligt föredrag i biograflokalen.  

  Publiken hälsades av kontraktsprosten K. Holm. Sedan ”Vårt land” sjungits, 

överlämnades ordet till finske kyrkoherden A. Hjelt, Mänttä, som talade om ”Finland just 

nu”. Talaren gav en gripande skildring om förhållandena i Finland efter kriget. De 

svårigheter, som finska folket fått genomgå, belystes också i ett par filmer. Prosten Holm 

avtackade föredragshållaren, och gemensamt sjöngs ”Du gamla, du fria”. 

                             
 
 

Vår käre far, 

farfar och morfar 

Erland Gustafsson 
avled i dag i sitt 81:sta levnadsår, 

djupt sörjd och saknad av oss, 

barnbarn, övriga släktingar och 

vänner. 

Vislanda den 14 april 1945. 

BARNEN. 

Barnbarnen. 
 

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. 
 

Jordfästningen äger rum i Skatelövs kyr-

ka fredagen den 20 april 1945. kl. 1 e.m. 

Samling vid kyrkan. 
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Ur Smålandsposten N:o 62 Söndagen den 22 April 1945. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

V i s l a n d a  H o t e l l. 
 

God mat. Hemtrevlig festvåning. 
 

FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER. 

Ingen marknadsbesökare 
                      utan ett besök hos 

          F R I M A N 
s

 

Träffas i år även på marknadsplatsen där 

Ni kan köpa HATTAR, MÖSSOR, SKJOR- 

TOR, SLIPSAR   och   allt   en   välklädd 

                      HERRE behöver. 

VID BEHOV AV 

MÅLNINGSARBETEN 
anlita då med förtroende 

platsens äldsta målerifirma. 

Reelt arbete. Humana priser. 

Färger och tapeter ständigt  

på  lager. 

Edvin Lidehorns Målerifirma, 

Vislanda.                Tel. 45. 

Kött-, fläsk- och charkuterivaror, 

ost, konserver m. m. 

fördelaktigast hos 

AXEL KARLSSONS LIVSMEDEL, 
Tel. 28.     VISLANDA.   Tel. 28. 

Marknadsbesökare! 
Vid behov av prima Trädgårdsfröer 

samt Blomsterplantor, Rosenbuskar 

och Blommande krukväxter vänd 
Eder med förtroende till 

P.  Hedlunds Handelsträdgård, 
Tel. 27. VISLANDA.  
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Snickar-Svente och hans gumma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 65 Lördagen den 28 April 1945. 
 

Dödsfall. 
 

  I onsdags avled f. stationskarlen Johan 

August Trygg, Vislanda. 

  Den hädangångne var född 1871 i 

Nyholmen, Vislanda. Efter att först ha 

ägnat sig åt byggnadsverksamhet, fick han 

anställning vid S.J. 1892 i Liatorp. Ordi-

narie blev han 1897 och kom då först till 

Sävsjö och senare samma år till Vislanda, 

där han sedan var kvar till 1934, då han av-

gick med pension. 

  Med Trygg bortgick en gammal heders-

man, som alltid var glad och gemytlig, och 

en stor vänkrets deltager i familjens sorg.  

  Närmast sörjande äro hustru, fem söner 

och tre döttrar. Av sönerna vistas Carl och 

Klas i Amerika, Sven är förste postiljon i 

Malmö, Per avdelningschef i Malmö, Bertil 

anställd vid verkstad i Malmö. Dottern 

Linnéa är gift med övermaskinisten Rickard 

Svedlund, Malmö, Viola med montör-

inspektör Ragnar Johansson, Södertälje, 

och Lizzie gift med järnhandlare Carl Erik 

Järnåsen, Vislanda. 
 

 

Han satt vid spiselmuren 

i brasans röda sken 

på stol, som själv han snidat, 

bastant och linjeren. 

Med konstförfarna händer 

han skar en stävas fog, 

allmedan blåst och yrsnö 

med dån kring knuten for. 

  

Och hustrun, Sara-Lena, 

vid muren mittemot 

gav fart åt spinnrockshjulet 

med flink och villig fot; 

med hemvävd klut om pannan 

hon satt där rak och fin 

och formade till guldtråd 

sitt blonda, sega lin. 

 
 

När en gång barn och barnbarn 

försent till stugan kom, 

fanns ej så mycket arvgods 

att få och tvista om: 

En gammal nött postilla 

med tung lavendeldoft, 

men annars intet nämnvärt 

från läddika och loft. 

 

De gamla äro borta 

se´n många, många år, 

och blott ett gammalt stenrös 

av stugan återstår; 

dock ser man än i bygden 

i månget bondetjäll 

av Snickar-Sventes alster 

och Sara-Lenas dräll. 

                                PÄLLE NÄVER. 

 

 
Min älskade make 

och vår käre fader, 

f. d. stationskarlen 

JOHAN AUGUST 
TRYGG 

avled i dag i sitt 74:e levnadsår, djupt 

sörjd och saknad av oss, syster, övrig 

släkt och många vänner. 
Vislanda den 25 april 1945. 

MARTINA TRYGG. 

Barnen. 

Barnbarnen. 

Tack, gode fader, vila i frid! 

Sv. Ps. 336. 
 

För dem, som önskar följa den avlidne till 

hans sista vilorum, meddelas härmed, att 

jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 
tisdagen den 1 maj kl. 2 e.m. Samling i 

sorgehuset kl. 12 f.m. 

   Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 67 Tisdagen den 1 Maj 1945. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bröllop. 
 

  I lördags sammanvigdes i Vislanda kyrka kontorist Bertil Olsson, Vislanda, och fröken 

Inga Svensson, dotter till hemmansägaren C. Svensson och hans maka, Skörda, Vislanda. 

Under en bröllopsmarsch av Mendelsohn tågade brudparet in i kyrkan. Fru Frida Kock-

Wolff, Haga, Vislanda, sjöng därefter ”Våroffer” av Josefsson. Vigseln förrättades av 

kontraktsprost K. Holm, Vislanda, som höll lyckönskningstal till de nygifta med utgång 

från Johannes första brev 3: 18.  

  Efter vigseln gåvo brudens föräldrar middag för ett stort antal gäster. Tal hölls av bl.a. 

vigselförrättaren, av brudens broder fabrikör Olle Olsson, Vislanda, hemmansägaren 

Bengt J. Olsson, Skörda, Vislanda, charkuterist Lennart Holmström, Vislanda, och 

direktör Gunvor Olsson, Landvetter. Ett stort antal telegram upplästes. Den angenäma 

stämningen förhöjdes med mycken sång och musik.  

  På kvällen avreste de nygifta till sitt nya hem i Vislanda. 

 

 – I Vislanda prostgård sammanvigdes i söndags hr Torsten Pettersson, Lönshult, 

Vislanda, och fröken Berta Johansson, dotter till f.d. järnvägstjänstemannen K.G. 

Johansson och hans maka, Vislanda. Vigselförrättare var kontraktsprosten K. Holm, 

Vislanda, som också höll lyckönskningstal till de nygifta. Brudens föräldrar gav efter 

vigseln middag i sitt hem för den närmaste släktkretsen. 

 

 

 
Kullkörningen vållade döden.  Då en nioårig son till lantbrukaren Anton Nilsson, 

Brohults Nygård, Vislanda, i söndags eftermiddag skulle följa en kamrat, råkade cykeln 

slira i en nedförsbacke, så att pojken föll i vägen. När han kom hem, verkade han lite 

nervös men lade sig att sova. Fram på morgonen blev han emellertid orolig, och 

föräldrarna skickade efter läkare. Innan hjälp hann anlända, var pojken död. 

  Närmast sörjande är förutom föräldrarna en liten syster, morfar, farmor och farfar. 

 

 

 

Bertil Andersson 

Birgit Hörberg 

Vislanda.                                       Ryd. 

Valborgsmässoafton. 

  

 

 

 

 

Förlovade 
 

                          

 

 
 

Vår älskade lille solstråle 

SIVERT 
har hastigt lämnat oss idag, genom 

olyckshändelse, i djupaste sorg och 

förtvivlan, i en ålder av 9 år, sörjd 

av oss, morfar, farmor och farfar, 

släkt, kamrater och vänner. 

Brohult Nygård, Vislanda den 30 april 

1945. 

Astrid och Anton Nilsson. 

Lilla Aina. 
 

Sov gott, mitt barn, 
Sov gott i Gud. 

Han kläder dig i snövit skrud 

Att hos din Frälsare du må 

Till sist en evig glädje få. 

 

 

Sigge Salomonsson 

Margit Svensson 

Vislanda.                         Almundsryd. 

 

 

 

 

 

Lysning 
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Vislanda pastorats sparbank, har hållit årssammanträde. 

  Av styrelseberättelsen framgår bl. a., att under året insatts i 2,701 poster 870,639 kr. och 

uttagits i 1,341 poster 69,277 kr. Ränta under året har gottgjorts insättarna med 96,445 

kr., och behållningen var vid årets slut 3,397,662 kr. Antalet insättare var vid årets slut 

3,373 och har ökats med 90. Under året har inbetalats lån med 577,530 kr. och utlämnats 

lån á kr. 656,265. Utstående lån vid årets slut uppgick till kr. 2,275,522:45. Sparbankens 

innehav av obligationer var nominellt 1,053 kr. med ett bokfört värde av 1,101,500 kr. Å 

skolsparböcker har insatts 11,233 kr. och behållningen å dessa utgjorde 50,596 kr. Genom 

hemsparbössor har insatts 2,335 kr. Å obligationer har avskrivits 6,875 kr. Nettovinsten 

utgjorde 216 kr.  

  Till styrelseledamöter valdes järnhandlande C. Johansson, Vislanda, och lantbrukare A. 

Bengtsson, Skeppshult, Vislanda. Till revisorer omvaldes grosshandlande E. Swensson, 

Vislanda, direktör S.O.E. Svensson, Vislanda och landstingsman E. Ohlsson, Blädinge. 

Av häradsrätten valda huvudmän äro häradsdomare C.M. Johansson, S. Vare, Blädinge, 

nämndeman P. Samuelsson, Jutagård, Blädinge, omvalda, och nyvalda hemmansägare 

Klas Dahl, S. Vare, Blädinge, och landstingsman E. Ohlsson, Blädinge. 

  Huvudmännen beslöt att nettovinsten skulle tillfalla reservfonden. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 66 Söndagen den 29 April 1945. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 68 Torsdagen den 3 Maj 1945. 
 

Dödsfall. 
 

  I söndags avled i Växjö fröken Greta 

Jonsson, dotter till framlidne arrendatorn 

G. Jonsson och hans efterlevande maka, 

Gamla prästgården, Vislanda. Fröken 

Jonsson var född 1919. 

  Närmast sörjande äro modern, fem sys-

kon, samt trolovad. 

 

Begravning. 
 

  F. järnvägstjänstemannen Johan August 

Trygg, Vislanda, jordfästes i tisdags å Vis-

landa gamla kyrkogård.  

  Före avfärden från sorgehuset höll kon-

traktsprosten Holm, Vislanda, bön. Då 

kistan bars in i kyrkan spelades Chopins 

sorgmarsch. Prestaverna fördes av f.d. 

stationsmästare Davidsson, Vislanda och 

järnhandlande Carl Johansson, Vislanda. 

Jordfästningen förrättades av prosten 

 
 

Vår älskade 

GRETA 
har i dag hastigt avlidit, 26 år 

gammal, outsägligt saknad men i 

ljusaste minne bevarad av moder, 

syskon, trolovad, släkt och vänner. 
Gamla Prästgården, Vislanda den 1 maj 

1945. 

SIGRID JONSSON. 

Sven.      Erik och Katarina. 

               Kristina. 

Kerstin och Artur. 

Åke. 

Ingrid och Karl. 

Linnéa. 

Åke Johansson. 

Sv. Ps. 355 v. 1: Blott en dag ett 

ögonblick i sänder… 

 

 

Albert Rydberg 

Ester Wall 

Vislanda.                                 Alvesta. 

  

 

 

 

 

Förlovade 
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Holm, som talade med utgång från orden ”Gud är större än vart hjärta och vet allt”. 

Officianten sjöng därefter begravningsmässan. Under en sorgmarsch av Beethoven fördes 

kistan ut till graven.  

  Här talade bl.a. två av den hädangångnes söner, Per och Bertil Trygg, och en svärson, 

järnhandlande C.E. Järnåsen, Vislanda. För Järnvägsmannaförbundets avd. i Vislanda 

talade stationsförman C.G. Lund. Avdelningens florbehängda fana sänktes tre gånger 

över graven. Herr Lund nedlade också en krans från gamla kamrater. F.d. trafikbiträdet  

F. Larsson talade å pensionerade järnvägstjänstemäns vägnar. De sörjandes tack fram-

fördes av järnhandlande Järnåsen. 

  En rik blomstergärd hade ägnats den hädangångnes minne. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 69 Lördagen den 5 Maj 1945. 
 

Dödsfall. 
 

  I torsdags avled i sitt hem f.d. hemmans-

ägaren Sven Pettersson, Mjöhult, Vislanda. 

  Den bortgångne var född 1854 i Höne-

torps Södregård, Vislanda. Han började sin 

bana som lantbrukare i Mjöhult. Här har 

han nedlagt ett storartat arbete. En mängd 

sten har han brutit upp ur åkrarna. Även i 

fråga om byggnaderna har han gjort stora 

förbättringar. År 1902 dog hustrun. 

  Pettersson fortsatte att bruka sin gård till 

för omkring 30 år sedan, då han över-

lämnade den till sin son. Han flyttade då till 

ett litet hus, beläget på gårdens ägor. Under 

de senaste åren har Pettersson bott hos sin 

son och här njutit en kärleksfull omvårdnad. 

    Närmast sörjande äro sonen Olof, son-

hustru, barnbarn och barnbarnsbarn. 

 

 

Morgon i maj. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Vår käre far och farfar 

f. d. hemmansägaren 

Sven Pettersson 
insomnade stilla och lugnt i dag i en 

ålder av 91 år, djupt sörjd och 

saknad av oss, barnbarn, 

barnbarnsbarn, övrig släkt och 

många vänner. 
Mjöhult, Vislanda den 3 maj 1945. 

OLOF och HILDA SVENSSON. 

Sv. Ps. 424 v. 7. 

Vila i frid! 
 

En liten lärka stiger 

mot himlens blåa loft 

och mullens unga glädje 

ger ut sin groningsdoft. 

Från fjärden lommen ropar 

och över mad och fly 

som darr på silversträngar 

går spovens drill mot skyn. 

  

Och västanvinden stämmer 

sin veka drömfiol 

och spelar lyckolåtar 

till allt, som ler mot sol. 

Och orren glatt broderar med 

tonfejd nedjen all 

där käckt han spänner lyran 

i åsens högsta svall. 

 
 

Och bygd och marker prunkar 

i morgontvagen skrud 

när dagens liv begynner 

med tusen vardagsljud. 

Från alla dävna fönster 

nu rullas var gardin,  

och snart mot rymden ringlar 

sig rökens serpentin. 

 

Var hälsad klara majdag, 

med sol och sippors fång! 

Och tag mitt hjärtas värme 

i möda som i sång! 

Må varje späd förhoppning,  

du tänder i mitt bröst, 

få bli till korn och kärna 

en gång, när det blir höst! 

                                PÄLLE NÄVER. 
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Ur Smålandsposten N:o 75 Tisdagen den 15 Maj 1944. 
 

Begravningar. 
 

  I lördags begrovs å Vislanda nya kyrkogård fröken Greta Jonsson, dotter till framlidne 

lantbrukaren Gustaf Jonsson och hans maka, Gamla prästgården, Vislanda. 

  Jordfästningen förrättades av kontraktsprosten K. Holm, Vislanda, som vid båren talade 

över orden ”Lyckan kommer lyckan går, den Gud älskar lyckan får”. Vid graven talade 

bl.a. hr Folke Ohlsson, Mörhult, Vislanda, som också nedlade en krans från Vislanda 

SLU-avdelning. Grannarnas sista hälsning framfördes av lantbrukarna Salomon Flykt, 

Madhem, Vislanda. Vidare talade lantbrukare O. Johansson, Gransö, Grimslöv, och hr 

Allan Ericsson, Ströby, Grimslöv. En vacker blomstergärd hade ägnats den hädangångnas 

minne. 

 

  Å Vislanda gamla kyrkogård jordfästes i söndags f.d. hemmansägaren Sven Pettersson, 

Mjöhult, Vislanda, som avlidit i en ålder av 91 år. 

  Kontraktsprosten K. Holm, Vislanda, förrättade jordfästningen. Officianten talade vid 

kistan över Lukas ev. 24: 29 ”Bliv kvar hos oss; ty det lider mot aftonen, och dagen 

nalkas redan sitt slut”. Många och vackra blommor hade sänts till den gamles bår. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 84 Torsdagen den 31 Maj 1945. 
 

Våldsam brand vid Huseby. 
 

Kolmagasin och kolkross 
brunno ned. 

 
Skador för 20,000 kr. Växjö och 
Grimslövs brandkårer i aktion. 

 
  En våldsam brand inträffade kl. 22,45 i går kväll i ett kolmagasin och kolkross vid 

Huseby bruk. Hela anläggningen, en byggnad på 30 meters längd nedbrann och värdet av 

skadorna kan hittills uppskattas till 15 – 20,000 kronor. 

  Brukets folk upptäckte branden och Grimslövs brandkår alarmerades genast, liksom 

Växjö brandkår, som sände ut en bil till brandplatsen. Hela byggnaden var emellertid 

övertänd på ett par minuter och brandmanskapet fick därför inrikta sig på att försöka 

förhindra eldens spridning, vilket också genom energiskt arbete lyckades. De närbelägna 

kolugnarna samt ett större vedupplag i närheten voro allvarligt hotade liksom den 

omkringliggande skogen, varför även skogsbrandskyddet uppbådades, men man lyckades 

som sagt förhindra eldens spridning. Förutom brandmanskapet deltogo en stor del av 

brukets folk i släckningsarbetet och sammanlagt kämpade 75 – 100 man emot elden. 

Strax efter eldsutbrottet hördes en våldsam knall vida omkring, vilken kom åskådarna att 

gissa att något sprängämne var förvarat i byggnaden. Någon bekräftelse på denna uppgift 

har emellertid ej stått att få. 

  Den brunna byggnaden var ganska ny och uppfördes nämligen sedan den gamla maga-

sinsbyggnaden på samma plats brunnit ned för två år sedan. Den maskinella utrustningen 

bl.a. en modern kolkross, blev också lågornas rov liksom inneliggande lager om c:a 800 

hektoliter gengaskol samt 500 hektoliter stybb och småkol. 
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  Redan efter en halvtimme var byggnaden med innehåll nedbrunnen, men det pyrde ännu 

en stund i kolmassorna. Växjö brandkår kunde vid 23,30-tiden återvända medan 

Grimslövs brandkår stannade för eftersläckningen, som troligen torde bli långvarig. 

  Anledningen till eldsvådan kunde man inte uppge i natt, men troligen har branden 

orsakats av en gnista från någon kolugn. Enligt vad disponent C. G. Grennström uppgav 

sent i natt vid Smålandspostens förfrågan kommer anläggningen omedelbart att upp-

byggas igen, och något avbrott i driften torde det inte behöva bli fråga om, då reserv-

anläggning finnes. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 86 Söndagen den 3 Juni 1945. 
 
Inbrottsstöld i Vislanda.  Natten till fredagen förövades inbrott och tillgrepp av 

penningar i kontorsbyggnaden vid en av torvmossarna vid Vislanda.  

  Tjuven hade berett sig tillträde till byggningen genom att slå sönder en fönsterruta i 

ytterdörren, varefter denna kunnat öppnas från insidan.  

  I kontorslokalen hade gärningsmännen med hjälp av en del verktyg där brutit upp lådor 

och skåp i ett skrivbord och tillägnat sig c:a 100 kr. i växelmynt. 

  Misstankarna äro riktade åt visst håll. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 88 Torsdagen den 7 Juni 1945. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.J. och Ö. Järnvägsgatan i Vislanda.  Med anledning av en framställning av ett – 

statens järnvägar tillhörigt stängsel utmed Östra Järnvägsgatan i Vislanda municipal-

samhälle, meddelar järnvägsstyrelsen i en skrivelse till länsstyrelsen, att i ett avtal år 1939 

mellan statens järnvägar och vägstyrelsen i Allbo vägdistrikt har Statens järnvägar till 

vägdistriktet upplåtit en markremsa av en meter utmed Östra Järnvägsgatan i Vislanda, 

avsedd till gångbana. 

  Gångbanan skulle iordningställas utan kostnader för Statens järnvägar. I maj 1941 

begärde byggnadsnämnden i Vislanda att gatan skulle breddas ytterligare en meter, varvid 

förslag till nytt avtal överlämnades till byggnadsnämnden. Detta avtal blev dock ej av 

parterna undertecknat. Då sedermera någon framställning om förvärvande av denna 

markremsa för gatuändamål icke gjorts har Statens järnvägar icke sett sig förhindrade att 

uppsätta hägnad mot Östra Järnvägsgatan i enlighet med avtalet 1939. 

  Beträffande björkarna i gångbanan har Statens järnvägar intet att erinra emot att dessa 

borttagas, men bör detta i så fall utföras genom vägförvaltningens försorg i anslutning till 

omskrivna avtal. 

Auktion. 
  Genom offentlig auktion som förrättas 

vid Vislanda södra kyrkstallar lör-

dagen den 9 juni kl. 18 försäljes till 

avflyttning 1 st. stallänga innehållande 

20 spiltor. 

  Försäljningsvillkoren vid auktionstill-

fället. 

Auktionsförrättaren. 
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Från Hässleholm till Vislanda.  Järnvägsstyrelsen har beslutat att den rälsriktnings-

anläggning, som finns i Hässleholm, skall flyttas till Vislanda samt har till därmed 

förmenande utgifter för anläggning av stickspår m.m. anvisat 17,000 kr. För närvarande 

förmår detta riktningsverk icke rikta rälser av 1924 års modell. Det skall i sammanhang 

med flyttningen besiktigas för att ändras till högre kapacitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 91 Tisdagen den 12 Juni 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  75 år fyller på torsdag direktör Gustaf Koch, Haga, Vislanda. 

  Direktör Koch är född i Saaz i Tjeckoslovakien. Vid 19 års ålder fick han anställning vid 

Saaz hästskosömsfabrik. Genom sin duglighet och energi avancerade hr Koch till chef för 

fabriken. Då denna övertogs av den svensk-norska firman Mustad & Sohn, Göteborg– 

Oslo, utökades direktör Kochs arbetsfält. Han blev direktör för firmans samtliga fabriker i 

Mellaneuropa. År 1938 avgick han med pension från sin befattning och bosatte sig först i 

Malmö. Villa Haga köpte han 1942 och flyttade dit med sin familj 1943. 

  Jubilaren är en verklig hjärtegod människa, och han har genom sitt fina och nobla sätt 

och storartade gästfrihet förskaffat sig en stor vänkrets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 92 Torsdagen den 14 Juni 1945. 
 
Rälsbuss mot skjuts.  En olyckshändelse inträffade i tisdags vid 15-tiden strax intill 

Vislanda då en hästskjuts kolliderade med rälsbussen, som gick första turen mellan 

Vislanda och Ljungby. 

  Olyckan inträffade vid de s.k. Skövlemogrindarna, en obevakad övergång, där sikten är 

dålig. En lantbrukare från Hönetorp kom körande i nedförslöpan mot övergången, och då 

han inte hörde bussen och inte visste att den skulle komma, hann han inte i tid stanna 

hästen. Djuret blev tydligen skrämt, när det upptäckte rälsbussen, och rusade i vild fart 

ned mot spåret. Hästen klarade sig helskinnad från äventyret, men lantbrukaren föll till 

marken vid den knuff, kärran fick av rälsbussen. Han erhöll ett slag i huvudet och skador 

i ryggen. Efter förband hos doktor Rosenkvist i Vislanda, dit en banvakt förde honom, 

kunde han dock bege sig hem. 

 

Från Vislanda, meddelas: 

  På lördag och söndag anordnar I.O.G.T. sommarfest i Vislanda folkpark. Musiken 

kommer att utföras av Folke Anderssons och Stig Ferms orkestrar. På söndagen talar 

redaktör Karl Lanz och Ernst Karlsson & Co underhåller med sång. 
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Ur Smålandsposten N:o 93 Lördagen den 16 Juni 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på måndag hemmansägaren Ernst Gunnar Svensson, Mjöhult, Vislanda. 

  Jubilaren är född i Vislanda. Efter i unga år genomgången kurs vid Markaryds lant-

mannaskola samt en tids anställning som skogsplantör övergick han till arbetet på 

fädernegården, vilken han jämte en broder år 1928 köpte. Gården har sedan genom deras 

målmedvetna arbete upparbetats till en i alla avseenden förstklassig mönstergård. Detta 

blir man genast övertygad om, då man kommer till bröderna Svensson och ser, hur 

välskött och i god ordning såväl jord som byggnader äro. 

  Ett stort intresse har jubilaren även lagt i dagen för jordbrukarnas ekonomiska 

föreningsrörelse. Han har tillhört styrelsen för RLF:s sockenavdelning samt har varit dess 

representant vid förbundsstämmorna i länet. Vidare är han överblockledare, kris-

tidsnämndens vedombud samt suppleant i styrelsen för Vislandaortens mejeriförening. 

  Personligen är 50-åringen en rejäl och gedigen man, som förskaffat sig många vänner i 

orten. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 94 Söndagen den 17 Juni 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon f.d. lokeldaren vid Karlshamn–Vislanda–Bolmens järnväg O. J. 

Svensson, Vislanda. 

  Han är född i Ekåsen, Ryssby, och började sin järnvägsmannabana 1914 å Karlshamns 

järnvägsverkstad. 1920 flyttade han till Vislanda och blev lokeldare 1924. År 1932 

flyttade han åter till Karlshamn och tjänstgjorde där till 1935, då han avgick med 

sjukpension. Efter tre års vistelse i Rösmåla flyttade han år 1938 åter till Vislanda. Under 

sin krafts dagar deltog Svensson ivrigt i arbetarrörelsen och var i flera år arbetare-

kommunens kassör. Svensson har städse varit omtyckt av sina kamrater och har skaffat 

sig många vänner. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 96 Torsdagen den 21 Juni 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  80 år fyller i dag f. hemmansägaren Olof Vilhelm Pettersson, Trästen, Vislanda. 

  Jubilaren är född på den gård, där han bor. Gården, som han övertagit efter sin far, sålde 

han år 1940 och njuter nu ett välförtjänt otium, på den plats där flera generationer i 

samma släkt sedan 1700-talet utfört ett betydande odlingsarbete. 

  Trots sin ålder är jubilaren vid tämligen god vigör. 
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Ur Smålandsposten N:o 98 Tisdagen den 26 Juni 1945. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Dödsfall. 
 

  I söndags avled fru Gerda Kristina Olsson, maka till hemmansägaren Carl Olsson, 

Mörhult, Vislanda, i en ålder av 44 år. 

  Den bortgångna, som var bördig från Hönetorp, Vislanda, och dotter till framlidne 

lantbrukaren Gustaf Johansson och hans maka, ingick äktenskap år 1937. Samma år 

övertogo makarna Mörhults Södregård. 

  Med fru Olsson bortgick en synnerligen plikttrogen och duktig kvinna, som med stor 

omsorg i allt utförde sin gärning som husmor. Aldrig sågs hon sysslolös. Inom före-

ningslivet tog hon verksam del och var bl.a. en följd av år sekreterare i Vislanda av-

delning av SLKF. 

  För omkring två år sedan brötos hennes krafter av en svår sjukdom, och nu kom 

uppbrottet för henne. 

  Närmast sörjande stå förutom maken och tre små barn, moder och syskon. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 102 Tisdagen den 3 Juli 1945. 
 

Begravning. 
 

  I söndags jordfästes i Vislanda kyrka fru Gerda Olsson, maka till lantbrukare Carl 

Olsson, Mörhult.  

  Då kistan bars in i kyrkan spelades å orgeln ”Largo” av Fischer. Jordfästningen förrät-

tades av kontraktsprosten K. Holm, Vislanda, som talade över 1 Samuelsboken 20: 18,   

”I morgon skall Du saknas, ty din plats kommer att stå tom”. Under orgelmusik fördes 

kistan till familjegraven å gamla kyrkogården. Här framförde först maken ett sista tack 

för sig själv och barnen. Vidare talade en broder till den hädangångne, lantbrukare 

Gunnar Johansson, Hönetorp, Vislanda, en svåger, samt fru Anna Pettersson, Lönshult, 

Vislanda. De sörjandes tack framfördes av hr Johansson. En vacker blomstergärd hade 

ägnats den bortgångnas minne. 

 

 

 

Sven Andersson 

Ruth Svensson 

Vislanda.                                 Skatelöv.                      

 

Birger Pettersson 

Stina Arvidsson 

Vislanda.                               Vislanda.  

Midsommarafton.                               

 

 

Förlovade  
 
 
 

Min älskade maka, 

vår kära lilla mor 

Gerda Olsson, 
* den 30/7 1901 

har i dag lugnt och stilla insomnat, 

lämnande oss, mor, syskon, övrig 

släkt och vänner i djupaste sorg. 

Mörhult, Vislanda den 24/6 1945. 

CARL OLSSON. 

Bertil.  Åke.  Arne. 
 

Sv. Ps. 355. 

Jordfästningen äger rum vid Vislanda 

kyrka söndagen den 1 juli 1945 kl. 10,30 
fm. 
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Ur Smålandsposten N:o 104 Lördagen den 7 Juli 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  75 år fyller på tisdag f. hemmansägaren Nils Gustav Svensson, Kyrkodal, Vislanda.  

  Hans uppväxtår förflöto på Hönetorp, samma socken, där hans föräldrar hade jordbruk. 

Efter ingånget äktenskap i unga år voro makarna en tid bosatta i Ekenäs, som de 

arrenderade. Därefter inköpte de en gård i Sälhyltan, vilken de sålde för ett antal år sedan, 

då de förvärvade lägenheten Kyrkodal, där de alltjämt bor. Svensson har här utfört 

åtskilliga förbättringsarbeten, inte minst vid jorden. Alltjämt kry och verksam sköter han 

tillsammans med sin idogna maka jordbruket. Han är en stilla, försynt och skötsam man 

och har vunnit mycken vänskap. 

 

  65 år fyller i morgon f. vägarbetaren Johan Mattias Holmström, Vislanda.  

  Jubilaren är född i Väckelsång men kom att i unga år att bli bosatt i Vislanda. Troget 

och nitiskt har han under en lång följd av år varit engagerad vid vägkassan och har 

därjämte även tagits i anspråk för kommunala och allmänna värv. Bl.a. är han ledamot i 

kommunalfullmäktige. 

 

  50 år fyller i dag kontoristen vid S.J. A.R. Lindström, Vislanda. 

  Lindström började sin järnvägsmannabana vid Malmö–Ystads järnväg och övergick till 

S.J. som stationskarlsaspirant år 1916. Han blev extra ordinarie i Osby 1917. Till 

ordinarie stationskarl befordrades han 1919 och tjänstgjorde som sådan i Osby, Gripen-

berg, Vislanda, Liatorp och Alvesta. Efter genomgången kontoristkurs befordrades han 

till kontorist 1938 med placering i Vislanda, där han fortfarande tjänstgör. Lindström har 

för sin fina personliga läggning gjort sig allmänt omtyckt bland såväl befäl som kamrater 

och vänner, varför han säkert kommer att bli föremål för storartade hyllningar på 

högtidsdagen. 

 

 

 

 

Ängsslåtter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

I dag är himlen molnfri 

och vindens famn är full 

av sommarlena dofter 

från blommor, träd och mull; 

och morgondaggen glimmar 

i mjukt och frodigt gräs, 

och svalan lustigt jagar 

högt över skog och näs 

  

Då egger Torpar-Jonte 

sin lie vass och fin, 

och slipstensveven gnisslar 

bemästrad av Kristin… 

fast solen redan gassar 

på deras giktakött, 

vill ingen av dem båda  

sig visa slö och trött. –  

 
 

Så bär det av till ängen,  

som ligger grann och grön 

och speglar sig i viken 

på sluttningen mot sjön; 

och lien börjar sjunga 

och räfsan flitigt gå, 

när arbetsglädjen sjuder 

i gamla hjärtan två. 

 

Omsider solen dalar  

i mogen västerskog, 

men då är ängen slagen  

och slutat dagens knog; 

de gamla sakta stappla 

sig då från stättan ut 

som Döderhultsfigurer 

med ryggarna i kut. 

                                PÄLLE NÄVER. 
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Ur Smålandsposten N:o 106 Tisdagen den 10 Juli 1945. 
 

Dödsfall. 
 

  I söndags avled i Ljungby efter en kort tids 

sjukdom fru Hilda Sofia Svensson, Mjö-

hult, Vislanda. 

  Den bortgångna var född i Lönshult, 

Vislanda, år 1887. På mödernet tillhörde 

hon Wieselgrenssläkten. År 1914 ingick 

hon äktenskap med hemmansägaren Olof 

Svensson, Mjöhult. Med Hilda Svensson 

bortgick en lugn och stilla kvinna, som i all 

tysthet plikttroget utförde sin husmoderliga 

gärning. Gästvänlig och hjälpsam var hon 

mot alla. I den kyrkliga sykretsens arbete 

inom församlingen tog hon med intresse 

del, och vid dess möten saknades hon 

sällan. 

  Sorgen och saknaden är stor ej blott hos 

hennes närmaste utan även bland de många 

vänner, som hon tillvunnit sig. 

  Närmast sörjande äro make och fem barn 

samt syskon. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 107 Torsdagen den 12 Juli 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  85 år fyller på lördag änkefru Eva Rooth, Håralycke, Vislanda. 

  Jubilaren är född på den plats, där hon ännu bor. Hon vistades fem år i Tyskland strax 

efter sin konfirmation. Efter hemkomsten ingick hon äktenskap med Aug. Rooth. Det är 

ett mer än vanligt arbetsamt dagsverke, denna duktiga kvinna utfört. Efter makens tidiga 

bortgång kom det på hennes lott att ensam fostra barnen och hålla hemmet uppe, vilket 

hon gjorde med heder. Makens långvariga sjukdom med blindhet gjorde det svårt många 

gånger, men hon klarade allt utan hjälp av någon. Sedan blev det att med yngste sonens 

hjälp reparera upp hemmet. Även det gick hon i land med. Trots de 85 åren är hon lika 

pigg och glad som en 60-åring och utför en del mindre sysslor dagligen. Som värdinna i 

ett mer än vanligt gästfritt hem är hon ett mönster. 

  Den 6 km. långa vägen till kyrkan går hon ännu. Glad och förnöjsam hör man henne 

aldrig klaga utan allt är glädje. I hennes sällskap trivs man också gärna. Hon har också 

skaffat sig en stor vänkrets. 

 

 

 
Vi ha den smärtsamma 

plikten tillkännagiva, 

att Gud behagat hädankalla 

min älskade maka och vår 

uppoffrande lilla mor 

HILDA SOFIA 
SVENSSON 
född den 9/12 1887, 

som i dag efter en kort sjukdom 

stilla insomnat i tron på sin Frälsare, 

sörjd och saknad av mig, barn och 

barnbarn samt övriga släktingar och 

många vänner. 
Mjöhult, Vislanda den 7 juli 1945. 

OLOF SVENSSON. 

Sven. 

Karl och Rut. 

Rolf. Birgit. 

Erik.   Elin.   Kerstin. 

Mors trötta fot nu vila fått. 

Mång tusen steg för oss Du gått, 

så villigt till det sista. 

Tack, kära mor, för omsorg öm 

ifrån vår späda barndomsdröm 

och genom hela livet. 
 

Sv. Ps. 557 v. 4–5. 
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Ur Smålandsposten N:o 108 Lördagen den 14 Juli 1945. 
 

Dödsfall. 
 

  I en ålder av 47 år har snickaremästaren Karl Arvid Johansson, Haga, Vislanda, avlidit.  

  Den bortgångne var alltsedan ungdomen verksam som möbelsnickare, först i faderns 

verkstad och sedan tillsammans med en yngre broder. Han gjorde sig känd som en 

skicklig yrkesman. I Vislanda hantverksförening var han verksam medlem. Under många 

år tillhörde han Vislanda brandkår och var vid sitt frånfälle samhällets brandchef. 

  Han sörjes närmast av maka samt dotter och dennes trolovade jämte moder och flera 

syskon. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 109 Söndagen den 15 Juli 1945. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 110 Tisdagen den 17 Juli 1945. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 111 Torsdagen den 19 Juli 1945. 
 
Från Vislanda, meddelas: 

  Den kände radio- och grammofonsångaren Lennart Lauber gästar för första gången 

Vislanda tillsammans med sin femmannaorkester i dag torsdag.  

  Programmet upptar en hel del av hr Laubers egna grammofoninsjungningar men också 

en dal andra av säsongens ledande melodier. Till dans spelar Hans Edgars eminenta fem-

mannaorkester. Hr Edgar är dessutom en herre, som vet hur en gitarr skall behandlas, 

vilket publiken även får höra i morgon kväll. 

 

 

 

Nils Petersson 

Valborg Andersson 

Ryssby.                                  Vislanda. 

  

 

 

 

 

Förlovade 

Vislanda. 

Blåbär, hallon samt svarta och röda 

vinbär uppköpas till högsta dagspris. 

GUNNAR NYQVIST.      Tel. 6. 
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Ur Smålandsposten N:o 113 Söndagen den 22 Juli 1945. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 116 Lördagen den 28 Juli 1945. 
 

Dödsfall. 
 

  I går avled i Växjö hemmansägaren Karl 

Emil Svensson, Råknen, Vislanda. 

  Under en cykeltur i söndags råkade den 

bortgångne köra omkull och fick styr-

stången i magen. Härvid skadade han sig 

svårt och fördes till Växjö lasarett, där ope-

ration omedelbart företogs. Denna lycka-

des, men på grund av den stora blodförlust 

och svagt hjärta stod livet ej att rädda. 

  Den hädangångne var född i Rödjan i 

Vislanda 1879. År 1906 ingick han äkten-

skap och köpte då den gård han vid sin död 

innehade. 

  Närmast sörjande äro maka och sex barn. 

Av barnen är sonen Erik verkmästare i 

Kolsva, dottern Edla gift med montör 

Viktor Sibbesson, Långhult, Målskog, 

Astrid gift med lantbrukare G. Vilhelms-

son, Skeppshult, Vislanda. Ester, gift med 

verkmästaren vid ASEA i Västerås, F. Blixt, dottern Olga, gift med reklamchefen vid 

Ekströms kemisk-tekniska fabrik i Örebro, Ivar Hökerbo, och dottern Anna vistas i 

hemmet. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 118 Tisdagen den 31 Juli 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  85 år fyller på fredag änkefru Maria Magnusson, Karlstorp, Fållen, Vislanda. 

  Hon är född i Nöbbele. I hennes hem, föräldrarna voro torpare, uppfostrades en stor 

barnskara, och hon fick därför redan före sin konfirmation ta tjänsteplats på en bondgård. 

Lönen var inte stor, hon fick för halvåret endast fyra kronor. År 1887 ingick hon 

äktenskap med grundläggaren Karl Magnusson, och året därpå köpte de ett jordområde 

 

 

Magnus Hedlund 

Nina Johansson 

Vislanda den 21 juli. 

 

Åke Lekander 

Elin Oscarsson 

Vislanda.                                Slätthög. 

Växjö den 21/7 1945.                            

 

 

Förlovade 

 

 
Härmed tillkännagives, 

att 

min älskade make 

och vår käre far, 

Karl Emil Svensson 
i dag lugnt och stilla insomnat å 

Växjö lasarett i sitt 67:e levnadsår, 

djupt sörjd och saknad av oss, 

syster, släkt och vänner. 
Råknen, Vislanda den 27 juli 1945. 

ELLEN SVENSSON. 

Barn. Barnbarn. 

Tack, käre make och far, 

för allt gott du gjort för oss alla. 

Vila i frid! 
 

Sv. Ps. 297, v. 3. 
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under Fållen, nuvarande Karlstorp. Det var ett s.k. svedjeland, som saknade både hus och 

odlad jord. Deras lott blev därför att sätta igång ett omfattande kulturarbete, och detta 

krävde insatser från bägges sida. Först fick man se till att man fick sig en bostad, och 

härtill förvärvade man ett gammalt soldattorp och forslade dess timmer med ett par oxar 

till platsen. Sedan fingo makarna vända upp jorden, bränna fällor, sätta potatis och så råg. 

Det bör betänkas, att allt detta fick mannen hjälpa till med att utföra på lediga stunder, ty 

om dagarna var han borta och gjorde dagsverken. Nu finns det på Karlstorp nära sex 

tunnland, så gott som stenfri åkerjord, bra byggnader, och det föder ett par kor samt 

smådjur. Men så har det också kostat åtskilliga handtag att få det därhän. Fru Magnusson, 

som blev änka år 1937, njuter nu vila och otium efter sitt långa dagsverke hos sonen 

Martin, som övertagit hemmet. Trots de 85 åren utför hon så långt krafterna detta 

medgiva en del göromål i hushållet, och man blir frapperad, då man ser med vilken 

rörlighet det sker. Alltid gladlynt och älskvärd är hon omtyckt och värderad av många. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 120 Lördagen den 4 Augusti 1945. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Födelsedag. 
 

  70 år fyller på måndag skräddaremästaren Åke Magni Nilsson, Lindås, Vislanda. 

  Jubilaren är född i Vislanda och kom i unga år att ägna sig åt skrädderiyrket, vars första 

lärospån han erhöll hos skräddaren J. Johannesson i Nyholmen. Efter några år blev han 

sin egen och hade en tid sin verksamhet i Virestad. Han kom sedan åter till Vislanda, där 

han köpte en fastighet i Lindås nära kyrkan. Vid sidan av sitt skrädderi bedriver han även 

biodling. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 124 Lördagen den 11 Augusti 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  85 år fyller i dag förre sågverksarbetaren F.A.T. Larsson, Vislanda. 

  Den gamle är född i Tryserum, Kalmar län, men flyttade i barndomen med sina föräld-

rar till Valdemarsvik. Tidigt faderlös, fick han redan i gosseåren börja bidraga till sin 

försörjning. Som yngling hade han under några somrar anställning som lättmatros till 

sjöss. Vintrarna var han verksam i timmerskogarna. För 63 år sedan flyttade Larsson till 

Stockholm, där han arbetade både i bryggeri och i Eldkvarn, där rådhuset numera står. I 

huvudstaden ingick han äktenskap 1892. Efter att i nära två decennier ha varit bosatt här 

återvände han med sin familj till Småland och bosatte sig å lägenheten Norrefåll eller 

 

 

August Andersson 

Edla Mattsson 

Vislanda.                         Almundsryd. 

Trollhättan den 4/8 1945. 

 

Eric Hult 

Ulla Nilsson 

Vislanda.                                 

 

 

Förlovade 
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Härmed tillkännagives, 

att 

vår älskade lilla mor 

och mormor, 

Anna Katarina 
Jonsson 

har slutat sitt långa men tåligt burna 

lidande och gått in i den eviga vilan 

i sitt 75:te levnadsår. I ljusaste 

minne bevarad av oss, släkt och 

vänner. 

Spjutaretorp pr Vislanda den 13/8 1945. 

BARN och BARNBARN. 

Om ock vår utvärtes människa förgås så 

förnyas likväl vår invärtes människa dag 

efter dag. 

Sv. ps. 569: 4. 

Grindstugan under Kvarnabacken i Vislanda, vilken numera äges av hans enda barn, 

sonen Ludvig. Larsson hade i flera år anställning vid Hästhagens torvindustri i Vislanda 

och sedan även vid A.-B. Ångsågen därstädes, tills åldern tog ut sin rätt och minskade 

hans förut så goda krafter.  

  85-åringen, som är änkling sedan många år tillbaka, är en rejäl och sympatisk man 

avhållen och värderad av alla, som närmare lärt känna honom. 

 

  75 år fyller i morgon f. hemmansägaren August Vilhelm Johansson, Elnedal, Vislanda. 

  Jubilaren är född i Moshult, samma socken, och son till timmerhandlaren J. P. Ohlsson. 

Alltifrån ungdomsåren deltog han i arbetet på faderns gård och efter ingånget äktenskap 

år 1893 övertog han själv densamma. Flera förbättringar lät han utföra, bl.a. en ny, stor 

ladugårdsbyggnad.  År 1930 sålde han gården till en son samt bosatte sig därefter i sin 

nya villa vid Vislanda samhälle. Lugn och sansad som han alltid varit har han vunnit allas 

aktning och vänskap. 

 

Dödsfall. 
 

  I onsdags avled i sitt hem änkefru Anna Sofia Vellberg, Fagerås, Vislanda, i en ålder av 

71 år.  

  Den bortgångna var född i Smål. Rydaholm. År 1898 ingick hon äktenskap med svensk-

amerikanaren K.V. Vellberg. De bodde därefter först på torpet Marielund under Ugna-

bygden till år 1909, då de flyttade till Västerås under Fagerås. Här utförde de sedan ett 

banbrytande arbete på olika områden. Hon var i sin krafts dagar en arbetsam och duktig 

kvinna, som inte sparade sig. Då maken vid ett par tillfällen vistades i Amerika, klarade 

hon på egen hand jordbruksarbetet. Hennes religiösa anlag bottnade i en stark tro och 

bekännelse för vår kyrka och dess ordningar. Sedan år 1937 var hon änka och sörjes 

närmast av en son och fem döttrar. Av döttrarna är Elna och Eva i Amerika, Ida är gift 

och bosatt i Malmö samt Svea och Hulda i hemmet. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 126 Tisdagen den 14 Augusti 1945. 

 
Dödsfall. 
 

  I går avled å Värends sjukhus i Växjö fru 

Anna Katarina Jonsson, maka till framlid-

ne hemmansägaren Johan Jonsson, Trästen 

Nyhem, Vislanda. 

  Den avlidna var sedan 18 år tillbaka änka. 

De sista tio åren har hon lidit av en svår 

sjukdom, som hon burit med stort tålamod. 

I sin krafts och hälsas dagar var hon en 

arbetsam och duglig husmor, som med 

kärlek och pliktuppfyllelse gjorde allt för 

hemmet och de sina. 

  Närmast sörjande äro barn. Äldsta dottern 

Eva är gift med lantbrukare Gottfrid Pers-

son, Ljungbyhed. Dottern Ingrid är gift med 

lantbrukaren Arvid Jarl, Spjutaretorp, Vis-

landa, och sonen Ingvar Jonsson är fil. stu-

derande. 
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Födelsedag. 
 

  50 år fyller på torsdag arrendatorn Karl Oskar Johansson, Sandvik, Växjö. 

  Jubilaren är född i Vislanda och uppvuxen på en gård i Fållen. Han kom i unga år i 

militärtjänst vid Kronobergs regemente och avlade underofficersexamen, innan han 

lämnade aktiv tjänst. Han kom senare att ägna sig åt byggnadsarbete och bodde först en 

tid i sin födelseby och senare i Ugnabygden. År 1933 tillträdde han vaktmästaretjänsten 

vid Sandviks skjutbana. Denna sin ansvarsfyllda tjänst har han under alla år skött 

exemplariskt. Han har alltid satt som sin plikt att punktligt och med reda fullfölja dessa 

uppgifter vid skjutbanan. Att rucka på givna instruktioner är något, som ligger honom 

fjärran. Vid sidan av skötseln av vaktmästaresysslan ägnade han sig åt jordbrukets 

skötsel. Jubilaren har under gångna år visat sig vara en god skytt, som vid olika tävlingar 

hemfört pris. Som ivrig jägare finner han lust att ströva i skogen. Personligen har 50-

åringen visat sig äga goda egenskaper, som gör honom till en gärna sedd vän i umgänges-

kretsen. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 128 Lördagen den 18 Augusti 1945. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 137 Söndagen den 2 September 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  93 år fyller på tisdag f. arbetaren Johan Karlsson, Vislanda.  

  Det går inte en dag utan att man ser eller möter den pigge och vitale gamlingen ute på 

gatan, där hen regelbundet tar sina promenader. Men ej nog med detta, han bor ensam, 

lagar sin mat och gör inköp åt sig själv och andra. När man hör honom berätta om sitt 

strävsamma liv, blir man förvånad över hans goda minne. 

  Han är utgången från ett torparehem i Almundsryd och fick redan vid 14 års ålder lämna 

hemmet. Efter olika arbetsanställningar reste han till Danmark, där han hade plats som 

dräng på flera större lantgårdar. Efter 17 års vistelse där återvände han till hemlandet och 

köpte ett torpställe under Lindås i Vislanda. Sedan år 1918 bor han i Vislanda samhälle. 

Karlsson har alltid varit en kärnmänniska. När han var 77 år bar han ledigt en 100-kilos 

säck på ryggen uppför en trappa.  

– Tiderna är svåra nu, och det evinnerliga kortsystemet får jag aldrig i hu´et, säger han.  

  Men det var svårt förr också, säger han. Han minns ännu nödåren 1868– 69, då många 

fick leva på barkbröd, och de som for iväg ner till Karlshamn för att där köpa mjöl och 

matvaror fick ofta vända hem igen utan att ha fått något. 

 

 

Med Kungl. Maj:ts tillstånd ha under-

tecknade antagit släktnamnet 

Windstedt 

Vislanda och Östersund den 17/8 1945. 

John Andersson med familj. 

Helmer Andersson med familj. 

Göthe, Torsten, Ulla-Britt och 

Lennart Andersson. 

  

 

 

 

 

Namnförändring 
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– Jag har min pension, och det blir 51 öre om da´n att leva på, när hyran är frånräknad, 

säger han. Men till ålderdomshemmet vill jag då rakt inte. Där har man ingen frihet, och 

det di´ sätter fram på bordet ä´ man tvongen att äta. 

  Karlsson följer med stort intresse världshändelserna och sin bibel och psalmbok läser 

han dagligen. Det är sällan man träffar en mera uppriktig och sanningsälskande män-

niska än vad han är. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 141 Söndagen den 9 September 1945. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 149 Söndagen den 23 September 1945. 
 
Vislanda höstmarknad, i fredags gynnades av ett strålande höstväder, och publiktill-

slutningen var stor.  

  Priserna på kor i kalvställning varierade mellan 500–700 kr. och för prima hästar mellan 

1,400–1,600 kr. I de olika stånden gjordes säkerligen goda affärer, och de olika nöjes-

attraktionerna gjorde genom sina högtalare publiken ständigt påmind om sin existens. 

  Ordningen var mycket god under hela dagen. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 151 Torsdagen den 27 September 1945. 
 

Dödsfall. 
 

  I går avled efter en längre tids sjukdom 

direktören Léon Bjurhagen, Åäng, Vislan-

da, i en ålder av 58 år. 

  Bjurhagen hade tidigare startat och 

sedermera idkat fabriksrörelse i Malmö och 

innehade fabrikerna till för ett år sedan, då 

de överlämnades till ASEA och L.M. Erics-

son. Även sedan han sålt fabrikerna kvar-

stod han som verkställande direktör. För ett 

år sedan inköpte han en fastighet i Åäng, 

Vislanda, där han nu var bosatt. 

  Han sörjes närmast av maka och en min-

derårig dotter. 

 

 

 

 

 

Edvin Lekander 

Alva Fransson 

Vislanda.                        Kvenneberga. 

Växjö den 8/9 1945. 

  

 

 

 

 

Förlovade 

 
 
 
 

 

Min älskade make,  

min kära pappa 

Léon Bjurhagen 
har i dag efter ett långvarigt lidande 

lämnat oss i djupaste sorg men i 

tacksamt minne bevarad av oss, 

syskon, släkt och många vänner. 

Vislanda den 26 sept. 1945. 

ELIN BJURHAGEN. 

Beatrice. 

Sv. ps. 355. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

onsdagen den 3 okt. kl. 2 e.m.  

Samling i sorgehuset kl. 10,30 f.m. 
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Ur Smålandsposten N:o 152 Lördagen den 29 September 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  90 år fyller på måndag f. banvakt Samuel Andersson, Vislanda.  

  Han är skåning till börden, född i Skarhult, Malmöhus län. I 18-årsåldern började han 

sin bana vid Statens järnvägar, där han efter tjänstgöring på en del platser i södra 

distriktet blev befordrad till banvakt vid Trästen i Vislanda. På denna plats tjänstgjorde 

han till år 1918 då han avgick med pension och bosatte sig i Vislanda samhälle. 

  Jubilaren är en kärnkarl, så gott som varje dag ser man på gatan den rake och spänstige 

åldringen, som med ovanlig rask takt och god hållning förflyttar sig. 

  Till de personliga egenskaperna hos 90-åringen hör ett gästfritt sinnelag. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 153 Söndagen den 30 September 1945. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 154 Tisdagen den 2 Oktober 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på fredag fru Ellen Svensson, Skörda, Vislanda. 

  Jubilarens vagga stod i Odensjö, Skatelöv. I unga år ingick hon äktenskap med Karl 

Svensson, varpå makarna arrenderade Öja prästgård jämte ett närliggande jordbruk under 

Engaholm. Efter en lång följd av år på denna plats köpte de fru Svenssons moders 

födelsegård i Skörda, och där äro de alltjämt bosatta. Jubilaren, som i yngre år genomgått 

Grimslövs folkhögskola, har dokumenterat sig som en verkligt dugande husmor, fylld av 

energi och arbetsglädje. Under de sju åren, som hon vistats i Skörda, har hon vunnit 

många vänner, som värdesätta hennes sympatiska väsen och glada gemyt. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 155 Torsdagen den 4 Oktober 1945. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Palm 

Ulla Karlsson 

Vislanda.                                      Billa. 

Växjö den 29/9 1945. 

  

 

 

 

 

Förlovade 

 

 

Roy Sundin 

Anna-Greta Svensson 

Vislanda.                          Kristianstad. 

 

 

 

 

 

Förlovade 
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Födelsedagar. 
 

  65 år fyller i dag hemmansägaren Peter August Svensson, Nyholmen, Vislanda. 

  Han är född i Ulvsboda, Vislanda. År 1906 blev han ägare till sin fädernegård där, som 

han ännu innehar men utarrenderar. Under årens lopp gjorde han många förbättringar vid 

såväl jord som hus. Ett flertal kommunala uppdrag har lagts i hans händer. Han har 

sålunda varit ledamot av kommunalnämnd, kommunalfullmäktige, taxeringsnämnd, 

pensionsnämnd, kyrko- och skolråd samt ordf. i valnämnden för Sjöbackens valdistrikt. 

 

  60 år fyller på lördag hemmansägaren August Bengtsson, Skeppshult, Vislanda. 

  Jubilaren är född i Rickardshult, Vislanda, och arbetade i sin ungdom bl.a. vid järn-

vägsbyggen. Sin nu ägande gård i Skeppshult övertog han år 1916 av svärfadern kyrko-

värden Johannes Andersson. Flera förbättringar har han låtit utföra, bl.a. renovering av 

ladugården. Inom kommunen bekläder han en del förtroendeposter. Sålunda är han bl.a. 

ledamot av kyrkofullmäktige, huvudman och ledamot av styrelsen i Vislanda pastorats 

sparbank samt i pastoratets brandstodsbolag. Jubilaren är en fast och gedigen person, som 

vunnit aktning och vänskap med många. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 156 Lördagen den 6 Oktober 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  75 år fyller i morgon f. hemmansägaren Aron Vilhelm Andersson, Lindås, Vislanda. 

  Jubilaren är född i Ryssby. I unga år arbetade han med möbelsnickeri, men efter 

ingånget äktenskap övergick han till lantbruk. Under några år brukade han Ernhyltan i 

Ryssby, varefter han köpte en gård i Tubbaremma, Vislanda. Denna sålde han år 1909 

samt övertog år 1912 av sin svärfader S.M. Olsson, gården Kyllershylte. Här nedlade han 

ett framgångsrikt och rastlöst arbete i över 20 år till 1933 då en son blev ägare till 

hemmet. Samma år bosatte han sig i Lindås kyrkby. Jubilaren har i många år varit en 

verksam biodlare. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 164 Lördagen den 20 Oktober 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller på måndag möbelhandlanden Ernst Nilsson, Vislanda.  

  Hr Nilsson är född i Vislanda. I unga år reste han till Amerika och vistades där under ett 

flertal år. År 1909 startade han sin möbelaffär i Vislanda. Jubilaren har genom sitt goda 

sätt och tillmötesgående vunnit allmänhetens förtroende. 

 

Från Vislanda, meddelas: 

  K.L.S. hade i fredags anordnat en husmodersafton i biograflokalen i Vislanda. 

  Ett stort antal husmödrar och barn hade kommit tillstädes. I ett par föredrag belystes 

föreningens verksamhet och redogjordes för olika kvalitéer ifråga om charkuterivaror. 

Vidare fick deltagarna genom smakbitar själv bilda sig en uppfattning om föreningens 

varor. Programmet upptog för övrigt filmförevisning och trolleriföreställning och 

samtliga besökare voro mycket nöjda. 
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Ur Smålandsposten N:o 166 Tisdagen den 23 Oktober 1945. 
 

Födelsedag. 

 
  50 år fyller på torsdag källaremästare Arthur Frid-

ström, Vislanda. 

  Jubilaren är född i Stockholm och kom efter slutad 

skolgång att ägna sig åt kontorsbanan. Han var under 

flera år anställd hos A.-B. Gas, Vatten och Värme i 

Stockholm. År 1919 flyttade han till Skövde och var 

där kassör och bokförare vid Anderséns mek. verkstad 

till år 1932 då han inköpte Vislanda hotell. Detta har 

han under de gångna åren moderniserat, och Vislanda 

hotell är nu ett av landsortens mest välskötta och 

trivsamma hotell. 

  Hr Fridström, som alltid varit intresserad av musik, 

nedlade under sin Skövdetid ett utomordentligt fram-

gångsrikt arbete för musiklivets höjande inom staden 

och länet. Sålunda var han stiftare av Skövde orkester-

förening och dess förste ordförande, kassaförvaltare i 

Västergötlands sångarförbund och sekreterare i Skövde manskör. 

  Inom det kommunala livet i Vislanda har hr Fridströms stora arbetsduglighet och 

praktiska blick tagits i anspråk. Han är bl.a. ordförande i kommunalnämnden, ledamot av 

kommunal-, municipal- och kyrkofullmäktige, av länsstyrelsen utsedd ledamot i 

byggnadsnämnden samt ordf. i styrelsen för Vislanda extra provinsialläkardistrikt.  

 

Från Vislanda, meddelas: 

  Vislanda lokalavdelning av K.B.K. under ordförandeskap av fru Emma Gustafsson 

företar insamling av kläder, skodon och kontantbelopp till det krigshärjade och nöd-

lidande Europa. Kommittén sorterar under länskommittén i Växjö. Meningen är att 

medelst husbesök komma i kontakt med alla hem i Vislanda. Insamlingen brådskar, och 

önskvärt vore, att gåvorna vid avhämtning äro rena och färdiga. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 167 Torsdagen den 25 Oktober 1945. 
 
Luftskyddsförening bildad i Vislanda.  På Centrumbiografen i Vislanda hölls i tisdags 

kväll ett talrikt besökt civilförsvarsmöte. 

  Efter musik av Vislanda musikcirkel hälsade slaktaremästare A. Karlsson välkommen 

och överlämnade ordet till civilförsvarsdirektör G. Larsson, som gav en orientering dels 

om den nya civilförsvarslagen och dels om civilförsvarets organisation inom länet. 

Militärassistenten kapten A. Holmquist, Växjö, redogjorde därefter för de olika verksam-

hetsgrenarna inom civilförsvaret. Kapten Holmquist visade även ljusbilder, genom vilka 

de närvarande fingo en inblick i hemskyddets organisation och verksamhet under 

flyganfall. 

  Efter föredragen bildades en luftskyddsförening. I styrelsen invaldes slaktaremästare A. 

Karlsson, handelsföreståndare O. Håkansson, fabrikör A. Salomonsson, fabrikör Hj. 

Gran, fruarna Gunhild Karlsson, Birgit Rosengren, och Vendela Friman. 

  Under kvällens lopp utförde musikcirkeln flera musikstycken. 

  Civilförsvarschefen, G. Öhrstam, Alvesta, uttalade till sist ett tack till de medverkande 

och till alla, som kommit tillstädes. 

Källaremästare A. Fridström. 
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Dödsfall. 
 

F.d. trafikbiträdet Alfred Lindquist, Vislanda, avled i tisdags i sitt hem efter en tids 

sjukdom. 

  Den hädangångne var född i Skatelöv socken 1883. Vid 18 års ålder fick han anställning 

vid S.J. med placering i Vislanda och avgick med pension 1943. Hr Lindquist var under 

sin krafts dagar ledamot av ett flertal nämnder och styrelser inom Vislanda. 

  Närmast sörjande äro maka samt dotter Gretha, gift med smedmästare Arvid Bogren, 

Diö. 

 

  I går avled på Värends sjukhem i Växjö f.d. muraremästare Peter Nilsson, Lönedal, 

Skatelöv, i en ålder av 76 år. 

  Den hädangångne har varit en mycket anlitad muraremästare och har vid sidan om 

denna verksamhet även drivit ett litet lantbruk. Närmast sörjande äro maka, fyra söner 

och två döttrar. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Min ömt älskade make, 

vår käre lille far 

Alfred Lindquist 
har lämnat oss i dag i sitt 63:dje 

levnadsår. Outsägligt sörjd och 

saknad av oss, syster, släkt och 

många vänner. 
Vislanda den 23 okt. 1945. 

EMMA LINDQUIST. 

Gretha och Arvid. 

Sven-Ove. 

Ett strävsamt liv har slocknat ut, 

en flitig hand har domnat. 

Ditt trötta huvud lagts till ro 

och stilla in du somnat. 

Sv. ps. 355. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka onsdagen den 31 okt. kl. 3 e.m. 

 
 
 
 
 

Min ömt älskade make, 

och vår käre far 

f. Muraremästaren 

Peter Nilsson 
har i dag stilla avlidit i sitt 77:e 

levnadsår, sörjd och saknad av mig, 

barn, barnbarn och barnbarnsbarn. 
Grimslöv och Vislanda den 24 okt. 1945. 

KAROLINA NILSSON. 

Sv. Ps. 452. 

VISLANDA. 
Lantmännens Centralförening 

öppnar den 1 november platsförsäljning i ELOF PETERSSONS 

FASTIGHET. 

Fodervaror, kalk, gödning, lantbruksmaskiner m.m. 
Tel. 143 VISLANDA. 
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Ny liten traktor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Konstruktörerna på Volvo har många järn i elden, vilket allmänheten snart kommer att få 

mycket påtagliga belägg för. En av dessa är en traktor för jordbruk och industri, benämnd 

Volvo T-21, som står på gränsen mellan de små och de medelstora och är avsedd att 

lämpa sig även på mindre jordbruk. På de stora gårdarna är den väl ägnad såsom komp-

lementtraktor. Den är f.n. i produktion, och vid årsskiftet beräknas den vara tillgänglig i 

provexemplar hos Volvos återförsäljare runt om i landet. 

  Traktorn är avsedd att draga två plogar i medelstyv jord. Den drives med fotogen och 

blir mycket ekonomisk. Motorn, som bygges av Penta, är av toppventiltyp med cirka 2 

liters cylindervolym och med minst 20 hkr effekt. Växellådan produceras vid Köpings 

mekaniska verkstad, som bekant välrenommerad på detta gebit, och i övrigt svara alla 

grenar inom den svenska kvalitetsindustrien för en prima produkt. 

  En förnämlig nyhet på en traktor i denna storleksordning är, att den utrustats med fem 

växlar framåt, vilket ger ett rikt register mellan lägsta och högsta växlarna. På den högsta 

nås en hastighet av inemot 20 kilometer i timmen, varför traktorn även är väl ägnad att 

göra allmän transporttjänst. Såväl fram som bak är spårvidden ställbar i flera olika lägen. 

Traktorn är standardutrustad med gummihjul, men den kan även levereras med järnhjul. 

En nyhet för svenskbyggda traktorer är hydraulisk lyftanordning för påhängsredskap, 

såsom plogar, harvar etc. samt vissa vägredskap. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 173 Söndagen den 4 November 1945. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilding Karlsson 

Ruth Johansson 

Tjureda.                                 Vislanda.                           

 

 

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 172 Lördagen den 3 November 1945. 
 

Dödsfall. 
 

  I torsdags avled efter en längre tids 

sjukdom f. hemmansägaren Johan August 

Magnusson, Furuborg Lindås, Vislanda. 

  Den bortgångne var född i Marielund 

under Ugnabygden, Vislanda, år 1870. 

Efter ingånget äktenskap köpte han samma 

år 1/8 mantal Håramon, vilket hemman han 

under årens lopp förbättrade i hög grad. För 

15 år sedan överlämnade han gården till en 

son samt flyttade till en nyuppförd villa i 

Lindås. För kyrkan visade han stor kärlek, 

och han sågs ofta i helgedomen, ända tills 

han av sjukdom tvingades att vara borta.  

  Närmast sörjande är maka och åtta barn. 

Sonen Gustaf innehar Håramon, Karl är 

byggnadssnickare i Vislanda, Per vistas i 

Amerika, dottern Ida är gift med snickaren 

Karl Petersson, Brånan, Vislanda, Anna är 

gift med lantbrukaren G. Salomonsson, 

Sjöholmen, Vislanda, Karin med hand-

landen Henry Karlsson, Växjö, Ingrid med 

reparatör Gösta Olsson och Tina med 

brevbärare Per Palm, Lindås, Vislanda. 

 

  I torsdags avled i Kyrkoholm, Vislanda, fru Emma Karolina Magnusson, maka till 

lägenhetsägaren P.A. Magnusson, i en ålder av 81 år. 

  Den bortgångna var född i Tingsås och ingick som helt ung äktenskap. Många svåra 

prövningar fick hon genomgå under sitt liv, men hon bar dem med stort tålamod. 

  Hon sörjes närmast av make och barn. En son är kyrkoherde Manfred Wiesland, 

Halltorp. 

 

Ur Smålandsposten N:o 176 Lördagen den 10 November 1945. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Min kära make 

vår käre far 

morfar och farfar 

JOHAN AUGUST 
MAGNUSSON 

har stilla insomnat i sitt 75:te 

levnadsår, djupt sörjd och saknad av 

oss, övrig släkt och många vänner. 
Furuborg, Vislanda den 31/10 1945. 

AMANDA MAGNUSSON. 

Barn och barnbarn. 

Troget har du alltid strävat 

och för mödor aldrig bävat 

tills du inte kunde mer. 

Och vi unna nu ditt hjärta 

där du vilar ifrån smärta 

och med ro uti din själ 

Din vila välförtjänt. Farväl. 

Sv. Ps. 363. 

Kreaturs- och lösöreauktion. 
Tisdagen den 13 nov. kl. 11 f.m. låta sterbhusdelägarna efter Sven 

Johansson, Hönetorps Södregård, Vislanda, genom offentlig auktion 

därstädes försälja allt yttre samt en del inre lösöre. 

  2 hästar, ett sto 12 år och ett årsföl vallack. 3 kor, 3 kvigor, två dräk-

tiga. 1 kalv, höns. Redskap, en åkvagn, arbetsvagn, åkkälkar, arbets-

kälkar, radsåningsmaskin 11-billars enspänn, slåttermaskin med skörde-

apparat, en hästräfsa, tröskverk med vandring, årder, harvar, plogar, 

häckar, sätrar. En stenbrytare med kätting och sax, stenborr och slägga. 

En harpa, hackelseverk, diverse logredskap. Seldon, hyvelbänk, 

snickeriverktyg, länkar, tjuder, två mjölktransportflaskor, 3 st. stock-

sågar samt diverse handredskap. 1 st. ekskåp med sekretär antikt, 1 ek-

kista antik, 1 chiffonjé antik. Bord, stolar m.m. Ett större parti hö och 

halm. 

  För annans räkning försäljes 3 st. ekbord, 1 buffé, 1 större bord av ek, 

1 korgbord m.m. 

  Kände köpare erhålla 2 månaders betalningsanstånd. Äganderätten till 

försålda varor förbehålles till full betalning erlagts. 

  Skörda den 10/11 1945. 

                                                                            BENGT J. OLSSON. 
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Ur Smålandsposten N:o 175 Torsdagen den 8 November 1945. 
 

Dödsfall. 
 

  Förre lantbrukaren Gustaf Gunnarsson, 

Vislanda, avled i tisdags i sitt 87:de år. 

  Han var född i Olofshylte, V. Torsås, och 

växte där upp i en åttatalig syskonkrets. Ett 

utmärkande drag för denna familj var 

studieanlag, vilket också satte sin prägel på 

den bortgångne. Hans minne var nämligen 

alldeles säreget starkt. I skolan utmärkte 

han sig i eminent grad genom sin bibel-

kännedom, och sträckte sig så långt att hans 

lärare blevo vida efter. I konfirmations-

skolan märkte läraren samma omfattande 

bibelkunskaper och beläsenhet. Detta goda 

minne kunde den hänsovne intill de sista 

dagarna av hans levnad, även då sjukdom 

och avmattning tärt på hans livskraft. 

  Gunnarsson vistades en tid i Amerika och 

skapade sig där genom flit och sparsamhet 

en god ekonomisk ställning. Efter hem-

komsten därifrån ingick han äktenskap och bosatte sig i Krokstorp, Vislanda. Längre fram 

drabbades han av tung sorg, då hans båda barn gick bort i sina bästa år. Än dystrare blev 

det för honom, då även makan lämnade honom. För den gamle och trötte ordnades det 

dock så, att han fick njuta öm omvårdnad och tillsyn under sina senaste livsår. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 177 Söndagen den 11 November 1945. 

 
Dödsfall. 
 

  F.d. byggmästaren Johan Jonsson, Fållen, 

Vislanda, avled i fredags i sitt 95:te lev-

nadsår. 

  Den bortgångne, som var Vislandas äldste 

mansperson, var född i Fållen, Vislanda. 

Hans farfar deltog på sin tid i finsk-ryska 

kriget år 1808–1809, där han blev tillfånga-

tagen. Efter fyra års vistelse i Tyskland 

ingick den bortgångne vid hemkomsten 

äktenskap samt övertog på arrende 

lägenheten Norrefåll, där han sedan bott. 

Jonsson var förutom jordbrukare även en 

mångsidig yrkesman, bl.a. träskomakare, 

skogshuggare och byggnadssnickare. Ända 

in i det sista var han i besittning av god 

hälsa. Sedan år 1927 var han änkling och sörjes närmast av sex barn. Av dessa är Sven 

lantbrukare i Norrefåll, Gustav byggmästare i S. Vare, Blädinge, och Karl arrendator i 

Sandvik, Växjö, dottern Eva är bosatt i Göteborg, Amanda gift med lantbrukare K. A. 

Svensson, Benestad, Alvesta, samt Elin vistas i hemmet. 

 
 
 
 

Tillkännagives 

att 

Livets och Dödens Herre 

tisdagen den 6 innevarande 

november hädankallat 

min käre broder, 

förre Lantbrukaren 

Gustaf Gunnarsson, 
Vislanda församling 

i hans 87:de år. 
Växjö den 6 november 1945. 

PER HYLTÉN. 

För den som klappar skall 

varda upplåtet.       Matt. 7: 8. 

 
 

 

 

 

Vår käre lille far 

Johan Jonsson 
avled stilla i dag i sitt 95:te 

levnadsår. Sörjd och saknad och i 

tacksamt minne bevarad av oss, släkt 

och vänner. 
Norrefåll, Vislanda den 9/11 1945. 

BARN och BARNBARN. 

Sv. Ps. 336 och 66. 
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  I torsdags avled f.d. arbetaren Johan Karlsson, Vislanda, i en ålder av 93 år.  

  Han var född i Almundsryd. Redan vid fjorton års ålder fick han lämna hemmet och 

sörja för sig själv. Efter arbeten på olika platser reste han till Danmark, där han sedan  

hade plats som dräng. Efter sjutton år återvände han till hemlandet och köpte då ett 

torpställe under Lindås i Vislanda. Sedermera sålde han detta och bodde därefter en tid i 

Pjätteryd. År 1918 flyttade han till Vislanda samhälle. 

  Med Johan Karlsson gick en verklig kärngubbe ur tiden. Ända till för någon månad 

sedan så man honom varje dag ute på gatan. Med stort intresse följde han tidens händelser 

och sin bibel jämte andra andaktsböcker glömde han inte att studera.  

  Änkling sedan år 1933 sörjes han närmast av sex barn i första äktenskapet. Sonen Gustaf 

är vägarbetare i Älmhult, Julius fabriksarbetare i Osby, Karl-Johan skräddaremästare i 

Killeberg, dottern Anna bosatt i Värmland, Augusta bosatt i Åstorp och Sofia bosatt i 

Staffanstorp, Skåne. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 180 Lördagen den 17 November 1945. 
 

Dödsfall. 
 

  I torsdags avled i sitt hem lägenhetsäga-

ren Johan August Johannesson-Mokvist, 

Holland, Hästhagen, Vislanda, i en ålder av 

83 år. 

  Den bortgångne som var född i Brohult, 

Vislanda, flyttade med sina föräldrar 1871 

till lägenheten Holland. Mokvist var två 

gånger över i Amerika och övertog efter 

hemkomsten Holland på arrende.  

  Närmast sörjes han av maka och syster. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 182 Tisdagen den 20 November 1945. 
 

Dödsfall. 
 

  I lördags avled efter en kort tids sjukdom 

lägenhetsägaren Johan Gustaf Svensson, 

Ängaholm, Byabacken, Vislanda. 

  Den bortgångne var född i Haghult, 

Virestad år 1864. I ungdomen arbetade han 

vid järnvägsbyggen på olika platser i 

landet. En lång följd av år var han bosatt i 

Ängaholm under Byabacken. Han var en 

lugn och stilla man, som levde sitt liv för 

sig själv. Änkling sedan år 1936 sörjes han 

närmast av en dotter. 

 
 
 
 

Gud, den Högste, 

har till sig hemkallat, 

min ömt älskade make 

August Mokvist 
som stilla och lugnt insomnat, 83 år 

gammal, sörjd av mig, syster, släkt 

och många vänner. 
Holland, Vislanda den 14 november 

1945. 

TILDA MOKVIST. 

Sv. ps. 563. 

 
 
 
 

Vår käre far, 

morfar och farfar 

Johan Svensson 
har i dag stilla insomnat 81 år 

gammal, sörjd och saknad av oss, 

släkt och många vänner. 
Byabacken, Vislanda den 17 nov. 1945. 

BARN och BARNBARN. 

Sv. ps. 336. 
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Ur Smålandsposten N:o 184 Lördagen den 24 November 1945. 
 

Dödsfall. 
 

  Fru Ingrid Kristina Johansson, maka till 

lantbrukare Ernst Johansson, Kalkalycke, 

Vislanda, avled i går i sitt hem. 

  Fru Johansson steg på morgonen upp och 

begav sig ut i köket. Där drabbades han av 

hjärtförlamning, och döden var ögon-

blicklig. Den hädangångna var född i Vis-

landa 1894. Hon ingick äktenskap år 1921 

med lantbrukare Ernst Johansson, Rödings-

ås, Vislanda. År 1928 bosatte sig familjen 

Johansson i Agunnaryd men flyttade i våras 

till Kalkalycke i Vislanda. 

  Närmast sörjande är förutom maken tre 

söner och tre döttrar samt barnbarn. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 186 Tisdagen den 27 November 1945. 
 
Hembygdsafton i Vislanda.  Vislanda SLU-avdelnings studiecirkel i hembygdskunskap 

hade i söndags inbjudit till en offentlig hembygdsafton i Tingsvallens bygdegård. 

  En talrik publik hade mött upp. Hr Folke Olsson, Mörhult, redogjorde i sitt hälsningstal 

på ett slående sätt för ändamålet med denna aftonunderhållning. Det var för att få medel 

till inköp av hembygdslitteratur och dels för att stärka hembygdsföreningens ekonomi 

samt egga till ett djupare intresse för föreningens arbete.  

  Därefter visade intendent J. E. Anderbjörk, Växjö, en film som delvis upptagits inom 

Vislanda socken, bl.a. harvning på en stenbunden åker i Lindås, samt plöjning i Rickards-

hult. Vidare visade han en serie vackra färgbilder från olika delar av länet. Det var forn-

minnen, gamla kyrkor, gårdar, bruk m.m., allt belysande natur och kultur i såväl gången 

tid som nutid. Efter kaffedrickning bjöds på teater av Virestads SLU-avdelnings amatörer, 

vilka samtliga skötte sina roller på ett utmärkt sätt i pjäsen ”Livets gyckelspel”. Den rikt 

givande aftonen avslöts med ”Du gamla, du fria”. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 188 Lördagen den 1 December 1945. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tillkännagives 

att Gud i sitt allvisa råd 

behagat hädankalla 

min ömt älskade maka 

och vår kära lilla mor 

INGRID KRISTINA 
JOHANSSON 

som i dag hastigt avled i sitt 51:sta 

levnadsår, djupt sörjd och saknad av 

oss, släkt och vänner. 
Kalkalycke, Vislanda den 23 nov. 1945. 

ERNST JOHANSSON. 

Barn och barnbarn. 

Ett strävsamt liv har slocknat ut, 

En flitig hand har domnat. 

Din arbetsdag har tagit slut, 

Ditt trötta huvud somnat. 

Hennes älsklingspsalm var  

Sv. ps. 434. 

 

 

Bertil Ahlberg 

Hjördis Johansson 

Vislanda.                                 Alvesta.                        

 

 

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 191 Torsdagen den 6 December 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För Julmarknaden 
finnes ett rikhaltigt urval av lämpliga julpresenter. 

Junex rockar och kostymer. – Se vår skyltfönster. 

Aktiebolaget Gust. Bengtsson. 
Tel. 19. VISLANDA. Tel. 19. 

  

Bästa Julklappen 

är 

NY ARMATUR. – NY RADIO. 

Elektriska Installationsbyrån 
Tel. 3.                A. ENGSTRÖM.                Tel. 3. 

  

Beställ Jultårtan 
hos 

Hjertqvists Eftr. Konditori. 
Tel. 72.    VISLANDA.    Tel. 72. 

Stor sortering av KONFEKTYRER och BAKVERK. 

  

Ingen tvekan 
utan full fart till Nyqvist. Där är bra sortering i JULKLAPPAR 

för hela familjen. Julgotter, leksaker, granprydnader m.m. 

Alla är välkomna till 

Gunnar Nyqvists Speceri- o. Diverseaffär. 

 

Börja i tid med  

Julklappsinköpen! 
Ni finner ett rikt urval 

av nyttiga julklappar i  

god sortering hos 

Elisabeth Magnusson 
Tel. 40. Tel. 40. 

På önskelistan! 
ALBUM, SKRIVUNDERLÄGG, 

TAVLOR, RAMAR, GRAM-

MOFONER och SKIVOR. 

FOTO LUNDBERG. 
Tel. 75. VISLANDA. TEL. 75. 
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Ur Smålandsposten N:o 192 Lördagen den 8 December 1945. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dödsfall. 
 

  I går avled i sitt hem f.d. lantbrukaren Magni Jarl, Spjutaretorp, Vislanda. 

  Han var född 1863. I unga år tog han anställning vid Kronobergs regemente och var 

kvar i tjänst i 30 år. År 1910 inköpte han gården Ekedal, Spjutaretorp, vilken han 

innehade till 1933, då en son övertog gården. Sörjande är hustru och sju barn. 

 

  I Kvarnadal, Vislanda socken, avled i går fröken Elin Nilsson i en ålder av 62 år. Hon 

sörjes närmast av syskon. 

 

 

Födelsedag. 
 

  75 år fyller i dag f.d. köpmannen Johan August Ekelund, Björkelund, Gemla.  

  Jubilaren är född i Ekemon i Vislanda, där föräldrarna voro lantbrukare. Redan ett och 

ett halvt år gammal drabbades han av barnförlamning, vilken sjukdom trots otaliga 

läkarebesök väsentligt nedsatte hans rörelseförmåga. Säkerligen var det denna sjukdom, 

som gjorde att jubilaren kom att välja affärsyrket, i vilket han sedermera under den mesta 

tiden av sitt liv varit verksam. I yngre år var han en tid anställd som affärsbiträde hos 

fabrikör Ernst von Schéele vid dennes yllefabrik i Alvesta. Här var Ekelund sedermera 

verksam i ej mindre än 22 år. Vid von Schéeles död år 1913 blev han verkställande 

direktör i bolaget och sin tjänst lämnade han år 1917, då firman ombildades till nuvarande 

Alvesta yllefabrik. 

 

 
 
 
 

Härmed tillkännagives 

att 

Herren Gud till sig hemkallat 

min älskade make, 

och vår käre far och farfar 

MAGNI JARL 
som i dag stilla insomnat i sitt 82:a 

levnadsår, djupt sörjd och saknad 

men i ljusaste minne bevarad av oss, 

släkt och vänner. 
Spjutaretorp, Vislanda den 7 dec. 1945. 

MARIA JARL. 

Barn och Barnbarn. 

Tack far för ljuset som du lät 

 på barndomsstigen falla. 

Tack far för dina tusen fjät 

Och dina mödor alla 

Din störda ro, din tysta strid, 

Din kärlek varm, din ömhet blid, 

Allt gott som vi fått röna 

Vi kunna aldrig löna. 

Sv. Ps. 66. 

 

 

 
 

 

Härmed tillkännagives 

att 

vår kära syster 

Elin Nilsson 
har i dag stilla avlidit i sitt 63:e 

levnadsår, djupt sörjd och saknad av 

oss, släkt och många vänner. 
Kvarnadal, Vislanda den 7/12 1945. 

SYSKONEN. 

Sv. Ps. 355. 
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Ur Smålandsposten N:o 195 Torsdagen den 13 December 1945. 
 
 
 

   

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller på söndag hemmansägaren Per Emil Bengtsson, Lindås, Vislanda. 

  Jubilaren är född i Vislanda. I unga år arbetade han vid järnvägsbyggen en tid men 

övergick sedan till lantbruk och blev då först ägare till sin fädernegård i Hullingsved. År 

1928 övertog han efter sin broder dennes åkeri- och affärsrörelse i Vislanda samhälle, 

samt utökade denna med en omfattande djurtransport. För nio år sedan överlät han 

rörelsen och köpte då Lindås Västregård, som han alltjämt brukar. 

  Inom det kommunala livet har han tillhört bl.a. kommunalnämnd och barnavårdsnämnd. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 199 Torsdagen den 20 December 1945. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Härmed tillkännagives 

att 

Herren Gud hemkallat 

min kära lilla mor 

INGRID MARTINA 
ANDERSSON 

som efter långt och tåligt buret 

lidande i dag stilla insomnat i en 

ålder av 59 år, 5 mån., 9 dagar, djupt 

sörjd och saknad av oss, övrig släkt 

och många vänner. 
Larsboda, Vislanda den 11 dec. 1945. 

ANNA. 

Syskonen. 

Svågrar och svägerskor. 

Klockorna ringa så sakta till ro, 

Mor har funnit ett sällare bo. 

Aftonens stjärna tindrar så blid. 

Älskade mor, vila i frid! 

 

 

Med Kungl. Maj:ts tillstånd ha under-

tecknade antagit släktnamnet 

Hedstig 

Vislanda den 19/12 1945. 

Arthur, Gunnar och Uno Karlsson. 

  

 

 

 

 

Namnförändring 
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50 år som präst. 
 

  Guldbröllop med kyrkan kan kontraktsprosten K. Holm 

fira på söndag. 

  Det var nämligen söndagen före jul 1895, som sedermera 

prosten Holm tillsammans med sedermera komministern 

A. P. Urzander prästvigdes i Växjö domkyrka av biskop 

Lindström. Av de båda är nu endast Holm i livet, medan 

Urzander för flera år sedan avled som komminister i 

Härlunda. 

  Prosten Holm har också under större delen av sin tid som 

präst tjänstgjort inom Allbo kontrakt. Efter blott ett par 

månaders tjänstgöring i Skirö och Tingsås kom han som 

pastorsadjunkt till Virestad, blev komminister i Aneboda 

1899, i Blädinge 1908 och blev kyrkoherde i Vislanda 

1920. Han har sålunda tjänstgjort inom pastoratet under 

inte mindre än 37 år. Kontraktsprost i Allbo kontrakt blev han 1939. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 203 Lördagen den 29 December 1945. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Kommunalt.  Municipalfullmäktige har haft sammanträde och beslöto försälja tomt n:r 2 

i kvarteret Ekorren för kr. 1:25 pr kvm. Från en fastighetsägaren förelåg ansökan om 

bidrag till avloppsledning från hans tomt och beviljades 1,750 kr. i ersättning.  

  En anhållan om utläggning av Kungsgatan från Kvarnaholm till Kyrkogatan jämte 

nedläggning av avloppsledning bordlades för vidare utredning. 

  Anbud skulle infordras på färdigställandet av Elnarydsvägen. Vidare skall en del av 

Stålgatan provisoriskt utläggas. 

  Vislanda industri- och hantverksförening har inlämnat anbud å samhället tillhörande 

Kvarnaholmsbyggnaden. Fullmäktige beslöto att för 19,500 kr. till föreningen sälja 

byggnaden.  

  Smedmästare Lars Nilsson och möbelsnickare Hilding Johansson utsågs till brandchef 

resp. vice brandchef för samhället. 

  Till ledamot av hälsovårdsnämnden utsågs trafikbiträdet Oscar Magnusson. För 

granskning av samhällets räkenskaper utsågs handlanden Einar Ydén och kantor Ernst 

Rosengren. 

  Till ordförande resp. v. ordf. i municipalfullmäktige omvaldes stationsförman C.G. Lund 

och folkskollärare J.W. Gustafsson.  

 

Prosten K. Holm. 

 

 

John Johansson 

Inga-Britt Malm 

Vislanda. 

Malmö den 28/12 1945. 

 

 

 

Förlovade 
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Härmed hava vi smärtan meddela 

att 

min älskade maka 

och vår kära dotter 

Margit Söderling 
lugnt och stilla avlidit i dag i sitt 

23:dje levnadsår på Växjö lasarett, 

djupt sörjd och saknad av oss, övriga 

släktingar och många vänner. 

Grimslöv och Vislanda den 3 jan. 1946. 

CARL SÖDERLING. 

Klas och Amanda Johansson. 

Gunnar och Astrid. 

Nu skall den skörd sin mognad nå, 

Som här blott börjat blomma. 

Nu får jag hem till Herren gå 

Och samlas till de fromma, 

Som före mig fullbordat loppet 

Och vunnit kronan efter hoppet. 

Jordfästningen äger rum i Skatelövs 

kyrka lördagen den 12 jan. kl. 2 e.m. 

Ur Smålandsposten N:o 204 Söndagen den 30 December 1945. 
 

Dödsfall. 
 

  I fredags avled i sitt hem f.d. stations-

karlen Axel Julius Björk, Vislanda. 

  Den hädangångne var född i Blädinge 

1865. I unga år tog han anställning vid 

Vendes artilleriregemente i Kristianstad. 

Han var sedan anställd vid järnvägsbygge i 

Norrland och blev stationskarl i Vislanda, 

från vilken tjänst han avgick med pension. 

  Änkling sedan 1924 sörjes han närmast av 

dottern Margit, gift med lokföraren vid S.J. 

Idor Wennberg, och sönerna Ragnar, 

omlastare vid S.J. i Vislanda, Folke, förste 

postiljon i Växjö, Ivan personalchef vid 

K.F:s kvarnar i Stockholm, samt Östen, 

motorprovare vid flygvapnets verkstäder i 

Västerås. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 1 Torsdagen den 3 Januari 1946. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dödsfall. 
 

  I torsdags avled i Växjö fru Margit Söderling, 

maka till lantbrukaren Carl Söderling, Ströby 

Månsagård, Skatelöv.  

  Den bortgångna, som endast var 22 år gam-

mal, var född i Vislanda och ingick förliden 

sommar äktenskap efter att förut ha haft 

anställning hos en familj i orten. Hon lämnar 

efter sig ett ljust och vackert minne hos alla, 

som kommit i beröring med henne. Makes och 

föräldrars stora sorg delas av många släktingar 

och vänner. 

 
 
 
 

Vår käre far, 

farfar och morfar, 

f. d. stationskarlen 

A. J. Björk 
* den 15/12 1865 

har i dag lämnat oss, släkt och 

vänner. 

Vislanda den 28 dec. 1945. 

Barn och Barnbarn. 

Sv. ps. 477. 

Jordfästningen äger rum fredagen den 4 

jan. 1946 kl. 2 e.m. i Vislanda kyrka. 

 

 

Stig Camitz 

Elin Johansson 

Vislanda.                          

Nyårsafton. 

 

Rune Andersson 

Greta Karlsson 

Grimslöv.                              Vislanda.                                 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 2 Lördagen den 5 Januari 1946. 
 

Födelsedag. 
 

  70 år fyller på måndag fru Asta Holm, född Björklund, maka till kontraktsprosten Knut 

Holm, Vislanda.  

  Jubilarens vagga stod i Karlfeldts vackra bygd, Folkkärna, Dalarna, där fadern var 

komminister. År 1900 ingick hon äktenskap med dåvarande komministern i Aneboda    

K. Holm. Maken tillträdde 1908 Blädinge komministertjänst och år 1921efter erhållen 

kyrkoherdebefattning flyttade familjen till Vislanda gamla minnesrika prästgård, där de 

bodde till år 1937 då den nya invid kyrkan togs i bruk. 

  Prostinnan Holm har inom ortens föreningsliv beklätt en del poster, bl.a. som v. ord-

förande i Vislanda- Blädinge moderata kvinnoförening, ordförande i Vislanda lottakår 

samt i husmodersföreningen. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 3 Lördagen den 6 Januari 1946. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller på onsdag hemmansägaren Karl Julius Severin Johansson, Sjötorp, Vislanda.  

  Jubilaren är född i Notteryd, Gårdsby, där föräldrarna hade lantbruk. Under uppväxtåren 

arbetade han i hemmet, varefter han tog tjänst som dräng i bl.a. Dädesjö prästgård. År 

1911 övertog han arrendet av prästgårdsbostället i Hemmesjö, där han stannade till år 

1918. Sin nuvarande går i Sjötorp, Vislanda, tillträdde han år 1921. Här har han under de 

gångna åren genom ett ihärdigt och uppoffrande arbete gjort stora förbättringar. Såväl 

bostadshus som ladugård har undergått renovering och tillbyggnad. Vidare har åkerjorden 

genom stenröjning och täckdikning samt under en i övrigt god kultur och skötsel bringats 

att mångdubbla sin avkastning. 

  Inom det kommunala livet har jubilaren tillhört kommunalfullmäktige och valnämnd 

samt varit ordförande i sjöbolaget Kölnen ett par år. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 6 Lördagen den 12 Januari 1946. 
 

Födelsedag. 
 

  85 år fyller i dag f. soldaten och skogvaktaren Aron Lönn, Lönshult, Vislanda. 

  Lönn är född i Lönshult, Vislanda, och var i sin ungdom anställd som soldat vid 

Kronobergs regemente. Han har vidare under flera år varit skogstillsyningsman vid 

Kronans skogar å Lönshults Norregård. För detta uppdrag tilldelades han för några år 

sedan Patriotiska sällskapets medalj. 

 

 

Emil Svensson 

Astrid Johansson 

Vislanda. 

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 8 Tisdagen den 15 Januari 1946. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller på torsdag hemmansägaren Vilhelm Bror Karl Lüning, Lönshult, Vislanda. 

  Jubilaren är född i Ryssby. Fadern, som var fanjunkare vid Kronobergs regemente, 

tillhörde en gammal militärsläkt, som kom till Sverige från Hessen-Kassel i mitten av 

1700-talet. Redan som ung kom jubilaren till Lönshult, Vislanda, där han under 

uppväxtåren vistades hos sin morfar fanjunkare S. Svensson, vilken på arrende innehade 

kronobostället Lönshults Norregård. Sedermera övertog hr Lüning själv detta arrende och 

är nu ägare till gårdens inägor. 

  En del kommunala uppdrag har han fått sig anförtrodda, bl.a. är han ledamot av 

fattigvårdsstyrelsen, folkskolestyrelsen samt i synenämnden för socknens skolor. 

Dessutom har han varit ordf. i B.F:s sockenavdelning, ledamot av styrelsen för Vislanda- 

och Blädingeortens elektriska förening samt är ombud för Skandinaviska kreatursför-

säkringsbolaget. För hembygdsrörelsen har han alltid hyst ett varmt intresse, och han 

tillhör styrelsen för Vislanda hembygdsförening sedan flera år. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 11 Söndagen den 20 Januari 1946. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 14 Lördagen den 26 Januari 1946. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Einar Johansson 

Kerstin Gustavsson 

Vislanda den 19/1 1946. 

 

 

 

Förlovade 

 

 

Lars-Ivan Andréasson 

Ragnhild Reinholdsson 

Böksholm.                             Vislanda. 

Bollnäs 25/1. 

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 17 Torsdagen den 31 Januari 1946. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter en längre tids sjukdom avled i 

tisdags i sitt hem f.d. hemmansägaren Olof 

Vilhelm Petersson, Trästen, Vislanda. 

  Han var född 1865 och var hela sitt liv 

bosatt i Trästen. Efter faderns död 1911 

köpte han föräldragården, som han inne-

hade till år 1939. 

  Närmast sörjande är systerdottern bosatt i 

Olofström, och trotjänarinnor, varav den 

ena har varit anställd i 40 år och den andra i 

17 år. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 24 Tisdagen den 12 Februari 1946. 
 

Drömmar vid söderfönstret. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Vår käre morbror 

f. d. hemmansägaren 

Olof Vilhelm 
Petersson 

har i dag insomnat i sitt 81:sta 

levnadsår, sörjd och saknad av oss, 

trogna vårdarinnor samt många 

vänner. 

Trästen, Vislanda och Olofström den 

29/1 1946. 

ADA och JOHAN FUHR. 

O, Gud, all sannings källa, 

Jag tror Ditt löftesord. 
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. 

Sv. Ps 336. 

Därute pinar vinden 

sin gnälliga fiol 

till hungergråt och klagan 

i trängtan efter sol.  

Och utanför mitt fönster 

ett fruset vinterland 

sig ter i all sin tristhet 

mot skogens mörka rand. 

  

Min fattiga syrenhäck 

i naken ynkedom 

står vaggande som aldrig 

den burit blad och blom; 

och likväl bär den inom 

de bruna knoppars skal 

en dröm om doft och färger 

förutan mått och tal… 

 
 

Här sitter jag och glömmer 

all vinterköld och snö 

och liksom känner doften  

av västanfläkt och tö; 

ur nejd och täppa växer 

en vårlig akvarell 

med blå och luftig himmel 

och blommande morell. 

 

Min längtan träget målar 

på drömmens skira duk  

ännu en sommarsaga 

förtrollad, linjemjuk; 

en afton skall det stiga 

en visa klar och ren 

ur stilla hjärteglädje 

och doftande syren… 

                                PÄLLE NÄVER. 
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Ur Smålandsposten N:o 26 Lördagen den 16 Februari 1946. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 29 Torsdagen den 21 Februari 1946. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 32 Tisdagen den 26 Februari 1946. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på torsdag f.d. bryggeriägaren Anton Nilsson, Vislanda.  

  Hr Nilsson är född i Vislanda och son till framlidne bryggeriägaren John Nilsson, 

Vislanda. Efter faderns död övertog han rörelsen. Han ådrog sig under beredskapstjänsten 

en sjukdom, som tvingade honom att överlämna rörelsen. Under sin uppväxttid var hr 

Nilsson en vida känd idrottsman, särskilt inom fotbollskretsar. I Vislanda industri- och 

hantverksförening har han varit medlem från föreningens bildande. 

AUKTION. 
Tisdagen den 26 febr. 1946 med början kl. 11 f.m. låter lantbr. N.J. 

Aronsson, Fröåsen, Vislanda, på grund av gårdens försäljning genom 

offentlig auktion därstädes försälja såväl yttre som inre lösöre: 

KREATUR: 1 häst 17 år, 5 kor i olika kalvställningar, 2 kvigor, 2 får 

samt höns. 

REDSKAP: Åk- och arbetsvagnar, kälkar, plogar, årder, harvar, 

handredskap m.m., tröskverk med vandring, hackelseverk, sädesharpa, 

stenkran, stenverktyg, decimalvåg med vikter, diverse häckar och sätrar, 

bräder och plank, 600 st. taktegel. 

INRE LÖSÖRE: Diverse möbler, bord, stolar, byråar, en st. mangel 

samt husgeråd. 

3 mån. betalningsanstånd. Vanligt äganderättsförbehåll. Övriga villkor 

tillkännagivas före auktionens början. 

       Mörhult den 20 febr. 1946. 

                                                                             EMIL OHLSSON. 

Kreaturs- och lösöreauktion. 
Torsdagen den 21 februari 1946 kl. 11 f.m. låter Bengt J. Olsson, 

Skörda, VISLANDA därstädes försälja: 

KREATUR: 3 hästar, 1 vallack ardenner 5 år, 1 vallack norsk 3 år, 1 

sto ardenner 2 år, 10 kor därav 8 högdräktiga, 1 modersugga högdräktig 

och 6 veckors smågrisar. 

MASKINER, REDSKAP: Deering slåttermaskin, radsåningsmaskin 

13 bill., släpräfsa, självavläggare, ringvält, träbult, åkvagn, packvagn, 

arbetsvagn, åk- och arbetskälkar, häckar, sätrar, harvar, plogar, årder, 

våg, mjölkkärl m.m. Manus mjölkmaskinsanläggning m. två maskiner, 

använd 3 år, harpa, hackelseverk, tröskverk, mangel m.m. Hö och halm. 

Kända köpare erhålla 3 mån. kredit. Äganderätten till försåld vara för-

behålles till full likvid erlagts.       

Vislanda den 16 februari 1946. 

                                                                             ERIK CARLSSON. 
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Ur Smålandsposten N:o 35 Söndagen den 3 Mars 1946. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 33 Söndagen den 26 Maj 1946. 
 

Födelsedag. 
 

  80 år fyller i morgon f.d. hemmansägaren G. M. Jonsson, Mörhult, Vislanda.  

  Han är född i Hullingsved, Vislanda. Som ung vistades han under flera år i Danmark, 

där han arbetade vid tegelbruk. Efter ingånget äktenskap var han först bosatt i Hjulsryd, 

Vislanda. År 1903 köpte hr Jonsson en gård i Mörhult, på vilken han utfört ett 

betydelsefullt arbete. Gården blev för ett antal år sedan överlåten på äldste sonen. På sin 

tid var hr Jonsson ledamot av kommunalnämnden. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 43 Söndagen den 17 Mars 1946. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 44 Tisdagen den 19 Mars 1946. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på torsdag hemmansäg. Karl Gustaf Vilhelm Lönn, Glimminge, Vislanda. 

  Jubilaren är född på den gård han innehar, och som han övertog efter föräldrarna år 

1925. Här har han under senare år utfört betydande förbättringar bl.a. nyodlingar, 

stenröjning, dränering m.m. Även byggnaderna har undergått modernisering. Några 

offentliga uppdrag har han ej velat mottaga, utan har helt ägnat sina krafter åt jordbrukets 

skötsel. 

 

 

Ingenjör 

G. Rune Andersson 

Margit Andersson 

Vislanda. 

Hässleholm den 2/3 1946. 

 

 

 

Förlovade 

 

 

Karl Henrik Nilsson 

Kerstin Nilsson 

Vislanda.                                    Växjö. 

Stockholm den 16/3 1946. 

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 46 Lördagen den 23 Mars 1946. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 47 Söndagen den 24 Mars 1946. 

 
 

                                    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han föll på sin post. På lördagskvällen var 

han i full verksamhet med sina ämbets-

göromål och höll expedition. En kvinna ute 

i socknen, som led av hjärtlidande, hade 

han besökt i själavårdsärende. Längre fram 

på dagen vigde han ett brudpar i präst-

gården, men kände sig därefter något o-

passlig. Han lade sig att vila en kort stund, 

då en hjärtattack, som inom mindre än en 

timma utsläckte livslågan. Medvetandet var 

klart intill slutet. De sista orden hans an-

höriga hörde från den döende prästen voro 

”Ingen människa kan hjälpa mig längre”. 

  Med prosten Knut Holm har en värdefull 

kyrkans tjänare inom vårt stift gått ur tiden. I stiftsstaden var han född, och föräldrarna 

tillhörde de vid denna tid ganska talrika gammalläsarna i staden. Fadern var vaktmästare i 

Smålands enskilda bank. Helt säkert fick barnet och ynglingen starka intryck av 

hemstadens gudstjänstliv och den allvarsamma gudsfruktan, som utmärkte många av 

kyrkobesökarna. 

 

 

Med Kungl. Maj:ts tillstånd ha vi 

antagit släktnamnet 

Lönegård. 

Lönshult, Vislanda den 23/3 1946. 

Syskonen PETERSSON. 

  

 

 

 

 

Namnförändring 

 
 

 

 

 
Kontraktsprosten, 

Kyrkoherden i Vislanda och 

Blädinge pastorat 

L. V. O. 

B. K. E. Holm 
                  * den 4/11 1871 

                  † den 23/3 1946 

I ljusaste minne bevarad. 
ASTA. 

Ane o. Hilda.   Aina o. Gunnar. 

Knut o. Anna-Stina. 

Barnbarnen. 

Så skön går morgonstjärnan fram 

Och bådar, klar och lyckosam, 

Den stora dagens möte, 

Då själen över jorden höjd, 

Får svinga sig med helig fröjd 

I himlafaderns sköte. 

Tiden, Striden, 

Snart skall slutas, 

Friden njutas, 

Hoppet vinna, 

Tro och kärlek målet hinna. 

Jordfästningen äger rum söndagen den 31 
mars kl. 14,30 i Vislanda kyrka. 

Istället för ev. blommor må, enligt den 
avlidnes önskan insamlingen Till Bröders 

hjälp ihågkommas. 

 

 

 

Sv. Ps. 336 och 66. 
 

Kontraktsprosten Knut Holm. 
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  Man kan göra sig en föreställning om kyrkobesökens omfattning i Växjö stads- och 

landsförsamling under 1880-talet, då man hör, att frågan var uppe att anordna dubbla 

högmässor i domkyrkan. Det var under denna tid den begåvade komministern August 

Lengqvist med sin fyndiga talarebegåvning samlade skarorna kring sin predikstol. Men 

samtidigt drogos många till det årtiondet tidigare uppförda missionskapellet, där 

förkunnelsen ägde en mera nyevangelisk prägel. När man nu hör berättas om 1880-talets 

Växjö, få man ett intryck av att det var en andligt livaktig tid, men ej utan ganska starka 

religiösa motsättningar. 

  Redan från ungdomstiden torde det ha stått klart för Holm, att han skulle bliva präst i vår 

Svenska kyrka. Han ägde goda naturliga förutsättningar för detta kall. Stämman var klar 

och uttrycksfull, en god sångröst ägde han, som han fick behålla in i ålderdomen, 

karaktären var öppen och redbar. Som han därjämte ägde lust och fallenhet för studier, 

var det naturligt, att han sökte in på läroverket. Student vid 20 års ålder använde han 

sedan fyra och ett halft år i Uppsala, för att avlägga de för prästämbetet behövliga 

examina. Han vigdes till präst i Växjö domkyrka av den till stiftet nyligen komne biskop 

Lindström.  

  Sällan torde det förunnas en präst att upp i 75-årsåldern arbeta med så obrutna krafter, 

som prosten Holm till synes ägde. En av hans kyrkovärdar i Vislanda yttrade blott för 

några veckor sedan, särskilt med hänsyn till det stundade kyrkoherdevalet i pastoratet: 

”Vi få icke hans like”. Han förkunnelse var god och bekännelsetrogen. Ett betydande 

arbete nedlade han på sina predikningar, och oförberedd uppträdde han icke. Ehuru de 

voro fullständigt nedskrivna, var han vid framträdandet av dem ovanligt frigjord från sitt 

koncept. Hans stämma trängde till varje vrå även i stora kyrkor. I få församlingar i 

Kronobergs län, om ens i någon, torde kyrkobesökarnas antal vara så stort som i 

Vislanda. Och vilken sång! I flera avseenden har den nya tiden rätt spårlöst gått denna 

församling förbi. Prosten Holm förmådde giva gudstjänsten helgd och värdighet både 

genom sitt tal och sin sång. Vid de visitationer han ombetrotts att förrätta i sitt kontrakt 

kunde man icke annat än förundra sig över hans vitalitet. Han förmådde skapa högtid.  

  I den egna församlingen var han högt värderad. Man visste, var man hade honom. Ej 

utan kraft gjorde han sin mening gällande vid stämmor och sammanträden, men aldrig lät 

han kraften, utan förståndet fälla utslaget. Han visste vad han ville, och hans auktoritet 

blev respekterad. Till prostens 70-årsdag skänkte honom församlingsborna en större 

penningsumma. Han anslog den till en altartavla i församlingens kyrka. Denna altartavla, 

som för något år sedan invigdes, skall för eftervärlden vittna om prosten Holms gärning i 

församlingen. Han var en praktiskt dugande man. Under hans tid har Vislanda kyrka 

blivit restaurerad, och ny prästgård har blivit uppförd i kyrkans närhet. 

  Prosten Holms namn är nära knutet till arbetet för främjande av kyrkosången inom vårt 

stift. Han har tillhört sällskapet Kyrkosångens vänner inom Växjö stift och Växjö stifts 

kyrkosångsförbund allt sedan båda dessa organisationers tillkomst. I båda samman-

slutningarna var han kassaförvaltare, i den förra sedan mer än fyrtio år, varöver han var 

en smula stolt. Han älskade framför allt kyrkosången, och många äro de kyrkosångs-

turneer, i vilka han deltagit. Holm var en präst, som följde med sin tid. Som betecknande 

för hans intresse för ungdomen må framhållas, att han dagen före sin död ordnade en 

folkhögskoleafton, som skulle hållas i Vislanda nästa söndag.  

  I befordran hade han framgång, även om det dröjde 25 år från prästvigningen, innan han 

blev kyrkoherde. Men detta var intet ovanligt för den prästgeneration han tillhörde. Bland 

kolleger åtnjöt han stor aktning för sitt redbara väsen. Då han nära sjuttioårig blev 

kontraktsprost, gladde detta icke blott honom själv utan än mera hans ämbetsbröder, vilka 

han gärna samlade omkring sig.  

  Den tanken föresvävade honom en gång, att han skulle komma som präst till sin 

födelseförsamling, men han kom istället att utföra sin livsgärning i Vislanda pastorat, 

först som komminister och sedan som kyrkoherde. När han under många år bebodde den 

gamla prästgården i Vislanda, trampade han den mark, som för oss är väl känd genom 

Samuel Ödmanns klassiska skildring ”Från skolan och hembygden”. Prosten Holm var en 
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i allo värdig representant i den Series pastorum där man läser namnen på de båda 

prostarna Wiesel. 

  Till hösten skulle prosten Holm ha flyttat in till Växjö, sedan han av Kungl. Maj:ts 

tillerkänts emeritlön från och med den 1 instundande oktober. Han gladde sig åt att få 

flytta till sin barndomsstad. Men det blev istället för honom, som vi tro, att flytta till en 

bättre stad och ett skönare hem. 

                                                                                            Gunnar Stenvall. 

 

* 
   
Prosten Holm var född en 4 november 1871. Han avlade studentexamen i Växjö 1891, 

teol. fil. ex. i Uppsala 1892, teor. ex. 1895, prakt. teol. ex. samma år och prästvigdes den 

22 dec. 1895. Efter tjänstgöring som e.o. präst i Skirö, Tingsås och Virestad blev han 

1899 komminister i Aneboda, vilken han 1908 utbytte mot komministertjänsten i 

Blädinge. Till kyrkoherde i Vislanda valdes han 1920 och utnämndes till kontraktsprost i 

Allbo kontrakt 1939. Åren 1921–1939 var han Svenska kyrkans missionsstyrelses ombud 

och vid sitt frånfälle var han ordförande i Växjökretsen av Allmänna svenska präst-

föreningen. År 1941 blev han ledamot av Vasaorden. 

  Prosten Holm sörjes närmast av maka, f. Björklund, samt sönerna Knut, kapten vid 

Kronobergs regemente, och Ane, gruvingenjör i Canada, samt dottern Aina, gift med 

stadsläkaren i Skenninge, Gunnar Simonsson. 

 

Bröllop. 
 

  I går sammanvigdes i Vislanda kyrka hr Elis Johnander och fröken Edith Svensson, 

dotter till hr Emil Svensson, och hans maka, Lindhult, Vislanda. Då brudparet intågade i 

kyrkan, spelades bröllopsmarschen ur ”En midsommarnattsdröm” av Mendelsohn. 

Vigseln förrättades av komminister N. Nicklasson, Blädinge, som även höll lyck-

önskningstal till de nygifta. Då brudparet lämnade kyrkan, utfördes bröllopsmarschen ur 

”Bröllopet på Ulvåsa” av Söderman. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i sitt 

hem. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 48 Onsdagen den 27 Mars 1946. 

 
Från Vislanda, meddelas: 

  Vid högmässan i Vislanda kyrka Marie bebådelsedag predikade domkyrkosyssloman 

Pehr Edwall, Växjö. 

  Pastor Edwall berörde i sin predikan den nyligen hädangångne kontraktsprosten           

K. Holms långa och trogna verksamhet inom Vislanda pastorat. Efter predikan manade 

talaren till en kraftig insats för hjälp åt Europas nödlidande folk och genom håvgång 

upptogs ett offer som uppgick till 281 kr. Högtidligheten förhöjdes genom sång av fru 

Edholmer, Växjö, som sjöng ”Jag lyfter mina ögon upp till bergen” av J. Nylund och 

Davids 59 psalm tonsatt av J. H. Roman. 

 

Bröllop. 
 

  I söndags sammanvigdes i Vislanda kyrka kontoristen Fritz Johansson, Växjö, och 

fröken Elsa Holmström, dotter till hr Johan Holmström och hans maka, Vislanda. Vigseln 

förrättades av komminister N. Nicklasson, Blädinge, som också i ett tal lyckönskade de 

nygifta. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i sitt hem. Tal hölls därvid av brudens 

fader och broder. Ett 50-tal telegram anlände. 
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Ur Smålandsposten N:o 51 Söndagen den 31 Mars 1946. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 52 Tisdagen den 2 April 1946. 
 

Prosten Holms grifte- 
färd.                                                              

 
En vacker sorgehögtid i Vislanda 

kyrka. 

 
Jordfästningen förrättades av  

biskop Brilioth. 

 

 

  Söndagen den 31 mars 1946 blir en dag, som sent kommer att glömmas av församlings-

borna i Vislanda och Blädinge. Församlingens kyrkoherde kontraktsprosten i Allbo 

kontrakt B. K. E. Holm, Vislanda, vigdes denna dag till den sista vilan å Vislanda gamla 

kyrkogård. 

  Redan långt före den för jordfästningen angivna tiden började folk samlas i kyrkan, och 

tillslutningen blev så stor, att kyrkan icke kunde rymma alla. 

  Efter en kort andaktsstund i sorgehuset gick processionen under klockringning till 

templet, där kistan förut blivit placerad i koret. Vislanda och Blädinge kyrkokörer sjöng 

under ledning av kantor Ernst Rosengren, Vislanda, de två sista verserna av psalmen 95. 

Sedan talade biskop Brilioth och förrättade jordfästningen. I sitt tal yttrade biskopen bl.a.: 

  ”Så har vi här samlats i dag i Vislanda kyrka, sockenbor från hans båda församlingar, 

med vilka han så innerligt växt samman, samt vänner och ämbetsbröder för att säga denne 

Herrans tjänare vårt tack och farväl, för att viga hans förgängliga stoft till vilan och 

anbefalla hans själ åt Guds barmhärtighet. Vi gör det med vördnad och tacksamhet. Vi 

står i vördnad inför en lång och trogen prästgärning. Vi minnas med tacksamhet hans 

glädje i den heliga tjänsten. Vi tackar också därför, att hans gärning icke blev fruktlös, att 

han fann gensvar för sin förkunnelse i sina församlingsbors hjärtan, att kärleken till 

Herrens gårdar icke slocknat i Vislanda och Blädinge. Lära vänner i Vislanda och 

Blädinge! Måtte den kärleken aldrig slockna. Viljen I åt Eder bortgångne herde och vän 

resa det minnesmärke, som skulle vara för honom det allra käraste, det enda jag tror, att 

han verkligen skulle åstunda, så skulle detta bestå däri, att kärleken till Herrens gårdar 

förblir levande i dessa församlingar. Icke så att det heliga rummet skulle förbli kärt för 

den tjänarens skull, vars röst icke längre höres därinne, utan så att tjänarens gärning, som 

nu avslutats, fått bära frukt i andligt liv, i ödmjuk förtröstan och Guds nåd i Kristus och i 

outsläcklig längtan efter den tillkommande staden. 

  En barnkör sjöng efter jordfästningen ”Härlig är jorden”. Därefter följde högmässa, vid 

vilken biskop Brilioth predikade. Vid altaret tjänstgjorde domprost I. Hylander, Växjö, 

och pastor S. Hultman, Kronoberg.  

 

 

Per ”Pelle” Lönegård 

Göta Svärd 

Vislanda.                                Blädinge. 

 

 

 

Förlovade 
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  Omedelbart före kransnedläggningen, som försiggick i kyrkan, sjöng en manskvartett, 

representerade K.S.V. under ledning av domkyrkokantor S. Lundin ”Requiem” av J. A. 

Josephson. Sedan äldste sonen, kapten Knut Holm, Växjö talat för de efterlevande, talade 

för prostkonventet domprost I. Hylander, Växjö. 

  Allbo kontrakts präster frambar genom kyrkoherde W. Norlén, Skatelöv, sitt tack. 

Kyrkovärd Emil Ohlsson, Mörhult talade för Vislanda kyrkofullmäktige, och gross-

handlande Emil Swensson för Vislanda kyrkoråd och folkskollärare J. W. Gustafsson för 

Vislanda kommun. Å pastoratskyrkorådets vägnar talade nämndeman Per Samuelsson, 

Jutagård. För Vislanda församling och kyrkoråd talade komminister N. Nicklasson, 

Blädinge, som också framförde 1946 års konfirmanders i Vislanda tack. 

  Komminister A. Ahlfors, Aneboda, frambar ett tack från Aneboda församling för den 

tid, prosten Holm varit komminister där. Likaså tackade kyrkoherden Norlén, Skatelöv, 

för Skatelövs församling. För Vislanda skolstyrelse talade lantbrukare Gunnar Johansson, 

Hönetorp, för Vislanda lärarekår folkskollärare Gösta Widén, Vislanda. 

  Kyrkoherde H. Sjöfors, V. Torsås, uttalade ett tack för gagnerik verksamhet inom 

K.S.V., och Kyrkosångsförbundet inom Växjö stift. För A.S.P. talade kontraktsprosten 

Gunnar Stenvall, Växjö, för Allbo Körförbund och Blädinge kyrkokör kantor Gunnar 

Johansson, Blädinge, och för Vislanda kyrkokör hr Edvin Wollert, Vislanda. 

  Vidare förekom kransar från studentkamrater 1891, från grannar i Lindås, pensionärer 

och personal å ålderdomshemmet i Vislanda, jämte ett flertal kransar från enskilda. 

  Enligt den hädangångnes önskan hade församlingsbor och övriga vänner skänkt medel 

”Till Bröders hjälp”. Härvid hade influtit c:a 1,200 kr. 

  Efter kransnedläggningen fördes kistan till graven å gamla kyrkogården. Där lyste 

biskopen frid över graven.  

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 53 Torsdagen den 4 April 1946. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 54 Lördagen den 6 April 1946. 

 
 

 

 

 

 
 

 

Vislanda med omnejd. 
Måndagen den 8 april öppnas åter min cykelverkstad, då jag nu 

avslutat min militärtjänstgöring, och rekommenderar jag mig i 

allmänhetens välvilliga hågkomst. 

VISLANDA NYA CYKELAFFÄR, 

Nore Johansson. Tel. 118. 

 

 

Sven-Erik ”Olle” Olofsson 

Maj-Britt Petersson 

Vislanda.                                 

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 58 Lördagen den 13 April 1946. 
 

Födelsedag. 
 

  75 år fyller i morgon grosshandlanden Emil Swensson, Vislanda.  

  Hr Swensson, som är född i Hönetorp, Vislanda, driver sedan många år tillbaka handel 

med lantbruksprodukter och trävaror. Inom det kommunala livet har hr Swensson varit 

mycket anlitad. Bland uppdragen må nämnas att han är ledamot i municipal- och kom-

munalfullmäktige, skolrådet, ordförande i fattigvårdsstyrelsen, ledamot i styrelsen för 

Handelsbanken i Vislanda kontor. Fortfarande är jubilaren v. ordförande i kyrkorådet, 

överförmyndare, huvudman och revisor i Vislanda pastorats sparbank. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 59 Söndagen den 14 April 1946. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dödsfall. 
 

  I torsdags avled i Ljungby änkefru Kristina 

Pettersson, Sjöviken, Vislanda, i sitt 97:de 

levnadsår.  

  Den bortgångna, som var församlingens 

äldsta, flyttade i början av veckan till sin 

dotter i Ljungby, där hon fick sluta sin långa levnad. Med Kristina Pettersson gick en 

ovanlig kärnfrisk människa ur tiden. Hon var född i Fållen, Vislanda, av bondeföräldrar, 

och fick redan från tidiga barndomsår vänja sig vid hårt och tungt arbete. År 1872 ingick 

hon äktenskap med hemmansägaren Aron Pettersson, varefter de övertog den gamla 

släktgården Fröåsen. Denna brukade de sedan till år 1901, då yngste sonen blev ägare till 

densamma. Själva erhöll de undantag samt bosatte sig på det intilliggande torpet 

Sjöviken. Sedan maken år 1908 avlidit har hon med hjälp av äldste sonen själv brukat 

detta jordbruk. Och för blott några år sedan utförde hon här arbetsprestationer, som 

många yngre blev förvånade över. Bl.a. skar hon sin säd för hand med skära. Varm vän 

av vår kyrka gick hon ofta till helgedomen, trots att vägen dit var åtta km. Hon ägde ett 

gott minne och kunde sålunda ytterst väl redogöra för släkter och släktled långt tillbaka i 

tiden.  

  Närmast sörjes hon av två söner och en dotter. Sonen Karl vistas i hemmet, Nils-Johan 

är bosatt i Målaskog och dottern Martina är änka efter lantbrukaren C. Dahl, Marås, 

Ljungby. 

 

 

Per Johansson 

Edith Svensson 

Vislanda.                              V. Torsås. 

 

Henning Samuelsson 

Brita Magnusson 

Vislanda.                               Skatelöv.                              

 

 

Förlovade  
 
 
 

Vår kära mor 

farmor och mormor 

Kristina Pettersson 
har i dag lämnat oss i sitt 97:de 

levnadsår, sörjd och saknad av oss 

alla, släkt och vänner.  

Sjöviken, Vislanda den 11 april 1946. 

Karl.   Johan o. Anna.   Martina. 

Sv. Ps 41: 5. 

Alla gamla tag vid hand, 

Led dem till ditt ljusa land. 

Genom livets nöd och vimmel, 

Blinda, som ej ser din himmel, 

Eller jordens sommarskrud, 

Låt dem se dig själv, O Gud. 
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Ur Smålandsposten N:o 62 Lördagen den 20 April 1946. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

realiserar  damhattar  och  pojkmössor 

          Ballongsidenjackor 7: –  kr.   

Man-  och  pojkskjortor  från  3: –   kr. 
 

Elisabeth Magnussons Eftr. 
ÅKE HARDENMARK 

 

Marknadsbesökare! 
JÄRNHANDLA hos 

Carl Johanssons Järnhandel. 
Tel. 4, VISLANDA. 

 

MJÖLK  och  SMÖR 
våra  viktigaste  födoämnen. 

Vislandaortens Mejeriförening, 
Tel. 16.                          VISLANDA.                          Tel. 16. 

 

 
 

Konfirmationsskor! 
NYHETER   i   Herr-,   Dam-   och 

Barnskor.          •         Gummiskor. 

 

LINDBLOMS SKOAFFÄR. 
Tel. 43.                                 Tel. 43. 

Hugo Svensson 
Tel. 33  Cykel och Sportaffären. 

Allt inom cykelbranschen. 

Sportartiklar m.m. 

Reparationer utföres under full 

garanti. 

 

Vi 
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Ur Smålandsposten N:o 63 Söndagen den 21 April 1946. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 64 Onsdagen den 24 April 1946. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Bröllop. 
 

  Påskdagen sammanvigdes i Vislanda kyrka hr Sven Elis Gunnar Gunnarsson och fröken 

Elsa Maria Persson, båda från Vislanda. Då brudparet intågade i kyrkan spelades Mendel-

sohns bröllopsmarsch. Före vigseln utfördes solosång från läktaren. Vigselförrättare var 

pastor H. Nyström, Vislanda, som höll lyckönskningstal till de nygifta med ledning av 

orden ”Stån under livets alla skiften trofast vid varandras sida”. Brudparet lämnade 

kyrkan under det att Södermans bröllopsmarsch spelades. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 66 Lördagen den 27 April 1946. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller i morgon verkmästaren Karl Malmström, Apellund, Vislanda. 

  Hr Malmström är född i Dädesjö. År 1907 flyttade han till Vislanda. Han har under hela 

tiden arbetat inom stenindustrien och är för närvarande anställd vid Granitbolaget 

Kullgrens enkas, Uddevalla, stenbrott i Liatorp. 

 

Göran Nilsson 

Yvonne Bohlin 

Växjö.                                    Vislanda. 

Påskafton.                              

  

Lennart Olsson 

Gunnie Karlsson 

Vislanda.                             Karlsborg. 

Vislanda den 20/4. 

 

 
 

Folke Petersson 

Birgit Carlsson 

Vislanda.                                      Växjö. 

 Påskafton.                                 

 

Georg Enermo 

Stina Stjernqvist 

Vislanda.                            Karlskrona. 

20/4 – 46. 

 

 

Förlovade 

 

 

Allan Olsson 

Alice Svensson 

Brodalen.                               Vislanda. 

Göteborg, Påskafton.                                 

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 68 Söndagen den 28 April 1946. 
 

Dödsfall. 
 

  I sitt hem avled i fredags f.d. hemmans-

ägaren August Vilhelm Johansson, 

Elnaryd, Vislanda, i en ålder av 75 år. 

  Den hädangångne var född i Åker i 

Vislanda. Vid sju års ålder flyttade föräld-

rarna till Moshult i Vislanda. Denna gård 

övertog han sedan efter fadern och brukade 

den till omkring 1930 då han överlämnade 

den till yngste sonen. Han flyttade därefter 

till Elnaryd.  

  Närmast sörjande är hustru samt två söner 

och fyra döttrar. Av sönerna är Per hem-

mansägare i Hönetorp, Vislanda, och Karl- 

Johan innehar fädernegården. Dottern Anna 

är gift med lantbrukare Karl Sten, Grims-

löv, Sigrid bosatt i Älmhult, Olivia, gift 

med lantbrukare Oscar Petersson, Spånhult, 

Vislanda, och Ida gift med lantbrukare 

Gunnar Samuelsson, Elnaryd, Vislanda. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 69 Fredagen den 3 Maj 1946. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 70 Lördagen den 4 Maj 1946. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Min ömt älskade make, 

vår käre, gode far, 

f.d. hemmansägaren 

August Vilhelm 
Johansson 

har i dag efter ett svårt men tåligt 

buret lidande lugnt och stilla 

insomnat i sitt 76:te levnadsår, djupt 

sörjd av oss, släkt och  många 

vänner. 

Elnaryd, Vislanda den 26/4 1946. 

INGRID JOHANSSON. 

Barn och barnbarn. 

Farväl, nu vill jag somna 

Och fridens hem bebo. 
O, varen snart välkomna 

Till samma goda ro. 

Ack, ljuvt är vilans läger 
Och natten fort förbi. 

Farväl mitt hjärta säger, 

I himlen råkas vi. 

Sv. Ps 283. 

 

 

Sture Landström 

Karin Karlsson 

Sävsjö.                                   Vislanda. 

Hässleholm, Valborgsmässoafton.                                 

 

 

 

Förlovade 

Vislanda med omnejd. 
Vid behov av VÄRME, VATTEN och AVLOPP samt 

REPARATIONER kan Ni med förtroende vända Eder till 

FIRMA VÄRME OCH VATTEN. 

Bröderna Axelsson. Tel. 153. VISLANDA. 
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Ur Smålandsposten N:o 72 Tisdagen den 7 Maj 1946. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 75 Söndagen den 12 Maj 1946. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 78 Lördagen den 18 Maj 1946. 
 
  60 år fyller i morgon järnhandlande Carl Johansson, Vislanda. 

  Hr Johansson är född i Vislanda. I unga år kom han in i järnhandelsbranschen först i 

Malmö och etablerade sig sedan som järnhandlare i Vislanda. Inom det kommunala livet 

har jubilaren haft en del uppdrag och är för närvarande ordförande i municipalnämnden i 

Vislanda, ledamot i kyrkofullmäktige och huvudman och styrelseledamot i Vislanda och 

Blädinge pastorats sparbank i Vislanda. 
 

 

 

Med Kungl. Maj:ts har jag med familj 

antagit släktnamnet 

Hagberg. 

Gustafslund, Vislanda den 3/5 1946. 

                                  AXEL SVENSSON. 

  

 

 

 

 

Namnförändring 

VISLANDA! 
        Måndagen den 13 maj öppnar jag åter min BILVERKSTAD 

i nyrenoverade och tillbyggda lokaler. Fullständig bilservice.  

GULF bensin och smörjoljor. 

Vördsamt 

John Aronsson. Tel. 57. 

F r e d s k l o c k o r n a 
kommer till VISLANDA, Centrumbiografen, torsdagen den 9 maj kl. 

8 e. m., ALVESTA, Missionskyrkan, fredagen den 10 maj kl. 8 e. m. 

och VÄXJÖ, Missionskyrkan, lördagen den 11 maj kl. 8 e. m. 

Förutom   DET  STORA  KLOCKSPELET 

SOLO- och KVARTETTSÅNG, SÅNGSOLO, INSTRUMENTAL-

MUSIK.   Hitintills överfyllda lokaler.   Kom i god tid.   Inträde för 

äldre 1: – , barn 50 öre. ALLA VÄLKOMNA!  

                                                                     FREDSFÖRENINGEN.      
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Ur Smålandsposten N:o 80 Tisdagen den 21 Maj 1946. 
 
 
 

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 81 Torsdagen den 23 Maj 1946. 
 
Tågurspåring vid Torne.  Då norrgående persontåget på Karlshamn – Vislanda järnväg 

kl. 18,40 på tisdagen passerade Torne station, råkade det på grund av en fellagd växel 

komma in på ett sidospår, där arbetet just pågick med lastning av vagnar. 

  Då tåget rusade in med ganska god fart, var en kollision oundviklig, varvid de på spåret 

stående vagnarna vräktes av spåret. Även loket spårade ur med det främre hjulparet, innan 

det stannade. De efterföljande personvagnarna skadades inte alls. 

  Personalen vid lastkajen hade i god tid observerat, att persontåget kom in på fel spår och 

hade därför hunnit sätta sig i säkerhet.  

  Sedan loket lyfts upp på spåret igen, kunde det för egen maskin taga sig fram till 

Vislanda. Genom det inträffade blev dock tåget försenat c:a 25 minuter. 

  De materiella skadorna uppskattas blott till något hundratal kronor. 

  Tjänstgörande tågklareraren på stationen var vid olyckstillfället en vikarie. 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 82 Lördagen den 25 Maj 1946. 
 

Födelsedag. 
 

  75 år fyller på måndag f.d. hemmansägaren Olof Jonsson, Mörhult Kvarntorpet, 

Vislanda. Jubilaren är född i Hullingsved, Vislanda. I sin ungdom vistades han under 

flera år i Danmark, där han arbetade vid tegelbruk. År 1903 inköpte han en gård i 

Mörhult, på vilken han sedan utfört sin livsgärning. Stora är de förbättringar han här låtit 

verkställa, bl.a. stenröjning av åkrarna, nyodlingar samt renovering och förbättringar      

av gårdens åbyggnader. För nio år sedan överlät han gården till sonen Karl. 

  Hr Jonsson är ännu trots åren en verksam man, som inte en dag syns gå sysslolös. 

 
 
 
 

Min käre fader 

Frans Larsson 
har i dag stilla avlidit i sitt 86:te 

levnadsår, innerligt sörjd och 

saknad. 

Vislanda den 18 maj 1946. 

LUDVIG LARSSON. 

För dem, som önska följa den avlidne till 

hans sista vilorum, meddelas, att jord-
fästningen äger rum i Vislanda kyrka 

torsdagen den 23 maj kl. 4 e.m. 
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Ur Smålandsposten N:o 83 Söndagen den 26 Maj 1946. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Begravning. 
 

  I torsdags vigdes till den sista vilan i 

Vislanda kyrka f.d. kvarnarbetaren 

Frans Larsson, Vislanda.  

  Då kistan bars in i kyrkan spelades 

Chopins sorgmarsch. Kantor Ernst 

Rosengren, Vislanda, sjöng därefter 

psalmen 543: 1 och 6. Jordfästningen 

förrättades av pastor H. Nyström, 

Vislanda, som vid båren talade över 

orden ”Sin vilja såsom i himlen så ock 

på jorden”. Kistan fördes därefter under 

orgelmusik till graven å Nya kyrko-

gården. Här talade slaktarmästare Axel 

Karlsson, Vislanda, och järnhandlare 

Carl Johansson, Vislanda. 

 

 

Eld i torvkolvagn å Vislanda station.  En godsvagn, lastad med torvkol, tillhörig Södra 

Sveriges torvkolsaktiebolag, råkade på fredagsförmiddagen i brand på Vislanda station.  

  Innan Vislanda brandkår hade hunnit släcka elden hade omkring en fjärdedel av kolen 

brunnit upp. 

  Vagnen var lastad med 15 ton kol, med ett värde av c:a 2,000 kr. Givetvis måste man 

räkna med ansenlig värdeminskning även på den del av kolpartiet som ej brann upp. 

Vagnen hade stått lastad sedan något dygn och det var under växling branden upptäcktes. 

Den synes ha börjat i ett ytskikt, varför det kan vara möjligt att branden uppstått genom 

någon gnista.  

  På järnvägsvagnen uppstod ej några skador av betydelse. 

 
Ur Smålandsposten N:o 87 Söndagen den 2 Juni 1946. 
 

Rättegångs- och 

polissaker. 

 
Allbo häradsrätt.  Landsfiskal Öhrstam hade instämt en kvinna från Vislanda för att hon 

i Alvesta skulle ha tillgripit en börs, innehållande 95 kr. Stölden skulle efter vad det 

framgick ha förövats hos en fru i Alvesta, där några damer samlats och där svaranden 

varit med. Svaranden nekade på det bestämdaste och hon redogjorde utförligt för hur hon 

fått de c:a 225 kr. hon hade på sig vid tillfället. Börsen hade återfunnits på wc. Det blev 

uppskov för bevisning. 

 

 

 

Gunnar Hallström 

Kerstin Engström 

Malmö.                                   Vislanda. 

 

 

 

Förlovade 



 
59 

Ur Smålandsposten N:o 86 Lördagen den 1 Juni 1946. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter en längre tids sjukdom avled i 

onsdags fru Kristina Johansson, maka till 

framlidne hemmansägaren Sven Johansson, 

Hönetorp, Vislanda. 

  Fru Johansson var född i Ulfsboda, Vis-

landa, 1869. Efter ingånget äktenskap bo-

satte sig makarna i Hönetorp.  

  Närmast sörjande är dottern Ester, gift 

med stationsmästare G. Hardinger, Emma-

ljunga, sonen Emil samt barnbarn. I deras 

sorg deltager flera släktingar och många 

vänner. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 89 Torsdagen den 6 Juni 1946. 
 

Sommarvisa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Vår älskade mor 

och mormor 

Kristina Johansson 
* den 10 dec. 1869 

† den 29 maj 1946 

Djupt sörjd och saknad men i 

tacksamt minne bevarad av oss, 

släktingar och många vänner. 

Hönetorp, Vislanda den 29 maj 1946. 

ESTER och GÖSTA. 

Ingrid,  Irene,  Bertil. 

EMIL. 

Solen har dalat, dagen är slut 

Stilla är klappande hjärtat 
Skönt är att vila från lidandet ut 

Vila från allt som har smärtat. 

Sv. Ps 599. 

Nu stämmer sunnanvinden 

sin lyras klang i dur, 

och muntergöken ropar 

från åsens högsta fur, 

och rymdens lärka sållar 

var levande minut 

sitt klara tonkonfetti 

kring hela nedjen ut. 

  

I strandens späda vassar 

en andkull håller till, 

och längre bort i viken 

en snäppa slår sin drill, 

den klara ytan krusas 

av ringar då och då, 

när någon livlig löja 

en mygga söker nå. 

 
 

Det doftar och det susar, 

det glimrar och det ler 

av all den unga skönhet 

som junidagen ger; 

från hultens röda stugor 

och gårdarna i byn 

sig blåa rökar leta  

mot lätta sommarskyn. 

 

Av späda blad och blommor 

på dikeskant och ren, 

av äppelblom och hängbjörk 

och doftande syren 

jag binder små buketter 

och flätar varsamt in  

i visan jag nu sjunger 

för diktarflickan min. 

                                PÄLLE NÄVER. 
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Ur Smålandsposten N:o 91 Söndagen den 9 Juni 1946. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 99 Söndagen den 23 Juni 1946. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Vislanda mejeriförening köper fastighet och tomt.  Vislandaortens mejeriförening höll 

i torsdags extra stämma, varvid styrelsens preliminära köpeavtal rörande fastighet och 

tomt för blivande mejeribygge godkändes.  

  Fastigheten utgöres av ett bostadshus, som föreningen för 12,000 kr. förvärvar av hr 

Bertil Lindskär. Till densamma hör tomt, men då denna ej är tillräcklig för behovet 

godkändes även styrelsens preliminära köp av ett tomtområde på cirka 12,000 kvm för    

2 kr. per kvm. Såväl fastigheten som tomtområdet ligger i kvarteret Höjden i Vislanda 

samhälle. Fastigheten är avsedd att rivas. 

  Något beslut om nytt mejeribygge har ännu inte fattats. När det skall komma till stånd 

beror på materialtillgången och tidsförhållandena i övrigt. 

  Stämman konfirmerade också föregående stämmas beslut om stadgeändringar, 

innebärande att A-andelarna, som tidigare utgått per ko, hädanefter skall utgå men en 

andel per 2,000 kg. levererad mjölk, medan B-andelarnas belopp höjes från 30 till 50 kr. 

 

Bilstöld i Vislanda.  Natten mellan onsdagen och torsdagen stals en bil från ett garage i 

Vislanda samhälle. Bilen var av märket D.K.W. och tillhörde snickeriägaren John 

Håkansson, Vislanda. Vid 3-tiden på natten återfanns bilen stående vid Öja vägskäl på 

Växjövägen, där den observerats av en chaufför från staden. Anledningen till att bilen 

övergivits var, att bensinen tagit slut. 

 

 

Simon Johansson 

Brita Karlsson 

Vislanda.                          

Pingstafton 1946. 

Typograf 

Erik Nygren 

Märtha Svensson 

Stockholm.                            Vislanda. 

Pingstafton. 

  

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

Gustaf Nilsson 

Mary Karlsson 

Vislanda.                              V. Torsås.                         

22/6 1946. 

 

Erik Johansson 

Margith Sjödahl 

Diö.                                       Vislanda. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 95 Söndagen den 16 Juni 1946. 
 

Dödsfall. 
 

  I fredags avled efter en tids sjukdom f. 

lantbrukaren Karl Gustaf Aronsson, 

Sjöviken, Vislanda, i sitt 74: de levnadsår. 

  Han var född i Fröåsen, Vislanda, där 

föräldrarna hade lantbruk. Efter sin faders 

död 1908 brukade han jämte modern, som 

avled för blott två månader sedan, undan-

tagstorpet Sjöviken. Troget utförde han här 

sin gärning. Till följd av en olyckshändelse 

i början av mars månad blev han oförmö-

gen att klara sig själv och erhöll då vård på 

ålderdomshemmet. 

  Den bortgångne var en rättskaffens man, 

som aldrig tänkte eller talade illa om nå-

gon. Han ägde en stark kyrklig läggning, 

och i helgedomen var han så gott som varje söndag.  

  Närmast sörjes han av broder och syskon. 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 100 Onsdagen den 26 Juni 1946. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Vår älskade broder 

KARL GUSTAF 
ARONSSON 

lämnade oss i dag i sitt 74:de 

levnadsår, sörjd och saknad av oss, 

släkt och vänner. 

Sjöviken, Vislanda den 14/6 1946. 

SYSKONEN. 

Sv. ps 594: 2 och 3. 

 

 

Alvar Kvist 

Iris Alfredson 

Vislanda.                                Virestad. 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

Känsla i form och yta 
är vad handens arbete ger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

signaturen är garantien 

för att varan av mässing 

är utförd hos 

 

J. Harald Anderssons 
konstsmide, 

 VISLANDA.                                Tel. 64. 



 
62 

Ur Smålandsposten N:o 106 Lördagen den 6 Juli 1946. 
 

Bilföraren såg ej den fällda 
järnvägsbommen. 

 
Fyra personer svårt skadade vid kollision bil – tåg  

vid Grimslöv. 

 
Samtliga fyra torde som genom ett under ha 

räddats till livet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Tidigt på torsdagsmorgonen, ungefär kl. 5,30, inträffade en svår trafikolycka vid 

korsningen mellan järnvägen Karlshamn–Vislanda och landsvägen Huseby–Älmhult 

omedelbart väster om järnvägsstationen i Grimslöv. En från Älmhultshållet kommande 

lastbil körde, trots fällda bommar, upp på järnvägsspåret omedelbart framför det från 

Vislanda kommande första morgontåget, vilket träffade bilen i höjd med dess förarhytt 

och kastade den 7– 8 meter framåt höger. I bilen åkte fyra personer, vilka alla ådrog sig 

blessyrer av olika omfattning.  

  Bilen var hemmahörande i Vimmerby och fördes av chauffören Karl Eskil Verner 

Karlsson från Vike vid Vimmerby, där bilen också var hemmahörande. Karlsson är född 

1917. Förutom Karlsson åkte i förarhytten hans hustru Ester Sofia Karlsson, född 1923, 

deras son Kurt Ove Verner, född 1940, och en något äldre man, Verner Svensson från 

Guldringen. Chaufför Karlsson hade haft ärende i Malmö för att hämta ett lass eternit, 

och de övriga hade följt med för att taga en hastig sommartitt på Skåne. Återfärden från 

Malmö hade startats på onsdagskvällen, och bilen var då rätt tungt lastad med eternit. Till 

Grimslöv kom man som sagt vid 5,30-tiden.  

  Enligt bestämda uppgifter från såväl järnvägstjänstemän som andra, hade bommarna vid 

vägkorsningen varit väl fällda i god tid. Chauffören, som blev svårt skadad, har ännu ej 

kunnat höras, men hans hustru har förklarat, att hon ej såg bommarna. Hon hade 

emellertid bländats av morgonsolen. Denna torde ha varit huvudorsaken till att bilföraren 

Två bilder från olycksplatsen, tagna strax efter kollisionen. 
På den undre håller man just på att bispringa de skadade. 
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ej observerade, att bommarna fällts, men enligt en obekräftad uppgift skulle en viss 

trötthet efter nattkörningen även ha varit medverkande. 

  Just som bilen kom upp på järnvägsspåret kom tåget in mot stationen. Närheten till 

denna gjorde, att lokföraren bromsade ned tåghastigheten till cirka 50 kilometer i timmen. 

Han kunde dock givetvis ej undvika kollisionen med den helt oförmodat på spåret 

uppdykande bilen. Lokets buffert, (loken på denna smalspåriga järnväg har endast en 

sådan i vardera änden) träffade just vid dörren på bilens förarhytt. Bilen slungades som 

sagt 7 á 8 meter från kollisionsplatsen, och eternitlasten spreds vida omkring. Fordonet 

hamnade på en liten väg, som löper parallellt med järnvägsspåret. Förarhytten blev 

fruktansvärt hoppressad, en polisman uppskattade det fria utrymmet i den efter kolli-

sionen till mindre än en kubikmeter, och här var de fyra passagerarna hemskt hopklämda. 

Den äldre mannen och gossen kunde man snart få ut, men de två andra – chauffören och 

hans hustru – kunde man ej befria utan användande av domkraft och andra verktyg. 

Endast den äldre mannen var vid fullt medvetande, då han omhändertogs, men pojken 

kvicknade hastigt till. Fru Karlsson återfick först senare medvetandet, och maken var 

sanslös till i går. Hans allmäntillstånd har gjort, att man ännu i går kväll ej röntgat hans 

skallskador, men vederbörande läkare vid Växjö lasarett, dit alla fördes, hade goda 

förhoppningar, att såväl Karlsson som de andra skall överleva, om intet oförutsett 

tillstöter. Hustrun var också förvånansvärt kry i går kväll, och pojken förklarades vara 

pigg och nyter. Den äldre mannen till slut fick redan på torsdagen lämna sjukhuset. 

  Bilen blev fruktansvärt illa åtgången, förarhytten formligen slets loss, och som ett 

exempel hur chassiet vreds till, berättar tjänstgörande landsfiskalen i Alvesta distrikt   

Åke Stiernspetz, som närmast handhar polisutredningen, att vänsterhjulet i det närmas-   

te hamnat på den plats, där högerhjulet normalt sitter. Det är egentligen bara bilringarna, 

som återstår i brukbart skick. 

  Även olycksloket blev ganska illa ramponerat liksom den närmast följande postvagnen. 

Posten måste nämligen lämpas över till en annan vagn. Reservlok fick tillkallas, och tåget 

blev avsevärt försenat. Till Karlshamn anlände det 2 timmar och 40 minuter efter ordi-

narie ankomsttid. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 108 Tisdagen den 9 Juli 1946. 
 

Sommartavla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nu spelar sommarljuset 

sin klara melodi 

och låter bygd och obygd 

få smälta in däri, 

och alla blommor skänka 

sin doft med vinden ut 

i mjuka vågors vaggsång 

var leende minut. 

  

Från kalk och hylle viskar 

den ljuva hemlighet, 

som blott ett lyhört sinne 

i dröm och aning vet; 

och tunga pollenvindar, 

som vagga ax och rö, 

ge färg åt all den glädje, 

som gror i frukt och frö. 

 
 

När dungens björkar luftar 

sitt ljusa sommartyll, 

då glänser varje krona 

av sol och klorofyll, 

 mot höga rymdens klarhet 

en tavla då sig ter 

mång´skönare än penseln 

och konstnärshand oss ger. 

 

Och när mot kväll det svalkar 

kring hult och över äng 

och trasten ger i toner 

åt dagen dess refräng, 

då dalar över fager 

och daggbegjuten lid 

vid glimten av en stjärna 

en sval och sällsam frid. 

                                PÄLLE NÄVER. 
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Ur Smålandsposten N:o 109 Torsdagen den 11 Juli 1946. 
 

Dödsfall. 
 

  Fröken Thilda Johnsson, Fredholmen, Vislanda, avled i måndags i en ålder av 69 år. 

  Hon hade under någon vecka vårdats på lasarettet i Växjö och ansågs efter en operation 

frisk, varför hon nu skulle sändas till hemmet. I bilen på väg hem tillstötte emellertid 

komplikationer och hon avled innan hon nått hemmet. Den bortgångna var född i Lindås, 

Hallaryd, och kom i ungdomen till Danmark, där hon innehade plats som husförestånda-

rinna. Efter ett 25-tal år återvände hon hem till Hallaryd, där hon vårdade sin moder tills 

hon avled. Därefter flyttade hon till en broder i Fredholmen, Vislanda, där hon varit 

behjälplig i hushållet och vid gårdens skötsel. Thilda Johnsson har hela sitt liv haft en 

mycket god hälsa och var mycket arbetsam och duktig som husmoder. Hon var käck och 

glad till lynnet och var därför avhållen av alla, som hon kom i beröring med. Närmast 

sörjande är fyra syskon samt syskonbarn. Brodern Emil Johnsson är lantbrukare och 

bosatt i Fredholmen, Vislanda, brodern Anton är snickare i Amerika, systern Emma är 

gift med lagerförman T. Hellqvist, Landskrona, och systern Ida är änka efter målare 

Henrik Andersson och bosatt i Köpenhamn. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 112 Tisdagen den 16 Juli 1946. 
 

Födelsedag. 
 

  70 år fyller på fredag f.d. brandchefen Johan Anders Ståhl, Vislanda.  

  Jubilaren är född i Hinneryd. Till Vislanda kom han i början av sekelskiftet, där han 

idkat handel med fjäder. Ett mycket omfattande arbete har han nedlagt inom brand-

kårsväsendet. Redan år 1904 blev han tillsyningsman för brandredskapen i Vislanda och 

sedermera dess brandchef, en post som han innehade ända till år 1944. Hr Ståhl har 

bevistat flera kurser och övningar inom brandväsendet samt tilldelades år 1936 riks-

förbundets silvermedalj och diplom för lång och trogen tjänst. Vidare har jubilaren tillhört 

styrelsen för Kronobergs läns brandkårsförbund. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 113 Torsdagen den 18 Juli 1946. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 116 Tisdagen den 23 Juli 1946. 
 
Misshandel i Vislanda.  En elakartad misshandel ägde på fredagseftermiddagen rum i 

baracken på Brohults mosse i Vislanda socken.  

Vislanda. 
Fr.o.m. den 18 juli är min Cykel- och 

reparationsverkstad flyttad till fastighe-

ten nr 55, Vislanda. 

Obs. Vid järnvägsbommarna. 

Vördsamt 

NORE JOHANSSON. Tel. 118. 
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  En del torvarbetare från Norrland hade berusat sig och i samband därmed uppstod bråk 

mellan dem. En av dem en yngling i 20-årsåldern och hemmahörande i Korpilombolo 

socken, Västerbotten, överföll därvid en av arbetskamraterna och tilldelade denne flera 

slag i huvudet med en flaska, så att stora, blödande sår uppstod. I ilskan drog också den, 

som utövade misshandeln kniv, dock utan att med denna tillfoga sin antagonist någon 

skada.  

  Den misshandlade måste på fredagskvällen söka vård å Växjö lasarett för de skador, han 

erhållit. Gärningsmannen har av landsfiskalen i Alvesta instämts till häradsrätten för att 

där svara för sina bravader. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 117 Torsdagen den 25 Juli 1946. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 118 Lördagen den 27 Juli 1946. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 120 Tisdagen den 30 Juli 1946. 
 
Kyrkokonsert i Vislanda.  Vislanda hembygdsförening anordnar kyrkokonsert i Vislan-

da kyrka på torsdag kl. 19. 

  Förutom pastor H. Nyström medverkar kantor Folke Gustavsson och fru Inger Gustavs-

son, Motala, välkända från tidigare konserter. Programmet upptar ett 10-tal andliga 

sånger samt tvenne orgelpreludier och avslutas med altartjänst och psalmsång. Behåll-

ningen tillfaller oavkortat hembygdsföreningen och är särskilt avsedd för fornstugornas 

underhåll. Alla hälsas hjärtligt välkomna. 

 

 

 

Göte Nilsson 

Ulla Ståhl 

Vislanda.                               Vislanda. 

Halmstad den 23/7 1946. 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

Härmed ber vi få meddela att vi med 

Kungl. Maj:ts tillstånd antagit 

släktnamnet 

Gransvik 

Vislanda och Stockholm den 20 juli 1946. 

Åke Johansson och Erik Johansson. 

  

 

 

 

 

Namnförändring 
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Ur Smålandsposten N:o 122 Lördagen den 3 Augusti 1946. 
 
Hembygdshögtid i Vislanda.  Vislanda hembygdsförening hade på torsdagen anordnat 

kyrkokonsert i Vislanda kyrka till förmån för föreningens verksamhet. 

  Pastor Harald Nyström talade om hembygdsrörelsen och dess syften. Kantor Folke 

Gustavsson, Motala, utförde ett tiotal sångnummer. Han började med ”Stora och 

underbara äro dina verk” av Josef Eriksson och fortsatte med sånger av Oskar Lindberg, 

Ilmari Hennikainen, Gustaf Nordqvist m.fl. Vid orgeln medverkade fru Inger Gustavsson 

och utförde som orgelsolo Preludium i g-moll samt Preludium och fuga i b-moll av J.S. 

Bach. 

  Den stämningsfulla högtidsstunden avslöts med altarandakt och psalmsång. Trots 

regnigt väder hade bortåt ett par hundra åskådare kommit samman. 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 123 Söndagen den 4 Augusti 1946. 
 
Två inbrott förövades natten till torsdagen i Vislanda.  På ett av de ställen, där inbrott 

gjordes, i en fotoaffär, tillgreps en smalfilmskamera, värd 770 kr. 

  Tjuven eller tjuvarna hade tagit sig in i fotoaffären genom att bryta upp ett fönster. Vid 

det andra inbrottet, i Centrum-biografen hade tjuvarna ryckt upp dörren och tagit sig in på 

det sättet. I biografen kom inte förövarna över något av värde. Några inträdesbiljetter 

tillgreps. På båda ställen hade den eller de som gjort inbrotten ställt till mycken oreda. 

Man hade också roat sig med att lägga ned en försvarlig bunt biljetter i en postbox i 

samhället. 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 128 Tisdagen den 13 Augusti 1946. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 131 Söndagen den 18 Augusti 1946. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Åke Gransvik 

Ingrid Magnusson 

Vislanda.                               Moheda. 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

Henry Fredriksson 

Karin Isaksson 

Vislanda.                               Vislanda. 

Stockholm den 17/8 1946. 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 129 Torsdagen den 15 Augusti 1946. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter ett långt och svårt lidande avled i 

måndags fru Ellen Svendborg Augustsson, 

maka till sågverksarbetare Reinhold 

Augustsson, Vislanda. Hon var född i Sten-

brohult 1909. Närmast sörjande är förutom 

make, en son, moder och syskon. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 132 Tisdagen den 20 Augusti 1946. 

 
Från Vislanda, meddelas: 

  De gamlas dag firades i söndags i 

Vislanda kyrka.  

  Före högmässan sjöng fru Frida Wolff, 

Haga, Vislanda, ”Konungars konung” av 

G. Norén. Vid altaret tjänstgjorde pastor 

H. Nyström, Vislanda. Predikan hölls av 

teol.stud. Ingvar Jonsson, Vislanda. 

Marianne Rosengren, Vislanda, sjöng före 

predikan ”Så tag nu mina händer”. Efter högmässan var de gamla inbjudna till samkväm i 

kyrkskolan av församlingens syförening. Ett hundratal hade hörsammat kallelsen. Pastor 

Nyström hälsade välkommen. Fru Wolff sjöng därefter ett par sånger och en flickkör 

sjöng några psalmer. Efter kaffedrickningen tackade pastor Nyström samtliga, som 

medverkat och avslutade med en kort betraktelse. Gemensamt sjöngs ps. 600: 7. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 135 Söndagen den 25 Augusti 1946. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Andersson 

Ingegerd Olsson 

Vislanda. 

Moheda den 20 aug. 1946.                                

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

Oskar Pettersson 

Maja Karlsson 

Virestad.                                Vislanda. 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade  

 

Stig Annell 

Aina Johansson 

Vislanda. 

 

 

 

                                

 

 

Lysning 

 
 
 
 

Min älskade maka och 

min kära lilla mor 

Ellen Svendborg 
lämnade oss i dag efter ett svårt 

lidande i en ålder av 37 år, sörjd och 

saknad av oss, moder, syskon, övrig 

släkt och vänner. 

Vislanda den 12 aug. 1946. 

REINHOLD AUGUSTSSON. 

Stig. 

Nu slut är smärtan, 

Du funnit frid, 

Men lämnat hjärtan, 

Som sakna Dig. 

Sv. ps 355. 
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Ur Smålandsposten N:o 134 Lördagen den 24 Augusti 1946. 
 

Världsattraktion  

i Vislanda. 
 
  Vislanda får i dag – genom en 

tillfällighet – besök av Jacobis 

Tivoli, som medför en världs-

attraktion ”Leoni, den levande 

kanonkulan”. Tivolit slår upp sina 

bopålar på marknadsplatsen och 

ligger kvar över söndagen. 

  Detta blir tydligen ett evenemang 

för både Vislanda och hela den 

kringliggande bygden. Att se Leoni 

skjutas ut ur en kanon är en verklig 

upplevelse. Säkert blir det allmän 

folkvandring till Jacobis tivoli de 

två dagarna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 138 Lördagen den 31 Augusti 1946. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VISLANDA. 
FALLFRUKT och LINGON upp-

köpas till gällande dagspris. 

GUNNAR NYQVIST. Tel. 6. 

Auktion. 
Fredagen den 6 sept. 1946 kl. 11 f.m. låta sterbhusdelägarna efter 

kontraktsprosten K. Holm i VISLANDA, genom offentlig auktion i 

Prostgården försälja: 

  Möbler, varav 2 st. antika skåp samt soffor, bord och stolar m.m. 

sängkläder, mattor, 1 st. mangel, 2 st. damcyklar samt div. husgeråd. 

  Tre mån. betalningsanstånd. Vanligt äganderättsförbehåll. 

  Mörhult den 30 aug. 1946. 

EMIL OHLSSON. 
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Ur Smålandsposten N:o 139 Söndagen den 1 September 1946. 
 
88-åring i Vislanda, tillbringade natten i obygden. Från pensionärshemmet i Vislanda 

försvann på onsdagseftermiddagen pensionären Nils Peter Kjellberg och återfanns ej 

förrän på torsdagseftermiddagen. Den åldrige mannen, han är 88 år gammal, hade irrat 

omkring utan att kunna finna väg till bygden. 

  Pensionären gick ut på onsdagseftermiddagen. När han inte återkom på onsdagskvällen 

blev man orolig på ålderdomshemmet. Några spaningar kunde emellertid inte sättas igång 

i nattmörkret, men sådana upptogs på torsdagsmorgonen, bl.a. av barn från skolor i orten, 

som under lärares ledning bildade kedja, varvid skogarna genomsöktes. Han återfanns 

emellertid ej.  

  Meddelande kom dock senare på dagen att han kommit fram till bygderna i Fagerås på 

torsdagseftermiddagen. Han hade då av vad det vill synas suttit ute på natten. 

  Kjellberg var ganska starkt medtagen efter strapatserna. Han har icke kunnat närmare 

redogöra för hur han gått och hur han haft det under den tid han var borta från vård-

hemmet. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 141 Torsdagen den 5 September 1946. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på söndag hemmansägaren Gunnar Johansson, Röshult, Vislanda.  

  Jubilaren är född i Röshult, där han sedan år 1920 äger och brukar sin fädernegård. Det 

nyodlings- och kulturarbete, som hans fader här utförde, har han fullgjort genom 

förbättringar av såväl jord som byggnader. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 142 Lördagen den 5 September 1946. 
 
Banvakt i Vislanda, blev svårt skadad vid en bilolycka. Banvakten Erik Wilhelm 

Simonsson, Vislanda, blev i måndags kväll påkörd av en bil i Vislanda och skadades 

därvid så allvarligt, att han måste införas till lasarettet. 

  Föraren av bilen, en yngre man från Växjö, säger sig ej ha märkt Simonsson. Utom 

genom kvällsmörkret försvårades sikten av regn. När föraren kom på raksträckan strax 

öster om Vislanda station hade han låtit en bakomvarande bil passera och hållit väl över 

på vänstra sidan av vägen. Föraren hade ej sett någon, men han hade hört en duns. När 

han stannade för att se efter vad det kunde vara hittade han Simonsson liggande 

medvetslös på körbanan. Det är möjligt att fotgängaren, sedan den första bilen passerat, 

trott att körbanan var fri och gått ut på denna. Han har emellertid ej ännu kunnat höras om 

olyckan. 

  Simonsson ådrog sig en allvarlig hjärnskakning och en del ytliga sår, bl.a. vid ena ögat. 

Förmodligen kastades han omkull genom en stöt av bilens vänstra stänkskärm. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 143 Söndagen den 8 September 1946. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Malte Pettersson 

Maj-Britt Johansson 

Vislanda.                                Virestad. 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 145 Torsdagen den 12 September 1946. 

 
Nattlig eldsvåda i Vislanda.  Vid halv 3-tiden natten till onsdagen alarmerades brand-

kåren i Vislanda. 

  Eld hade då utbrutit i en lagerlokal i Kvarnabacken vid Vislanda station. Taket stod i 

ljusan låga, då brandkåren kom, och den fick inrikta sitt arbete på att hindra eldens 

spridning till närliggande byggnader, som var starkt hotade. Efter ett par timmars arbete 

hade brandmännen under energisk ledning av brandchef Lars Nilsson avvärjt all fara. 

  Byggnaden, som brann ned till grunden, ägdes av byggmästare Sture Salomonsson, 

Vislanda. I den hade rörledningsfirman Bröderna Axelsson, sitt lager av olika delar för 

sanitära anläggningar. Det mesta blev lågornas rov. Bröderna Axelsson hade försäkrat, 

vilket däremot inte byggmästare Salomonsson lär ha haft. 

 

Kameratjuvar från Vislanda fast i Linköping.  Två ynglingar i 17–18-årsåldern, som 

vid inbrott i Vislanda stulit fyra kameror, anhölls på tisdagen av Linköpingspolisen, då de 

i en fotoaffär ville sälja en smalfilmskamera, som i handeln betingar ett pris av 670 kr. för 

150 kr. De påstod först, att de köpt kameran av en okänd man men erkände så små-

ningom. 

  Inbrotten begicks i juli månad. Det var Vislanda atelier och fotografiska magasin, Evert 

Lundberg, som hemsöktes. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 148 Tisdagen den 17 September 1946. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter en kort tids sjukdom avled i söndags 

fru Anna Maria Carlsson, maka till 

hemmansägaren Nils Carlsson, Lindås, 

Vislanda. 

  Fru Karlsson var född i Kalvsvik år 1875. 

Hon har varit bosatt i Vislanda sedan 1910. 

Den hädangångna, som helt gått upp i 

omsorgen om sitt hem och sina barn, sörjes 

närmast av make, barn, barnbarn och 

barnbarnsbarn. Av sönerna är Arthur må-

lare i Vislanda, Agne maskinist vid Göte-

borgs slakthus och Kalle stuveriarbetare i 

Göteborg. Döttrarna Svea och Rut är 

bosatta i Göteborg och Vega i Stockholm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Min hustru 

och vår hjärtegoda och inner- 

ligt älskade moder, 

mormor, farmor och svärmor 

Anna Maria  
född Lekander, 

* 5/1 1875 

har tyst och stilla gått bort från oss 

efter några dagars sjukdom. 
Linnedal Lindås, Vislanda den 15/9 

1946. 

NILS CARLSSON. 

Arthur och Annie. 

Stig, Siv, Ann-Britt. 

Agne och Vally. 

Svea. 

Kalle och Märta. 

Urban, Ulf. 

Rut. 

Britt-Marie, Sonja. 

Vega. 

Göta och Erik. 

Jeanne. 

Ditt strävsamma liv har slocknat ut. 
Din flitiga hand har domnat. 

Mor lilla, Din arbetsdag är slut. 

Hav tack för allt Du kära Mor. 

Hennes älsklingspsalm var 

Sv. Ps. 434. 
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Ur Smålandsposten N:o 149 Torsdagen den 19 September 1946. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ladugårdsbrand i Vislanda.  En eldsvåda ödelade i måndags en ladugård, tillhörig 

Salomon Flykt, Madhem, Vislanda. 

  Brandkåren i Vislanda alarmerades vid halv 10-tiden på förmiddagen och ryckte ut med 

anmärkningsvärd snabbhet till den en halvmil utanför samhället belägna gården. Vid 

framkomsten var emellertid ladugården redan övertänd och den gick inte att rädda. En 

halmstack intill stod också i ljusan låga. Ladugården brann ned till grunden och årets 

skörd blev lågornas rov. Vattentillgången var god, men elden fick snabbt fart genom 

vinden. Branden uppstod genom att gnistor överfördes från brygghuset. Några djur fanns 

dessbättre ej i ladugården vid tillfället. 

  Byggnaden var lågt försäkrad, och ägaren torde därför göra en kännbar förlust. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 151 Söndagen den 22 September 1946. 
 
Vid Vislanda marknad, varierade kreaturspriserna betydligt.  

  För prima kalvfärdiga kor betalades 400 till 450 kr., för föl 300 till 350 kr., och för 

prima arbetshästar 1.550 till 1.650 kr. Den mesta köpenskapen gjordes i bytesaffärer. 

Omsättningen var rätt trög. I marknadsstånden gick affärerna bra. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 152 Tisdagen den 24 September 1946. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 155 Söndagen den 29 September 1946. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kaptenen vid Kungl. Flottan 

Thage Johansson 
och 

Gunvor Esstorp 

Karlskrona den 15 sept. 1946. 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

Sven-Gustav Josefsson 

Stina Carlsson 

Tingsryd.                               Vislanda. 

Norrköping den 22/9 1946.                                 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

Sven Olsson 

Kerstin Bengtsson 

Växjö.                                    Vislanda.                                 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 156 Tisdagen den 1 Oktober 1946. 
 
Ungdomsgille bland Vislanda hantverkare.  I fredags kväll samlades ett 15-tal ung-

domar i Ordenshuset i Vislanda för att bilda ett ungdomsgille inom Vislanda industri- och 

hantverksförening. 

  Slaktarmästare A. Karlsson, Vislanda, som är ordförande i föreningen, hälsade 

välkommen och överlämnade ordet till frisörmästare C. Fröberg, Växjö, som i ett livfullt 

anförande redogjorde för hur ett ungdomsgille arbetar. Efter föredraget beslöts bilda ett 

ungdomsgille, och i styrelsen valdes hr Sven-Olof Loeb, ordf., fröken Wivi Göransson 

samt hrr Åke Hardenmark och Ivar Boström. Efter förhandlingarna bjöd hr Karlsson på 

kaffe. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 164 Tisdagen den 15 Oktober 1946. 
 
Avskedspredikan.  Vid högmässan i Vislanda kyrka Tacksägelsedagen tog pastor Harald 

Nyström avsked av församlingen. Efter predikan frambar han ett tack till församlingen för 

den kärlek och välvilja, som kommit honom till del under den tid han som vice pastor har 

tjänstgjort inom församlingen. Kyrkorådets ordf. grosshandlare Emil Swensson, trädde 

efter gudstjänstens slut fram i koret och uttalade församlingens tack till pastor Nyström 

för det trogna arbete han inom församlingens kyrkliga liv nedlagt och förklarade att 

pastor Nyström genom sitt enkla och rättframma sätt vunnit allas hjärtan. Hr Svensson 

överlämnade därefter en större penningsumma från församlingsborna. Pastor Nyström 

tackade för gåvan och högtidligheten avslutades med ps. 600: 6–7. Av kyrkliga 

syföreningarna inom församlingen har pastor Nyström som gåva erhållit teskedar i 

gammalt silver. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 165 Torsdagen den 17 Oktober 1946. 
 
Belönad rådighet vid eldsvåda.  F.d. brandchefen i Vislanda J.A. Ståhl, fick i tisdags av 

försäkringsaktiebolaget Brand Victoria en silverpokal med inskrift jämte en penning-

summa för sitt raska och rådiga ingripande vid branden i Vislanda den 11 sept., då han 

lyckades rädda sin egen ekonomibyggnad. En magasinsbyggnad i närheten brann ned till 

grunden, och elden därifrån hade flera gånger antänt Ståhls byggnad. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 172 Tisdagen den 29 Oktober 1946. 
 
Från Vislanda, meddelas: 

  Vislanda hemvärn hade i lördags anordnat ett propagandamöte å Tingsvallen. 

  Drygt ett hundratal personer hade kommit tillstädes för att erhålla närmare kännedom 

om hemvärnet och dess betydelse. Efter hälsningsord av förvaltare Fredriksson höll 

kapetn K. Holm ett instruktivt föredrag om ”Hemvärnet och dess betydelse i samhället”. 

Vidare förekom musik av hrr Ferm och Karlsson. Amatörer från Vislanda underhöll 

därefter med ett trevligt kabareprogram. 
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Dödsfall. 
 

  I lördags avled i sitt hem i Vislanda banarbetaren Per Albin Lekander. 

  Den bortgångne var född i Västra Torsås och var 45 år gammal. Han fick i unga år 

anställning i torvpulverfabriken i Hästhagen i Vislanda, och då denna nedlades kom han 

in vid S.J:s elektrifieringsarbete. 

  Närmast sörjande är maka och fyra söner samt syskon. 
 

  Efter en kort tids sjukdom avled i söndags fru Anna Maria Carlsson, maka till 

hemmansägaren Nils Carlsson, Lindås, Vislanda. 

  Fru Karlsson var född i Kalvsvik år 1875. Hon har varit bosatt i Vislanda sedan 1910. 

Den hädangångna, som helt gått upp i omsorgen om sitt hem och sina barn, sörjes 

närmast av make, barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Av sönerna är Arthur målare i 

Vislanda, Agne maskinist vid Göteborgs slakthus och Kalle stuveriarbetare i Göteborg. 

Döttrarna Svea och Rut är bosatta i Göteborg och Vega i Stockholm. 

 
Ur Smålandsposten N:o 173 Torsdagen den 31 Oktober 1946. 
 
Bostadshus i Vislanda lagt i aska.  I går kväll utbröt eld i banarbetaren Alfred Perssons 

fastighet i Vislanda, och fastigheten nedbrann på en kort stund till grunden. 

  Perssons fader, korgmakare Karl Persson, Vislanda, som bodde på nedre botten, satt vid 

18-tiden på kvällen och drack kaffe i ett rum bredvid köket. Då han öppnade dörren till 

sitt kontor, stod hela detta rum i lågor. Han tillkallade brandkåren, men när denna 

anlände, var hela huset övertänt och brandmännen fick inrikta sitt arbete på att rädda 

kringliggande byggnader. 

  I huset bodde jämte hr Karl Persson, tre söner, av vilka en är gift. Hela huset brann ned 

till grunden och största delen av lösöret samt en mindre penningsumma blev lågornas rov. 

  Orsaken till eldsvådan är ännu inte utredd, men möjligen föreligger kortslutning eller 

också kan någon nedfallen glöd från en kakelugn ha förorsakat branden. 

  Brandkåren gjorde ett mycket vackert arbete, i synnerhet som ett par närliggande äldre 

byggnader tidvis var mycket starkt hotade. 

  Fastigheten var brandförsäkrad för 10,000 kr., vilken summa dock ej täcker byggnadens 

värde. 

 

 

 
 

Min käre make och min snälla 

pappa 

Karl Emil Berg 
född den 21/1 1893 

lämnade oss hastigt i dag.  

Djupt sörjd och saknad av oss, 

moder, syskon, släkt och vänner. 
Göteborg och Vislanda den 25/10 1946. 

VERA BERG. 

Leif. 

Du fick somna lugnt och stilla 
I Herrens Jesus famn 

I från oro sorg och vila 

Har Du nått en säker hamn. 

 

 

 
 

Min ömt älskade make  

och vår käre fader 

Banarbetaren 

Per Albin Lekander 
avled lugnt och stilla i dag i sitt hem 

i tron på sin Frälsare i sitt 46:e 

levnadsår, djupt sörjd och saknad av 

oss, syskon, släkt och många vänner. 
Vislanda den 26/10 1946. 

EMMA LEKANDER. 

Barnen. 

Sv. Ps. 563. 
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Dödsfall. 
 

  Änkefru Ella Schoning, Kvarnabacken, 

Vislanda, avled på måndagen på Ljungby 

lasarett. 

  Hon var född 1872 och dotter till tjänste-

mannen vid Växjö tändsticksfabrik Olof 

Gustaf Modig. Efter att ha avlagt småskol-

lärarinneexamen tjänstgjorde hon en tid i 

Skåne, tills hon ingick äktenskap med pat-

ron T. Schoning, Mo, Hjortsberga. 

  Makarna flyttade sedan till Påvelsgård i 

Alvesta och därefter till Vislanda. 

  Närmast sörjande är sonen Georg, 

ingenjör vid AEG i Malmö, sonhustru och 

barnbarn. Vidare sörjes hon av systern fru 

Ester Lindahl, Vislanda, samt bröderna      

f. disponenten vid Kalmar tändsticksfabrik 

E. Modig, numera bosatt i Kungsbacka, 

samt apotekaren G. Modig, Ljungby, nu-

mera bosatt i Äppelviken. 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 175 Söndagen den 3 November 1946. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 178 Lördagen den 9 November 1946. 
 
Minneshögtidlighet i Vislanda kyrka.  I måndags hölls en minneshögtidlighet i Vis-

landa kyrka med anledning av att framlidne prosten Knut Holm då skulle ha firat sin 75-

årsdag. 

  Före minnesstunden i kyrkan samlades man vid prosten Holms grav. Kyrkoherde B. 

Danielsson, Alvesta, nedlade en krans från kontraktets präster och grosshandlare E. 

Svensson en från Vislanda kyrkoråd. 

  Till minnesgudstjänsten hade en stor menighet samlats och kyrkoherde E. Jonson 

erinrade om den bortgångne församlingsherdens gärning i församlingen under närmare 25 

år. Allhelgonadagen var det nämligen jämt 25 år sedan han installerades som kyrkoherde 

i Vislanda. Han tackade prostens anhöriga för den prästkappa av siden, kyrkan fått mot-

taga. 

  Vid den efterföljande altartjänsten utfördes begravningsmässan, och gudstjänsten 

avslutades med orgelsolo av kantor E. Rosengren. 

  Efter gudstjänsten hade kyrkorådet och församlingens sykretsar av prostinnan Holm 

inbjudits till Vislanda hotell. Kyrkoherde Jonson utförde solosång och framförde också 

gästernas tack.  

 

 

 
 

Min älskade mor 

Ella Schoning 
* 28/6 1872 

har i dag avlidit, djupt sörjd och 

innerligt saknad av oss, släkt och 

vänner. 

Vislanda den 28/10 1946. 

GEORG och MAUD. 

Barnbarn. 

Syskon. 

Jordens oro viker 

för den frid som varar. 

Graven allt förliker, 

himlen allt förklarar. 
 

Jordfästningen äger rum söndagen 

den 3 nov. 1946 kl. 15,00  i Vislanda 

kyrka dit ev. blommor bedes sändas. 

 

 

Bertil Göransson 

Märtha Svensson 

Vislanda.                        Kvenneberga.                             

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 179 Söndagen den 10 November 1946. 
 

Dödsfall. 
 

  I onsdags avled å Sanatoriet Lugnet 

banarbetaren Tage John Walter Karlsson 

från Olofstorp under Tubbaremma, Vis-

landa 30 år gammal. 

  Den bortgångne, som varit anställd vid 

S.J., blev för ett par år sedan sjuk och har 

sedan vistats på sanatorium. 

  Närmast sörjande är moder och syskon. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 184 Tisdagen den 19 November 1946. 
 
 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 197 Torsdagen den 12 December 1946. 
 

Dödskörning i går 
utanför Vislanda. 

 
Bil törnade med våldsam kraft  

mot en ledningsstolpe. 

 
40-årig Växjöbo ådrog sig därvid 

dödlig skallskada. 

 

  En dödsolycka inträffade sent i går kväll på vägen mellan Växjö och Vislanda, blott ett 

par km. från Vislanda, varvid 40-årige kontoristen Bertil Ericsson, Växjö, ådrog sig så 

allvarliga skador, att han vid 1-tiden i natt avled på Växjö lasarett, dit han förts i döende 

tillstånd. 

  En Växjöbilist, försäkringsinspektören Harry Elm, kom från Växjö och höll enligt vad 

en av de tre passagerarna uppgivit normal hastighet. Vädret var emellertid disigt och 

väglaget halt, och när bilen hade passerat landsvägsbron vid Kojtasjön och kom in i en 

vänsterkurva, fortsatte bilen av någon hittills outredd anledning rakt fram och törnade på 

vägens högersida med våldsam kraft mot en stor ledningsstolpe, varvid bilen blev mycket 

illa ramponerad. 

 
 
 
 

Min käre son och vår broder 

Tage John Walter 
Karlsson 

har efter en tids sjukdom lämnat oss 

i djupaste sorg i en ålder av 30 år,  

7 månader och 2 dagar. 
Olofstorp, Vislanda den 6 nov. 1946. 

AUGUSTA KARLSSON. 

Syskonen. 

Vad han tager, vad han giver, 

Samme Fader han förbliver.  

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka söndagen den 17 nov. kl. 10,30 f.m. 

Julbockar, 
s,k, brasbockar, tillverkade av halm i storl. längd 90 cm. höjd 135 cm.   

Pris 15 kr. Beställningar sändas per järnväg fraktfritt mot efterkrav. 

Beställningar mottagas per post till 

AXEL TENGBOM,  MÖRHULT,  VISLANDA. 
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  Vid den våldsamma krocken kastades föraren upp mot ratten och ådrog sig därvid ett 

revbensbrott. Värre var det med hr Ericsson, som satt i baksätet. Han slog huvudet mot 

något hårt och förlorade medvetandet, och måste i starkt blödande tillstånd bäras ur bilen. 

De båda andra passagerarna undkom äventyret med blotta förskräckelsen. 

  En bil passerade strax efter olycksplatsen och chauffören kunde bispringa med hjälp. 

Provinsialläkare Folke Rosenkvist, Vislanda, eftersändes, och sedan han lämnat den 

första läkarehjälpen, transporterades de båda skadade till Växjö lasarett. 

  Vid närmare undersökning där visade det sig, att hr Elms skador var relativt ofarliga, 

medan hr Ericssons tillstånd var mycket allvarligt. Han underkastades omedelbart 

operation men avled utan att ha återfått medvetandet. Han hade ådragit sig brott på 

skallbasen och en allvarlig hjärnskada.  

  Orsaken till olyckan kunde inte helt utredas före midnatt, utan polisutredningen fort-

sätter i dag. 
 

* 

  Den bortgångne var född i Växjö och var son till lantbrukaren Eric Petersson, Stora 

Bondegård, Hov, Växjö. Efter studier vid Växjö läroverk utbildade han sig merkantilt och 

har innehaft olika kontorsbefattningar i Växjö. Sedan några år tillbaka var han knuten till 

Kronobergs läns försäkringsbolag. 

  Han var varmt hängiven Röda Korsets syften och var under många år en av de ledande 

männen inom Växjö Röda korskår. Oförtrutet och hängivet gick han in för dess uppgifter 

och hörde alltid till dem, som gärna ställde sina tjänster till förfogande vid arrangemang 

och läger av olika slag, där Röda korsmännens tjänster behövdes. 

  Närmast sörjande är maka, barn och föräldrar. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 196 Tisdagen den 10 December 1946. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till JULEN 
finnes allt i Frukt, Grönsaker och 

Konserver samt nylutad Fisk. 

FISKAFFÄREN, VISLANDA. 
Telefon 17. 

 
                                                                           Stor sortering 

 

                             Einar Ydén. 
                                                                         Tel. 94.                      Tel. 94. 

 

Vislanda Nya Bilstation 
Innehavare Helge Zetterström. 

TILLHANDAHÅLLER 8-SITSIG BIL DYGNET OM. 

Ring 90. 

SJUKTRANSPORTBIL, med bår, godkänd av Röda korset. 
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Ur Smålandsposten N:o 199 Söndagen den 15 December 1946. 
 
Luciaafton i Vislanda. Vislanda Röda korskrets hade i fredags kväll anordnat Lucia-

afton i Ordenshuset i Vislanda.  

  Efter ett musiknummer av Vislanda musikcirkel hälsade kretsens ordf., folkskollärare G. 

Vidén, Vislanda, välkommen. En barnkör utförde ett knippe barnvisor. Kyrkoherde Eskil 

Jonson, höll ett anförande om Lucia och sjöng två sånger. Musikcirkeln spelade därefter 

och första delen av kvällens program avslutades med ett sagospel. Efter kaffedrickning 

och auktion sjöng kyrkoherde Jonsson en sång och några barn utförde en mycket vacker 

tablå ”Magdalenas tårar”. 

 

 

 

 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 200 Tisdagen den 17 December 1946. 

 
 

 

 

 

Vislanda. 
Hembygdens Café & Conditori 

hålles stängt fr.o.m. den 24/12 

t.o.m. den 2/1 1947 på grund av  

råvarubrist. 

Till 

 
är Ni välkommen att välja ut julpresenter. 

• 
Där finner Ni nyttiga saker i bra kvaliteer 

till hyggliga priser.                       Tel.  40. 

Till Gunnar Nyqvist, 
VISLANDA. 

är såväl gamla som nya kunder 

välkomna för julinköpen. Vi skola 

göra allt för att Ni skall bliva 

belåten med såväl sortering som 

kvalité och pris. – Gör ett besök, 

och Ni har julklappsfrågan löst. 
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Födelsedagar. 
 

  75 år fyller på torsdag Nils Peter Larsson, Oxelboda Skeppshult, Vislanda.  

  Han är född på den plats, där han bor. I yngre år var ”Lassa-Nesse”, som han allmänt 

kallas, en i orten vid festliga tillfällen mycket anlitad allmogespelman, och många är de 

som lyssnat till tonerna av hans dragspel.  

  En lång följd av år har han haft arbete som gårdskarl vid Vislanda hotell. Han har 

dessutom arbetat vid järnvägsbyggen samt som skogshuggare. 

 

  50 år fyller på torsdag arrendatorn Gunnar Mauritz Pettersson, Olofsgård, Alvesta. 

  Pettersson har arbetat vid jorden ända sedan många år. Han föddes i Lindås, Vislanda. 

Sedermera arrenderade han en gård i kyrkbyn därstädes. Senare flyttade han till 

Värpeshult och var där arrendator, tills han under 30-talets senare del kom till Alvesta och 

arrenderade Olofsgård under Engaholm. Under sin tid i Alvesta har Pettersson gjort sig 

känd som en duglig jordbrukare. Han är mångårig medlem i BF-avdelningen, där han 

bekläder posten som revisor. 

 

 

75-åring. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  75 år fyller på torsdag bokbindaren Johan Karlsson, Röshult, Vislanda. 

  Han är född i Röshult, där föräldrarna hade lantbruk. Efter ingånget äktenskap köpte han 

sitt fädernehem i Röshult. Här satte han sedan igång ett betydande förbättringsarbete, bl.a. 

genom nyodlingar. År 1920 överlät han gården till sonen Gunnar och flyttade till den 

stuga, som han låtit bygga åt sig i samma by. 

  Karlsson är en mångkunnig man, som haft många s.k. hobbyarbeten på lediga stunder. 

Han bedrev sålunda jämsides med jordbruket en lång följd av år tillverkning av träskor. 

Det var ej så stor daglön han fick för detta arbete, då ett par träskor inbringade honom 

blott 25 öre. Mest känd har Karlsson dock blivit som bokbindare. Utan att erhålla någon 

som helst undervisning har han lärt sig detta yrke, och tusentals är de böcker, han bundit 

under de fyrtio år, som han varit sysselsatt med detta arbete. I så gott som varje hem inom 

socknen har man böcker, som han bundit i vackra skinnband. Även utanför socknen har 

man anlitat honom då det gällt bokbinderi. Många är de luntor han bundit för kyrko-

arkiven i Virestad, V. Torsås, Skatelöv, Blädinge m.fl. socknar. Vetgirig, som han alltid 

varit, har han även under arbetets gång läst och studerat åtskilliga böcker. Uppfostrad i ett 

strängt religiöst hem fick han redan från barndomen göra sig väl hemmastadd i den 

andliga litteraturen, och många är ej de, som inom detta område äger så stor beläsenhet 

som han. I helgedomen är hans plats sällan tom, trots att vägen dit är lång. Om gamla 

tider, seder och bruk förtäljer han gärna och är sålunda en god kulturminnesbärare. 

Johan Karlsson.  
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Ur Smålandsposten N:o 1 Fredagen den 3 Januari 1947. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 3 Söndagen den 5 Januari 1947. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 12 Tisdagen den 21 Januari 1947. 
 

En tröstevisa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Einar Johansson 

Gunvor Karlsson 

Vislanda.                                Dädesjö.                         

Nyårsafton 1946. 

 

Tage Tiderström 

Gudrun Gustafsson 

Värnamo.                               Vislanda. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

Harald Johnsson 

Inga-Brita Lundh 

Vislanda 

 

Erik Gustavsson 

Stina Johansson 

Vislanda.                                   Lagan. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

I livets uppförsbacke, 

när mödan blir dig tung, 

och glädjens lust ej flödar 

som förr, då du var ung, 

och gikt och andra krämpor 

beständigt hängde i, 

då är det svårt att känna 

sig nöjd och from och fri. 

  

Man har då lätt att glömma 

att mången annan har 

det kanske vida värre 

i sina levnadsda´r; 

men det finns de, som aldrig 

kan flytta hand och fot 

och ständigt måste ligga 

förutan hopp och bot… 

 
 

Därför om du tycker, 

att allt har gått isär, 

så bör du liksom stanna 

och göra dig besvär 

att leta fram det bästa 

av allt, som du har fått 

av detta livets goda 

i stort såväl som smått. 

 

Och se, då släpper gikten 

till femtio procent, 

och du blir glad och fromsint, 

som om du aldrig känt 

en enda verklig plåga 

så värd att gnälla för, 

att den kan ta ditt livsmod 

och stjäla ditt humör. 

                                PÄLLE NÄVER. 
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Ur Smålandsposten N:o 4 Onsdagen den 8 Januari 1947. 
 

 
 

Dödsfall. 
 

  Änkefru Johanna Vidén, Vislanda, avled i söndags hos en dotter i Växjö efter en längre 

tids sjukdom. 

  Hon var född i Urshult 1869. Vid elva års ålder fick hon plats hos en farbror, 

folkskollärare Almkvist i Kånna. Här stannade hon, tills hon 20 år gammal gifte sig med 

lantbrukaren August Vidén och bosatte sig i Agunnaryd. Familjen flyttade efter några år 

till Danielsboda i Vislanda och köpte sedan Kojtet. 1932 såldes Kojtet, och makarna 

bosatte sig då i Vislanda samhälle. 

  Men Johanna Vidén bortgick en kvinna av den gamla goda stammen. Hennes liv har 

varit mycket strävsamt. maken var mycket sjuklig, och fru Vidén fick på alla sätt bidraga 

till den stora familjens försörjning. Till en början körde hon omkring i orten och sålde 

kött, bröd och fisk. Hon övergick emellertid sedan till karamellkokning, och Johanna 

Vidén var under en mångfald år den mest kända försäljerskan på alla marknader inom 

många mils omkrets. 

  Om fru Vidén kan med rätta sägas, att hon var en sann kristen. Omutligt rättvis var hon, 

och religionen var för henne den fasta punkten i tillvaron. 

  Närmast sörjes hon av tio barn. Av döttrarna är Emilia gift med lantbrukaren Karl 

Andersson, Varnhem, Hulda bosatt i Hohög, Malmö, Anna, gift med omlastarförman 

Karl Gustafsson, Vislanda, Ester gift med trädgårdsmästare K. E. Säll, Växjö, Gertrud, 

gift med omlastare Thore Fransson, Alvesta, och Ellen, gift med verkmästare Hjalmar 

Magnusson, Alvesta. Sonen Algot är lantbrukare i Strömsnäsbruk, Ivar sjukvårdare i 

Växjö, Victor, föreståndare för Kooperativa handelsföreningen i Alvesta och Einar 

trädgårdsmästare i Alvesta. Dessutom sörjes fru Vidén av barnbarn och barnbarnsbarn. 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att 

Herren gud till sig hemkallat 

min älskade syster och vår kära 

moster 

Blenda Andersson 
som efter ett långt men med stort 

tålamod buret lidande stilla insomnat 

i tron på sin Frälsare i en ålder av 66 

år. Djupt sörjd och i tacksamt minne 

bevarad av oss, trotjänare, släkt och 

många vänner. 
Skörda, Vislanda den 6/1 1947. 

EMELIA PETTERSSON. 

Syskonbarn. 

Gustaf Johansson. 

Stilla komme och välkomne 
vare dagens slut och lön. 

Stilla må i Gud jag somna 

från min sista aftonbön, 
vilken, när den här avbrytes, 

i en himmelsk lovsång bytes. 

Psalm 31 och 563. 

 

 

 
 

Vår kärleksrika mor 

Johanna Maria 
Vidén 

                  * 12 okt. 1869 

                  †   5 jan. 1947 

Vislanda den 5/1 1947. 

BARNEN. 

Nu till den strand där böljor sig ej häva. 
likt arkens vita duva jag skall stäva 

till herdens hamn likt trötta lammet ila 

och där få vila. 

Saliga äro de döda, som dö i Herren. 

Ja, säger Anden, de skola få vila sig ifrån 
sitt arbete, ty deras gärningar följa dem. 

För dem, som önskar följa den avlidna till 

hennes sista vilorum meddelas, att jord-
fästningen äger rum i Blädinge kyrka 

söndagen den 12 januari kl. 10. 

Samling vid kyrkan. 

Meddelas endast på detta sätt. 
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  En av Värendsbygdens främsta kännare av den gamla allmogekulturen och en av dess 

främste kulturminnesbärare fröken Blenda Andersson, Skörda, Vislanda, avled på 

trettondagen, 66 år gammal. 

  Fröken Andersson, som sedan decennier var invalid, var 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 berätta sägner och sagor, som hon i sin barndom hört gamla 

människor förtälja. Dottern var en intresserad lyssnare, och hon hade också ett gott minne 

för alla detaljer i vad modern och morföräldrarna berättade. På så sätt kom hon att i sina 

kommande skrifter kunna bära fram vad en oavbruten tradition ända från slutet av 1700-

talet hade att förtälja. När Kronobergs läns hembygdsförbund i slutet av 1920-talet utlyste 

en pristävlan för uppmuntran till folkminnesinsamling, passade hon på att insända av sina 

uppteckningar och erhöll första pris en gång och andra pris en annan gång. 

  I Hylten-Cavalliusföreningens årsbok för 1932 infördes hennes uppteckningar om julens 

firande – en lokalhistoria såväl som kulturhistorisk enastående avhandling på nära 80 

sidor – utan att hon själv gjort någon framställning därom. År 1932 började hon skriva för 

Landsmålsarkivet i Lund och medhann under några år att till denna institution insända 

cirka 5,000 sedesblad. Hon gjorde även omfattande och värdefulla uppteckningar för 

Lunds folkminnesarkiv, och av dess förre föreståndare professor von Sydow blev hon 

ombedd att skriva sina memoarer för nämnda arkivs räkning, en uppmaning som hon 

även lyckligtvis åtlydde. Hon har även gjort åtskilliga arbeten för Nordiska museets 

etnologiska undersökningar, ett arbete för vilket hon för några år sedan belönades med 

Hazeliusmedaljen. Hon kallades också till hedersledamot i Kronobergs läns hembygds-

förbund. 

  Blenda Anderssons nyss nämnda arbete om ”Julens firande i Vislanda socken i Värend 

under förra hälften av 1800-talet” är, säger professor von Sydow av banbrytande 

betydelse inom sin genre och av mycket stort kulturhistoriskt värde. Detsamma har från 

sakkunnigt forskarhåll sagts om allt vad hon producerat och det är i sanning inte litet, som 

hennes flitiga penna åstadkommit under årens lopp. Att här i detalj uppräkna allt skulle 

föra för långt. Det förtjänar dock särskilt nämnas att hon till Vislanda kyrkas 150-års 

jubileum 1944 utgav det förnämliga bokverket ”Gamla Vislanda i hävd och sägen”, ett 

arbete som kostat mycken tid, möda och kunnighet. Bland hennes mest uppmärksammade 

 

Blenda Andersson. 
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arbeten märkes även ”Folkundervisning och folkskola i Vislanda under 1800-talet – 

återblick vid hundraårsminnet av första folkskolebygget”. Detta vidlyftiga och om 

vederhäftighet och objektivitet vittnande arbete har till en del influtit lektor Rudolf Halls 

brett lagda bokverk ”Årsböcker i svensk undervisningshistoria”. I tidningar och tidskrifter 

har hon medverkat med många värdefulla bidrag.  

  Även den materiella allmogekulturen har Blenda Andersson vårdat i högre grad än 

någon annan på denna ort. Sålunda uppförde hon 1937 ett eget hembygdsmuseum. I detta 

lilla museum, som många framstående kulturvårdare besökt och beundrat, har hon 

förvarat sin privata samling av äldre kulturföremål cirka 500 nummer. Största delen av 

dessa har tillhört hennes förfäder, men en del har hon förvärvat genom köp. Arkitekt för 

den lilla byggnaden var hon själv, och föremålens exponering ombesörjde hon efter egen 

smak.  

  Hur Blenda Andersson kunde besitta förmågan att skriva, då hon inte kunde röra ett 

finger, är en gåta för alla, som ej sett henne föra pennan. Hon led nämligen sedan längre 

tillbaka av fullständig invaliditet. Denna förorsakades av ledgångsreumatism, som hon 

1907 drabbades av och mot vilken läkarna stod maktlösa. Sedan 1914 kunde hon inte alls 

gå eller förflytta sig. Hon satt dag ut och dag in i sin gungstol utan att kunna röra sig det 

allra minsta, men hennes huvud var klart och hennes intelligens skarp ända tills inemot 

slutet. När hon skulle skriva hade hon pappret i knäet, pennan stacks in i hennes knutna 

hand av dem som betjänade henne, och hon skrev alltid med blyerts. Egendomligt nog 

kunde hon skriva både fort och väl, men varje ord hon skrev tillfogade henne smärta, 

enligt vad hon själv omtalade. Hon klagade dock aldrig över sin lott. ”Jag tror det är en 

högre makt”, sade hon, ”som styr och leder människornas öden, och därför bör man ha 

tålamod och vara nöjd med sin lott”. Till sitt väsen var hon redbarheten själv, rättrådig 

och trofast. 

  Allt vad fröken Andersson skrivit, grundar sig på ett oförtrutet och drygt forsknings-

arbete – ett arbete, som hon under nära ett halvt sekel utan avbrott bedrivit i det tysta. Och 

få är de som kunnat ge mera av positivt värde för kommande släkten. 

  Närmast sörjande är åldrig syster, syskonbarn samt 83-årig trotjänare som varit i hennes 

tjänst i cirka 40 år, och som ägnat henne en uppoffrande vård ända till slutet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 9 Torsdagen den 16 Januari 1947. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ett 20-tal sömmerskor 
och elever erhålla arbete vid vår fabrik i Vislanda. Hänvändelse till 

Kamrer SVEN SAMUELSSON, tel. Vislanda 161. 

el. Arbetsförmedlingens kontor, tel. Vislanda 128. 
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Ur Smålandsposten N:o 7 Söndagen den 12 Januari 1947. 
 

70-åring. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  70 år fyller på onsdag vattenrättsnämndeman Salem Svensson, Gustafsberg, Alvesta. 

  Han är född i Vislanda, och redan i unga år övertog han fädernegården Hönetorp på 

arrende. Denna innehade han i tio år, då han köpte egendomen Kvarnabacken i samma 

socken. Här uppförde han samtliga åbyggnader samt satte gården i prima skick. År 1917 

köpte han Gustafsbergs gård i Alvesta, vilken han för några år sedan överlät till en av 

sönerna.  

  Redan under Vislandatiden togs nämndeman Svenssons insikter och arbetsförmåga i 

anspråk för kommunala och andra värv. Sålunda var han bl.a. ordf. i kommunalstämman 

samt nämndeman. Sedan han blivit Alvestabo, började uppdragen dugga tätt. Sålunda 

blev han kommunalfullmäktigeledamot, ledamot av kommunalnämnden och ordförande i 

fullmäktiges beredningsutskott. Som fullmäktigeledamot avgick han vid årsskiftet, enär 

han ansåg, att dylika uppdrag borde läggas i yngre händer. Dessutom är nämndeman 

Svensson styrelseledamot och huvudman i Alvesta sparbank. Vidare har han varit 

kommunalkassör under fyra år, mångårig ledamot av taxeringsnämnden, kronoombud, 

köpingens ombud vid anläggningen av barnrikehusen. Han är ledamot av hälsovårds-

nämnden samt var före socknens inkorporering dess ordförande. Ordf. i nykterhets-

nämnden har han varit under en följd av år, liksom skiftesgodeman. Han är vidare ordf. 

och verkställande ledamot i Alvesta mejeriförening, där han nedlagt ett förtjänstfullt 

arbete. Livligt intresserad av jordbrukarnas föreningsrörelse har vattenrättsnämndeman 

har Svensson här nedlagt ett omfattande arbete. Sålunda var han under flera år ordf. i den 

gamla andelsslakteriföreningen samt ledamot av arbetsutskottet. Han tillhörde även den 

länskommitté, som på sin tid utredde omorganisationen av mejerihanteringen. 

  Vattenrättsnämndeman har han varit under flera år samt dessutom nämndeman för 

Alvesta. Han är värderingsman i allmänna Brandförsäkringsverket i Stockholm sedan en 

lång följd av år, och för de stora förtjänster han här nedlagt, har han hedrats med bolagets 

stora guldmedalj. 

  Jubilaren kan på sin högtidsdag se tillbaka på ett verksamt liv. Med nit och hängivenhet 

har han utfört alla de mångskiftande uppdrag, som pålagts honom. Ungdomlig till sinnet 

och med ett rikt och vaket intellekt har han alltid haft lätt att sätta sig in i olika spörsmål. 

Hans anföranden har städse präglats av tankens klarhet och reda i framställningen. Och då 

han tagit till orda, har han alltid haft uppmärksamma lyssnare. Många kinkiga frågor har 

han fått vara med om att reda upp, men detta har skett under stark känsla av ansvar. 

Gemytlig och god har han inte haft svårt att vinna vänner, och även meningsmotståndare 

har visat honom sin aktning, ty de har känt, att det är en ärlig och uppriktig man, som 

talat. 

Salem Svensson.  
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Ur Smålandsposten N:o 8 Tisdagen den 14 Januari 1947. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter en kort tids sjukdom avled i söndags 

hemmansägaren Carl Bengtsson, Lindås 

Östregård, Vislanda. 

  Bengtsson var född i Skeppshult, Vislanda 

1876. År 1900 reste han till Amerika och 

arbetade där vid järnvägsbyggen. Efter 

hemkomsten köpte han Lindås Östregård, 

som han brukat till sin död. 

Närmast sörjande är hustru, en son och 

syskon.     

 

Begravning. 
 

  I Vislanda kyrka vigdes i söndags till sista 

vilan författarinnan Blenda Andersson, 

Skörda, Vislanda. 

  Jordfästningen förrättades av kyrkoherde 

Eskil Jonson, Vislanda, som talade över 

Davids ps. 34: 6. Därefter följde krans-

nedläggning. För Vislanda kommun talade kommunalfullmäktiges ordf. folkskollärare    

J. W. Gustafsson, intendent J. E. Anderbjörk, Växjö, talade för Kronobergs läns hem-

bygdsförbund och kamrer Sven Samuelsson, Vislanda, för Vislanda hembygdsförening. 

Samtliga talare nedlade kransar.  

  Under orgelmusik fördes kistan till graven å gamla kyrkogården. Här talade lantbrukare 

Bengt J. Olsson, Skörda, Vislanda, till den hädangångnas minne. En rik blomstergärd 

hade sänts till båren. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 10 Lördagen den 18 Januari 1947. 
 

Födelsedag. 
 

  70 år fyller på måndag f. hemmansägaren  

J. M. Johansson, Vislanda.  

  Han är född och uppväxt i Agunnaryd. I 

yngre år hade han anställning vid lantbruk 

och arbetade bl.a. å Ugglansryd i Ryssby. 

Efter ingånget äktenskap inköpte han Ekenäs 

i Vislanda och utförde där ett hedrande 

förbättringsarbete såväl å byggnader som på 

jordbruket. Mycket tid ägnade han åt 

stenröjning. Efter mer än 40 års vistelse på 

denna plats sålde han gården och köpte en 

fastighet i Vislanda, som han fortfarande 

bebor tillsammans med sin maka. Johansson, 

som är ungdomligt vital, är dagligen syssel-

satt med varjehanda göromål.  

 

                                                                   

 
 
 
 

Min älskade make, 

min käre far 

Hemmansägaren 

Carl Bengtsson 
har genom en kort sjukdom stilla och 

fridfullt insomnat i sitt 71:sta 

levnadsår, djupt sörjd och saknad av 

oss, syskon, släkt och vänner. 
Lindås, Vislanda den 12 jan. 1947. 

ANNA BENGTSSON. 

Erik. 

Stilla var din levnad, 

Stilla blev din död. 

Sv. Ps. 403 v. 8. 

Sorgtack 

För allt visat deltagande vid min kära 

systers och vår mosters  

BLENDA ANDERSSON. 

bortgång och till alla, som under 

hennes långa sjukdom bidragit till att 

göra hennes levnadsdag ljus och gläd-

jerik, till trotjänare och trotjänarinnor 

samt för alla vackra blommor och tal 

vid hennes bår, framföra vi till släkt 

och vänner, till Vislanda kommun, 

Kronobergs läns hembygdsförbund, 

Vislanda hembygdsförening, Lunds 

landsmålsarkiv vårt varma och inner-

liga tack. 

Skörda, Vislanda den 17 jan. 1947. 

EMELIA PETERSSON. 

Syskonbarnen. 
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Ur Smålandsposten N:o 13 Torsdagen den 23 Januari 1947. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon hemmansägaren Albin Svensson, Kalkatorp, Vislanda. 

  Svensson, som är född i Blekinge, kom i unga år till Kringlehult i Skatelöv, vilken gård 

han senare köpte. Han köpte sedan gården i Kalkatorp. Kommunalt intresserad är han 

bl.a. ledamot av kommunalfullmäktige och barnavårdsnämnden och fr.o.m. i år 

roteombud. Inom jordbrukarnas politiska och ekonomiska föreningar har han också 

nedlagt ett intressant arbete och är ledamot av styrelsen för ortens RLF-avdelning. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 14 Lördagen den 25 Januari 1947. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 15 Söndagen den 26 Januari 1947. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter flera månaders lidande avled på 

torsdagen snickare Johan Gustav Karlsson, 

Vislanda, i sitt 70:de levnadsår. 

  Den avlidne var född i Mistelås. Tidigt 

kom han ut för att själv förtjäna sitt bröd 

och innehade senare anställning som kör-

dräng på större gårdar. För c:a 13 år sedan 

övergick han till snickeriyrket och bosatte 

sig i Vislanda. Den bortgångne har gjort sig 

känd som en synnerligen dugande och på-

litlig man, som förvärvat sig gott anseende. 

  Närmast sörjande är maka, barn och 

barnbarn. 

 
 

 

 

 

 

 

Sälhyltans hönseri, 
Tel. 85.      VISLANDA.      Tel. 85. 

säljer under säsongen daggamla kyck-

lingar samt 8 veckors hönkycklingar av 

Vit Leghorn efter förstklassiga hönor 

samt tuppar utvalda bland Vinninga 

elitstam. 

 
 
 
 

Min älskade make, 

vår käre far, farfar och morfar 

Johan Gustav 
Karlsson 
född 20/7 1876, 

har i dag lämnat oss, släkt och 

många vänner i djup sorg och 

saknad. 
Vislanda den 24/1 1947. 

AMANDA KARLSSON. 

Barn och Barnbarn. 

Det tappra och tåliga sinne, 

Du burit i lidandet här, 

Skall bliva det vackraste minne 

för oss, som hållit dig kär. 
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Posten i Vislanda.  Postdirektionen tillstyrker ett förslag av stationsmästaren vid post-

expeditionen i Vislanda, att postexpeditionens öppethållande på aftonen, nu kl. 17–18, 

skall ökas med en timme och omfatta tiden 16–18, därmed tillmötesgående från 

korrespondenthåll omtalade önskemål. 

  Vidare föreslås, att postexpeditionen från 1 februari skall få tre fasta brevbärarebiträden 

mot nu två, varjämte tjänstgöringstiden för det fasta postbiträdet skall minskas. Det har 

ansetts att det räcker med att ha en kassa i verksamhet även under tid postexpeditionen är 

öppen på aftonen – nu är två kassor i verksamhet då. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 19 Söndagen den 2 Februari 1947. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 23 Söndagen den 9 Februari 1947. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon vägmästaren Gustaf Larsson, Kojtet, Vislanda. 

  Jubilaren flyttade till Vislanda från Laholm 1932 och blev befordrad till vägförman i 

Allbo vägdistrikt. Efter några år avancerade han till andre vägmästare och vid Statens 

övertagande av vägväsendet år 1944 befordrades han till vägmästare. Han är en god 

arbetsledare och har sina underlydandes förtroende. 

 

 

Bror Sjöqvist 

Berit Johansson 

Vislanda.                                Moheda. 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

Inge Svensson 

Margit Petersson 

Vislanda.                                 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 25 Torsdagen den 13 Februari 1947. 
 

Dödsfall. 
 

  På tisdagen avled i sitt 93:e år änkefru 

Eva Karlsson, Olofsgård, Alvesta. 

  Den avlidna var född 1854 i Lönshult, 

Vislanda som dotter till nämndemannen 

Magnus Åkesson därstädes. 

  För omkring 70 år sedan ingick hon 

äktenskap med lantbrukaren Sven Karlsson 

och blev då bosatt i Hjortsberga. Här 

stannade makarna till för c:a 30 år sedan, 

då de flyttade till Alvesta. 

  Med fru Karlsson bortgick en i sitt slag 

enastående allmogekvinna. Mor till tio 

barn, som alla blivit goda medborgare, 

hade hon en gärning att utföra, som måste 

mätas efter stora mått. Häri hade hon ett 

gott stöd i ett gott humör och en enastående 

ljus livssyn. Därtill ägde hon ett hjärtas 

rikedom som är få förunnad och som tog 

sig uttryck i på flerfaldigt sätt. Under de 

senare åren råkade fru Karlsson ut för ett 

olycksfall, som medförde, att hon inte fritt 

kunde röra sig. Detta vållade henne mycket 

lidande, ty arbetet ville hon inte släppa. 

Efter mannens frånfälle hade hon i en 

sonhustru en tillgiven vårdarinna, och 

sedan denna flyttat, föll det på dottern 

Ellens lott att sköta den gamla. Denna dotter har under en följd av år visat en rörande 

uppoffring gentemot sin gamla mor. Fru Karlsson såg gärna gäster hos sig, och man hade 

aldrig tråkigt i ”Mor Evas” sällskap. Språksam av sig ledde hon konversationen med en 

rutin och takt, som är enastående för en allmogekvinna. 

  Änka sedan 1932 sörjes fru Karlsson närmast av barn och barnbarn. Av barnen är 

Gustav bosatt i Böksholm, Klara gift med lantbrukare Sven Andersson, Backagård, 

Alvesta. Johan nämndeman och ägare till Villansfarms gård i Alvesta, Märta, gift med 

lantbrukare Emil Gustavsson, Alvesta, dottern Ellen bosatt i hemmet. De många vänner, 

som den avlidna förvärvat, deltaga djupt i den sorg, som drabbat de närmaste. 

 

 

Vislandaortens mejeriförening 10-årsjubilerar.  Vid sin förestående föreningsstämma 

kan Vislandaortens mejeriförening fira sitt 10-årsjubileum. Av den berättelse över 

fjorårsverksamheten, som då föreligger, hämtas bl.a. följande uppgifter: 

  Under året har invägts 2,834,181 kg. mjölk med en medelfetthalt av 3,65 proc. och 

leverantörerna har tillgodoräknats ett mjölkpris fritt mejeriet av 26,56 öre. i ovannämnda 

mjölkpris ingår en efterlikvid av 2,2 öre. Mjölkskjutsarna har dragit en kostnad av 1,53 

öre. Omkostnaderna har uppgått till 2,34 öre mot 2,44 för 1945. Andelskapitalet och 

reservfonden utgjorde vid årets slut 84,900 kr. Mejeriets kaseintillverkning har även 

under året gett ett gott resultat. På grund av mjölkinvägningens ökning har vissa av 

mejeriets maskiner blivit för små, varför en ny plattpastör och separator med 5,000 l. 

timavverkning inköpts under årets lopp. För ett event. blivande nytt mejeri har inköpts 

fastigheten n:r 52, kv. Höjden, samt intill denna fastighet gränsande tomtområde om 

5,000 kvm. 

 

 

 

 
 

Vår kära lilla mor, 

farmor och mormor 

Eva Karlsson 
har i dag ingått i den eviga vilan, i 

sitt 93:e år. Djupt sörjd men i 

tacksamt minne bevarad av oss, 

släkt och vänner. 

Olofsgård, Alvesta den 11/2 1947. 

Klara och Sven. 

Gustav och Frida. 

Johan och Hildur. 

Märta och Emil. 

Ellen. 

Gunnar och Evelyn. 

Barnbarn och Barnbarnsbarn. 

Hennes älsklingspsalm var 

n:r 316 i Sv. Ps. 
 

Jordfästningen äger rum i Alvesta kyrka, 

söndagen den 23/2 1947 kl. 14,00. 

Samling i sorgehuset kl. 12. 
Gravsättning å Hjortsberga kyrkogård 

omkring kl. 15,30. 
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Ur Smålandsposten N:o 31 Söndagen den 23 Februari 1947. 
 
Inbrott i Vislanda.  Natten mellan torsdagen och fredagen förövades ett inbrott på S.J:s 

skrotningsplats i Vislanda. 

  Tjuven hade tagit sig in i manskaps- och kontorslokalerna genom att mejsla upp låsen 

och gått in i personalrummen. Där hade han inventerat klädskåpen, men bytet blev klent, 

bara några begagnade arbetshandskar och en blåblus. Sedan hade han sökt sig till kontoret 

för att komma över pengar. Detta hade emellertid inte lyckats. 

  När polisen kom till platsen på fredagsmorgonen såg det bedrövligt ut på kontoret. Man 

hade slängt omkring papper o.s.v. Polisen konstaterade att det saknades en kamera, 

tillhörig en kontorist, samt en del personliga tillhörigheter. De försvunna sakerna värderas 

till 150 kr. Skadegörelsen på dörrar och fönster beräknas till 50 kr. 

  Tjuven hade gått klumpigt tillväga och synes inte vara någon durkdriven man. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 33 Torsdagen den 27 Februari 1947. 
 

Dödsfall. 
 

  I sitt hem avled i måndags änkefru 

Karolina Björkman, Vislanda. 

  Fru Björkman var född i Bromon under 

Brohult i Vislanda 1871. Tidigt ingick hon 

äktenskap med byggmästare J. A. Björk-

man, Vislanda, som sedan startade snic-

kerifabrik där.  

  Den hädangångna var en arbetsmänniska 

som få. Trots att hon haft att fostra en stor 

barnskara räckte hennes krafter till för 

kommunala uppdrag. Hon var under många 

år ledamot av fattigvårdsstyrelsen.  

  Närmast sörjande är fem söner och fem 

döttrar. Av sönerna är Arvid bosatt i Växjö 

och Albin i Amerika. Gunnar innehar 

åkerirörelse i Vislanda, Karl och Johan har 

övertagit faderns snickerifabrik. Dottern 

Hilda är gift med f.d. trafikbiträdet Aug. 

Gustafsson, Vislanda, Gärda med skräd-

daremästare Gunnar Friman, Vislanda, 

Anny med tapetserare Ragnar Grahn, 

Lamhult, och Jenny med montör Albert 

Johansson, Växjö, och Lilly vistas i 

hemmet. I deras sorg deltager barnbarn, 

barnbarnsbarn, syskon och många vänner. 

 

 

 

 
 

Vår ömt älskade mor, 

mormor och farmor 

Karolina Björkman 
* 23 dec. 1871 

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd 

och saknad av oss, barnbarn och 

barnbarnsbarn, syskon och många 

vänner. 

Vislanda den 24 febr.1947. 

BARNEN. 

Barnbarn och Barnbarnsbarn. 

Hur tyst är allt här hemma, 

Din stämma tystnat har, 

Din varma hand har kallnat, 

Som förr så verksam var. 

Du för oss här har strävat 

Och slösat kärlek öm. 

Hav tack, vår kära moder, 

Ljuvt är ditt minne gömt. 

Sv. Ps. 452. 
 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka, 

söndagen den 9 mars 1947 kl. 10,30. 
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Ur Smålandsposten N:o 34 Lördagen den 1 Mars 1947. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 35 Söndagen den 2 Mars 1947. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 44 Tisdagen den 18 Mars 1947. 

 
 

 

 

 

 

 

Auktion 
å gamla byggnader. 

Torsdagen den 6 innev. mars kl. 1 e.m. kommer undertecknad, att för 

Vislanda Pastorats räkning genom fri och öppen auktion som förrättas i 

Gamla Vislanda Prästgård, Vislanda socken, försälja nedannämnda bygg-

nader: 

1). BONINGSHUS, 14,8 mtr. långt, 6,6 mtr. brett, 3,3 mtr. högt. 

2). LADUGÅRDSBYGGNAD, 24,6 mtr. lång, 10 mtr. bred, 3,5 mtr. hög. 

3). STALLBYGGNAD, 7,8 mtr. lång, 7,7 mtr. bred, 3,4 mtr. hög. 

4). LOGLÄNGA, 22 mtr. lång, 7,9 mtr. bred, 3,4 mtr. hög. 

5). BRYGGHUS. 

  Byggnaderna som äro uppförda av dels timmer, dels stolpar och bräder 

under tak av halm, säljes i befintligt skick för att rivas och från platsen 

bortföras. 

  Av mig kända och betrodda köpare erhålla 3 månaders betalnings-

anstånd, övriga skola ställa godkänd säkerhet på gjorda inrop. Övriga 

villkor tillkännagivas vid auktionen. 

     Jutagård, Blädinge, den 1 mars 1947. 

PER SAMUELSSON. 

auktionsförrättare. 

Å Sälhults mosse i Vislanda, 
kommer driften att igångsättas under den kommande sommaren och 

meddelas att arbetet beräknas kunna börja i mitten av maj.   Ej skiftarbete. 

  Anmälningar härtill mottagas redan nu. 

ROBERT SAMUELSSON, Tel. 155, VISLANDA. 

 

 

Everth Lindell 

Stina Gustafsson 

Vislanda 15/3 1947.                                 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 45 Torsdagen den 20 Mars 1947. 
 
Vislanda hembygdsförening jubilerar.  Innevarande månad är det 25 år sedan, som 

initiativet för bildandet av Vislanda hembygdsförening togs av folkskollärare Nils 

Moberg, Mörhult. 

  Hembygdsföreningens första styrelse utgjordes av folkskollärare Nils Moberg, ordf., 

lantbrukare Per Engkvist, Piggaboda, folkskollärare Hjalmar Liljekvist, Lindås, sekr., 

lantbrukare Viktor Nilsson, Hullingsved, och folkskollärare J. V. Gustafsson, Vislanda. 

  Föreningens program gick ut på att insamla och tillvarataga gamla kulturföremål från 

Vislanda samt över huvud taget verka för hembygdsvård och hembygdsforskning och i 

sådant syfte söka ”åt kommande släkten bevara bygdens såväl fornminnen som 

kulturföremål samt yttringar av den andliga kulturen, sådan den ter sig i saga, trosföre-

ställningar, seder och bruk”. 

  Året efter starten förvärvade man en gammal ryggåsstuga, ”Fållastu´an” kallad, vilken 

flyttades till en köpt tomt i Lindås nära kyrkan. År 1926 fick man ytterligare en stuga 

kallad ”Tillflykten”. Insamling av kulturföremål pågick under tiden. En särskilt nitisk 

insamlare hade föreningen i fru Elma Gustafsson, Vislanda. Hon lyckade förvärva många 

värdefulla saker, bl.a. flera som tillhört Peter Wieselgren. 

  I de båda stugorna förvaras nu bortåt 350 föremål, av vilka en stor del är av kultur-

historiskt värde. Av fornfynd finnes det bl.a. fyra stenyxor och ett bryne, funna inom 

socknen. 

  Föreningens ekonomi har främst grundat sig på hembygdsfester, vilka i regel hållits vid 

fornstugorna. Den 21 augusti 1932 firades 10-årsjubileum med fest vid stugorna. 

Högtidstal hölls av kyrkoherde K. Holm, Vislanda, och föredrag hölls av kantor P. G. 

Vejde över ”Ur Allbo härads hävder”. 

  Till hedersledamöter utsågs vid årsmötet 1935 folkskollärare Moberg och fru Elisa 

Moberg samt vid årsmötet 1945 fröken Blenda Andersson i Skörda. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 46 Lördagen den 22 Mars 1947. 
 
Vislandaortens mejeriförenings 10-årsjubileum.  I samband med årsstämma firade 

Vislandaortens mejeriförening sitt 10-årsjubileum i Tingsvallen i torsdags. 

  Hela lokalen var fylld med föreningsledamöter med damer. 

  Föreningens ordf. Gunnar Johansson, Hönetorp, Vislanda, gav i sitt hälsningsanförande 

en kort återblick på det gångna året. 

  När föreningen startade uppgick antalet andelar till 450, men är nu uppe i nära 1,000. 

Under de gångna åren har samtliga maskiner utbytts mot nya. Ordföranden uttalade den 

förhoppningen, att föreningen skulle gå en gynnsam utveckling till mötes. 

  I styrelsen omvaldes lantbrukare Carl Olsson, Mörhult, Vislanda, och lantbrukare Carl 

Svensson, Skörda, Vislanda, samt nyvaldes lantbrukare Sven Jonsson, Färanäs, Blädinge, 

i stället för lantbrukare Claes Dahl, S. Vare, Blädinge, som undanbett sig omval. 

Revisorer blev lantbrukare M. Markusson, Målerås, Vislanda, och nämndeman Emil 

Ohlsson, Mörhult, Vislanda. 

  Till ombud vid mejeriförbundets årsstämma valdes lantbrukare Carl Olsson, Mörhult, 

Sven Jonsson, Färanäs, och Gunnar Johansson, Hönetorp. 

  Till styrelsens förfogande ställdes ett anslag för bestridande av vissa utgifter i form av 

mindre anslag till jordbrukarnas politiska och ekonomiska föreningar samt ideella 

föreningar, som därom göra ansökan. 

  Syrning av skummjölken skall under den varma årstiden verkställas. 

  Efter förhandlingarna avtackade ordföranden den avgående styrelseledamoten hr Dahl 

för det goda arbete, denne utfört alltifrån föreningens grundande. Tacket, som skulle 

intagas i protokollet, beledsagades med kraftiga applåder. 
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  Stämmans tack till styrelsen frambars av hr Sven Jonsson, Färanäs. 

  Föreningens mejerist, hr Larsson, avtackades av hr Aron Karlsson, Espetuna, och hr 

Sven Jonsson, som både för honom och föreningen höjdes leven. 

  Efter kaffepaus, under vilken smedmästare Alfred Karlsson, Vislanda, underhöll med 

musik, gav hr Bengt J. Ohlsson, Skörda, några glimtar från föreningens första tid. Talaren 

gav många exempel på de svårigheter och det motstånd, som mötte pionjärerna för 

föreningsbildandet. Men med seg energi fördes saken sakta men säkert fram, och den 7 

december 1936 konstituerades föreningen. Mejeriet köptes och rörelsen övertogs under 

våren 1937. Hr Ohlsson påminde om de föreningsmedlemmar, som varit med om de 

första svåra åren men nu är döda. Han uttalade till sist den meningen till de närvarande att 

värna om jordbrukarnas ekonomiska föreningar och hålla ihop samt ge styrelse och 

ledning det stöd, som de så väl förtjänar och behöver. 

  Ordföranden frambar ett varmt tack från föreningen till hr Ohlsson, som varit en av 

föreningens grundare. 

  Under det samkväm som därefter följde, framträdde den kände trollerikonstnären Bom-

Axela och underhöll med ett livligt senterat program. 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 51 Söndagen den 30 Mars 1947. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 54 Lördagen den 5 April 1947. 
 

Födelsedag. 
 

  70 år fyller på tisdag f.d. hemmansägaren Nils Gustaf Andersson, Fållen, Vislanda. 

  Han är född i Fållen, Vislanda. Efter olika förvärvsarbeten i ungdomsåren övertog han år 

1901 sin fädernegård på arrende och tio år senare köpte han den. Betydande arbeten har 

han här utfört såväl beträffande jord som hus. Genom nyodling, stenröjning och dränering 

har han utökat och förbättrat åkerarealen. För sina odlingar har han av länets hushåll-

ningssällskap erhållit premier. År 1925 överlät han gården till en styvson. I det 

kommunala livet har han bl.a. varit ledamot av fattigvårdsstyrelsen. 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 55 Onsdagen den 9 April 1947. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Trygg 

Märtha Petersson 

Vislanda.                                       Diö. 

Meddelas endast på detta sätt.                            

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

Arthur Jonsson 

Hilda Petersson 

Vislanda.                               Tegnaby. 

Påskafton 1947. 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Henry Ford arbetade in i  
det sista. 

 
Var i fabriken strax före 

sin död. 

 
Hans privata förmögenhet var 200 milj. dollar. 

 

 
DETROIT  8/4  (T.T.)  Bilkungen Henry Ford har av-

lidit i natt. Han uppgavs vara vid utmärkt hälsa, då han 

återvände till sitt Dearbornhem förra veckan från sin 

årliga vintersejour på sitt gods i Georgia. Han till-

bringade en del av gårdagen i fabriken. Han dog strax 

före midnatt. Dödsorsaken var inre blödningar. Han 

var nära 84 år gammal. 

  Henry Ford ansågs en tid vara världens rikaste man 

med en årsinkomst, som uppskattades till omkring 100 

miljoner dollar. Hans personliga kvarlåtenskap beräk-

nas till mer än 200 miljoner dollar, medan Ford Motor 

Companys tillgångar vid årsskiftet 1946– 47 utgjorde 

nära 750 miljoner dollar. 

  Henry Ford II meddelar, att all verksamhet vid Ford-

bolagets samtliga anläggningar över hela världen skall 

inställas och flaggorna sänkas på halv stång tills be-

gravningen ägt rum på torsdag.  

  Henry Fords fader var en irländsk immigrant, medan modern härstammade från Holland. 

Henry Ford växte upp i Greenfield nära Detroit och fick en ganska bristfällig skolunder-

byggnad.  

  Vid sexton år började han arbeta i en urmakeriverkstad, men på fritiden ägnade han sig 

åt att konstruera ett tröskverk av ny typ. 

  I många år sysslade han med tanken att få fram ett bensindrivet fordon och hade år 1890 

en tvåcylindrig modell färdig. Efter ytterligare tretton år kunde han år 1903 bilda Ford 

Motor Company med ett kapital på 100,000 dollar. År 1919 övertog han ensam de andra 

delägarnas aktier. Utvecklingen fortsatte i allt snabbare takt och växte till en väldig 

koncern. 

  Det var främst på massproduktionens område som Ford kom att bli en föregångsman 

och hade intressen i många andra industrigrenar. Dessutom var han något av en filosof 

och en ivrig pacifist. 

  År 1916 befraktade han på egen bekostnad ett fartyg, med vilket 160 framstående talare 

och 50 tidningsmän for till Europa för att söka åstadkomma vapenstillestånd i det första 

världskriget. Expeditionen blev emellertid ett fiasko och vållade Ford bitter besvikelse. 

Senare, då U.S.A. gick med i kriget, ställde Ford alla sina resurser till statens förfogande. 

  På 1930-talet led Ford sitt livs andra stora nederlag i sin kamp mot Roosefeldts nya giv, 

då han motsatte sig statsingripanden mot enskilda företagarna och vägrade att erkänna 

fackföreningarna. Detta ledde till att hans produkter bojkottades och uteslöts från alla 

statsbeställningar. Slutligen kapitulerade han i juni 1934. 

  Under det andra världskriget byggde Fords fabriker utom bilar även jättebombplan i den 

stora anläggningen i Willow run. 

  Ford drog sig för 18 månader sedan tillbaka som ledare för Ford Motor Company och 

överlämnade åt sin sonson Henry Ford II att sköta den stora koncernen. 

 

 

Henry Ford.  
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Ur Smålandsposten N:o 65 Lördagen den 26 April 1947. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vislanda Folkpark   Dans 
tisdagen den 29 april, marknadsdagen, kl. 6–11. 

Musik : STIG FERMS orkester. – Alla välkomna!    /    Styrelsen. 

 

Allt vad Ni behöver i  J Ä R N V A R O R. 
För nybyggnad och reparationer tillhandahåller vi allt inom branschen. 

TRÄDGÅRDSMÖBLER av trä och stål av GRYTHYTTANS fabrikat. 

TRÄDGÅRDSREDSKAP, GRÄSKLIPPARE, KALKSTEN, 

för trädgårdsgångar. 

A.-B. CARL JOHANSSONS JÄRNHANDEL. 
Tel. 4, VISLANDA. 

 

Marknadsbesökare. 
Nu är rätta tiden att ekipera sig för våren och sommaren. Hos oss finner  

Ni allt inom herrbranschen. 

Obs.   Marknadsstånd å marknadsplatsen.   Obs! 

SUNDBERGS EKIPERING, VISLANDA. Tel. 119. 

De välklädda herrarnas affär. 

 

Marknadsbesökare! 
Gör ett besök i  

Ester Karlssons 

modeaffär 
Tel 182.      Vislanda.      Tel. 182. 

Vi för nu även färdiga 

damkappor, kjolar och blusar. 

 

MAT och KAFFE 
serveras från kl. 6 f. m. 

Nilssons Matsalar. 
 

Marknadsbesökare! 
V Å R N Y H E T E R 

i kappor, Klänningar, Blusar, Tyger, 

Hattar, Mössor m. m. 

finner Ni hos oss till billiga priser. 

Gör ett besök.! 

Vislanda Konfektions- 
           och Manufakturaffär 

Tel. 146.                               Tel. 146. 
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Ur Smålandsposten N:o 56 Torsdagen den 10 April 1947. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 62 Söndagen den 20 April 1947. 
 
Vislanda husmodersförening,  hade i torsdags på Vislanda hotell anordnat föreläsnings-

afton för medlemmarna. Först sjöngs unisont den norska nationalsången, varefter ordf. fru 

Gunhild Karlsson hälsade de närvarande samt överlämnade ordet till kvällens före-

dragshållare fru Ella Löken, Norge. 

  Fru Löken inledde sitt föredrag med att tacka svenskarna för allt vad de gjort för Norge 

under ockupationens dagar, samt uppläste en rörande uppsats av en 13-årig norsk flicka 

om de norska barnens tacksamhet för de svenska paketen. Fru Löken talade sedan 

fängslande om livet i Norge under ockupationen samt om freden och återuppbyggnads-

arbetet. Särskilt uppehöll hon sig vid husmödrarnas insats under de olika perioderna. 

Talaren framhöll, att de norska husmödrarna i fråga om organisation ej kommit så långt 

som de svenska då allt föreningsarbete nedlades under kriget. Men nu har de tagit i med 

förnyade krafter och dess program för framtiden är stort. Liksom i Sverige bedriver de en 

vittomfattande social- och studieverksamhet. Fru Löken slutade sitt anförande med en 

förhoppning om att banden mellan de nordiska husmodersföreningarna måtte knytas allt 

fastare. Föredraget senterades flitigt. 

  Efter föredraget följde ett gemytligt samkväm och som avslutning sjöngs unisont ”Du 

gamla, du fria” samt ”Herre signe du och råde”. 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 63 Tisdagen den 22 April 1947. 
 
Missionsauktion i Vislanda.  Missionsauktion var i onsdags anordnad i Vislanda. 

  Före auktionen hölls predikan i kyrkan av dövstumspastor G. Bratt, Växjö. Efter 

kyrkkaffe i sockenstugan hölls auktionen i folkskolans sal av kyrkovärden Emil Ohlsson, 

Mörhult. Auktionen inbringade kr. 999:75. Tillsammans med kollekt, kaffeservering och 

ett lotteri blev dagens resultat kr. 1.529:22. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 71 Tisdagen den 6 Maj 1947. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Härmed meddelas att vi antagit 

släktnamnet  

Fagermalm. 
Henry och John Svensson, Vislanda. 

Helge Svensson, Nässjö. 

  

 

 

 

 

Namnförändring 

 

 

Med Kungl. Maj:ts tillstånd har jag och 

min familj antagit släktnamnet 

Gårner. 

Enigheten, Vislanda den 5/5 1947. 

       PER PETTERSSON. 

  

 

 

 

 

Namnförändring 
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Ur Smålandsposten N:o 72 Torsdagen den 8 Maj 1947. 
 
Rymd kriminalpatient fast i Vislanda.  I går anmälde en kvinna från Vislandaorten, att 

hon av en tillfällig logerare bestulits av tvenne guldringar. 

  Logeraren greps snart men förnekade, att han begått någon stöld. Däremot förklarade 

han, att han sett, var kvinnan lagt ringarna. Vid närmare undersökning befanns denna 

uppgift riktig och ringarna återfanns. Mannen i fråga identifierades som en rymling från 

sinnessjukhus i Hälsingborg, dit han nu återbefordrats. 

  Han rymde från sjukhuset redan i höstas och har sedan dess uppehållit sig i södra 

Småland. Mannen har en viss artistisk läggning och har målat av gårdarna och stugorna 

på landsbygden och i utbyte mot ”konstverken” fått mat och logi. Han tycks inte ha gjort 

sig skyldig till något olagligt under rymningen. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 82 Tisdagen den 27 Maj 1947. 
 

Bröllop. 
 

  I går sammanvigdes i Vislanda kyrka stationsskrivaren Gunnar Hallström, Örebro och 

fröken Kerstin Engström, dotter till fabrikören August Engström och hans maka. Före 

vigseln sjöng kyrkoherden E. Jonsson, Vislanda, ”Det gäller” av Hannikainen. Vigseln 

förrättades av brudgummens farbror pastor K. A. Hallström, Linköping. Kyrkoherde 

Jonsson sjöng därefter brudmässan. 

  Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i sitt hem. Där hölls tal av vigselförrättaren, 

brudens fader, brudgummens fader revisor V. Hallström, Malmö, fröken Ulla Engström, 

Vislanda, posttjänstemannen G. Wild, Malmö. Ett stort antal telegram anlände. 

 

– I samband med högmässan i Vislanda kyrka i går sammanvigdes furiren vid Dal-

regementet Axel Nyberg, Falun, och fröken Ingeborg Stenkvist, Falun, bördig från 

Vislanda. Vigseln förrättades av kyrkoherde E. Jonsson, Vislanda. 

 

– Pingstafton sammanvigdes i Vislanda kyrka sågverksarbetaren Bror Einar Johansson, 

Lindås, och fröken Kerstin Gustafsson, dotter till lantbrukaren G. Salomonsson och hans 

hustru, Fröholmen, Vislanda. Vigseln förrättades av komminister N. Nicklasson, 

Blädinge. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i sitt hem för ett stort antal gäster. 

 

 

Kollision rälsbuss – tåg i Vislanda.  Ett allvarligt missöde, som lätt kunnat få svåra 

följder inträffade häromdagen på Vislanda station, när rälsbussen från Sölvesborg anlände 

till stationen. 

  På samma spår som rälsbussen kom körande stod ett tåg, som skulle avgå mot Alvesta. 

Av någon anledning fungerade inte rälsbussens bromsar, utan vagnen körde med full fart 

på tågsättet bakifrån och en kraftig krock uppstod. De femton passagerarna i rälsbussen 

såväl som föraren slapp dock undan med skråmor. 

  Bussen däremot blev kraftigt ramponerad. Hela frampartiet blev krossat och delvis 

förskjutet. Bussen kunde inte tas bort från spåret, och turen tillbaka till Sölvesborg kl. 

15,25 måste inställas. 

  Järnvägspersonalen i Vislanda säger, att det var rena turen att passagerarna slapp undan 

det vådliga äventyret så lindrigt som fallet nu blev. 
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Ur Smålandsposten N:o 86 Tisdagen den 3 Juni 1947. 

 

Vislanda nye kyrkoherde 
installerad. 

 
Stor högtidsdag för hela pastoratet. 

 
  Söndagen var en stor högtidsdag för Vislanda pastorat, och mycket folk från både 

Vislanda och Blädinge hade samlats i Vislanda kyrka för att övervara installationen av 

den nye kyrkoherden Eskil Jonson. 

  Under orgelmusik av kyrkoherde Jonsons äldste son musikdirektör Per Jonson intågade 

processionen i kyrkan med pastoratets kyrkovärdar, installands, assisterande präster och 

biskop Brilioth i full ornat. Assisterande prästmän kontraktsprosten R. Rydeman, 

Virestad, kyrkoherdarna A. Eile, Rydaholm, H. Sjöfors, Västra Torsås, B. Danielsson, 

Alvesta, och N. Rosengren, Hjortsberga, samt komminister N. Nicklasson, Blädinge. 

  Efter en psalm tog biskopen till orda och yttrade bl.a.: 

  – Det är inte länge sedan Vislandas gamle herde för alltid lämnade sin församling. I dag 

har en ny länk i den långa kedjan av sockenpräster åter infogats. Vi skall tacka Gud för 

detta och bedja om att Gud måtte taga vara på denna församlings nye herde och välsigna 

honom och hans verk. –  

  Efter installationshögtidligheten utförde Vislanda kyrkokör under ledning av kantor 

Ernst Rosengren, Vislanda, Davids psalm 37, vers 5, för trestämmig blandad kör, orgel 

och stråkar av J. H. Roman. 

  Vid den därpå följande högmässan predikade kyrkoherde E. Jonson. Kyrkokören sjöng 

före predikan ”Jesu, Jesu, Du är min” av J. S. Bach. Som postludium spelade 

musikdirektör Jonson ”Fuga i Ess-dur” av J. S. Bach. 

  Efter gudstjänsten bjöd kyrkoherde Jonson med fru på kaffe i prästgården, varefter man 

samlades till installationsmiddag å Vislanda hotell. Under middagen uttalade kyrkoherde 

Jonson sitt tack till biskopen och kontraktets präster samt till Vislanda pastorats 

medlemmar för all den välvilja, som från första stund mött honom och hans familj. 

Vidare tackade prosten Rydeman, kyrkoherde Eile, kyrkovärd Emil Ohlsson, Vislanda, 

och biskopen, som också framförde gästernas tack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighets- och lösöreauktion. 
Lördagen den 7 d:s kl. 2 e.m. låter fru Helena Johansson, VISLANDA, 

därstädes genom offentlig auktion försälja fastigheten Peterslund eller 

Hönetorp Norregård 292 och 293 inom Vislanda municipalsamhälle. 

Fastigheten innehåller bostadshus med fyra rum och kök i nedre och två 

rum i övre våningen samt uthus. 

  Köpare skall vara beredd att såsom handpenning erlägga 1/10 av köpe-

summan. Övriga villkor vid auktionstillfället. 

  Vid samma tillfälle försäljes möbler, husgerådssaker, sängkläder m.m. 

  För lösöre lämnas 3 mån. betalningsanstånd med vanligt äganderätts-

förbehåll.  

Mörhult den 2 juni 1947. 

EMIL OHLSSON. 
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Ur Smålandsposten N:o 88 Lördagen den 7 Juni 1947. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 89 Söndagen den 8 Juni 1947. 
 

Dödsfall. 
 

  F.d. stationsförmannen Carl Gottfrid 

Jonsson, Vislanda, avled i fredags efter en 

längre tids sjukdom. 

  Den hädangångne var född 1873. I början 

av 1890-talet kom Jonsson i tjänst vid S.J. 

och avancerade till stationsförman i 

Vislanda, vilken tjänst han avgick med 

pension 1936. 

  Närmast sörjande är maka och barn. 

Sonen Allan är kontorsbiträde vid S.J. i 

Malmö. Av döttrarna är Hulda gift med 

slaktarmästare Axel Karlsson, Vislanda, 

Olga med lokförare E. Lindström, Borås, 

Dagmar med tulltjänsteman E. Broberg, 

Malmö, Elly med handlande W. Svensson, 

Holje, Axie anställd i affär i Örebro, och 

Syster gift med polisman John Samuelsson, 

Lönashult. I deras sorg deltager barnbarn, 

övrig släkt och många vänner. 

 

 
 

 

Kreaturs- och lösöreauktion. 
 

Torsdagen den 12 juni 1947 kl. 12 p.d. låter lantbrukare Karl J. 

Johansson, på grund av gården försäljning genom offentlig auktion i  
 

SJÖTORPET, VISLANDA SOCKEN, 

försälja, 
 

HÄSTAR: 2 st. norska arbetshästar i åldern 5 resp. 12 år. 

NÖTKREATUR: 9 st., varav 6 goda kor i olika kalvställning, 1 betäckt 

kviga, samt två mindre kvigor. Nötkreaturen äro reaktionsfria. 

ÅKERBRUKS- och KÖRREDSKAP m.m.: Tröskverk med vand-

ring, ringvält, sädesharpa, hackelseverk, 2 par arbetsvagnar, åkvagn, 

åkkälkar, arbetskälkar, hästräfsa, hästhacka, plogar, harvar, årder, 

häckar, sätrar, seldon och remtyg, stenkran med kedja och sax, ett parti 

krakstör, våg med vikter m.m. 

Två månaders betalningsanstånd mot vanligt äganderättsförbehåll. 

         Alvesta den 4 juni 1947. 

                                                                                   ERIC JONSSON. 

 

 

 

 
 

Min ömt älskade Make, 

och vår käre omtänksamme 

far och morfar 

Carl Gottfrid Jonsson, 
* 22 maj 1873, 

†  6 juni 1947. 

djupt sörjd och saknad av oss, släkt 

och många vänner. 

Vislanda den 6 juni 1947. 

JULIA JONSSON. 

Barnen. 

Barnbarnen. 

Men om det stilla dödens bud 

I denna natt jag hör, 

Det är min tröst att Din O Gud 

Jag lever och jag dör. 

För dem, som önska följa den avlidne till 

hans sista vilorum, meddelas att jord-

fästningen äger rum söndagen den 15 

juni kl. 10,30.  
Samling sker i sorgehuset kl. 9. 
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Ur Smålandsposten N:o 95 Torsdagen den 19 Juni 1947. 
 

Rådig räddningsbragd i Vislanda.  Fru Anna Karlsson, Kvarnabacken, Vislanda, 

räddade med risk för eget liv häromdagen en liten son till ingenjör Avalaht från att 

drunkna i en brunn på Kvarnabacken genom att krypa ned på en planka och dra upp 

pojken ur det tre meter djupa vattnet. 

  Gossen hade trampat på en lös planka och ramlat ner. Plankan föll också i brunnen och 

på denna kunde pojken hålla sig uppe. Fru Karlsson hörde pojken skrika och skyndade dit 

och räddade honom på ett så modigt sätt. Brunnen är sammanlagt sex meter djup. Det var 

alltså tre meter mellan brunnskanten och vattenytan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 98 Torsdagen den 26 Juni 1947. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Dödsfall. 
 

  Efter en lång tids sjukdom avled 

midsommarafton f. lantbrukaren Alfred 

Svensson, Kojtet, Vislanda. 

  Hr Svensson var född den 4 juli 1869 i 

Odensjö, Skatelövs församling. Efter att 

ha haft anställning på flera gårdar 

arrenderade han 1903 gården Madhem i 

Skatelöv. Han har sedan 1928 åtnjutit omvårdnad hos sin äldste son. Närmast sörjande är 

make, och fyra barn. Dottern Ester är gift med omlastaren Arvid Gustafsson, Vislanda. 

Sigrid med lantbrukare Bernt Olsson, Madhem, Vislanda. Av sönerna är Karl lantbrukare 

i Kojtet och Ivar omlastare i Vislanda. 

 

 

Anton Nilsson 

Signe Salomonsson 

Vislanda.                                Grimslöv.                         

 

Sigvard Hedlund 

Karin Karlsson 

Vislanda.                           Norrköping. 

Midsommarafton. 

 

Göte Johansson 

Ida Svensson 

Vislanda.                            

Midsommarafton. 

                                

 

 

Förlovade  

 

 
 

Min outsägligt älskade make, 

vår käre lille far och morfar 

f.d. Lantbrukaren 

Alfred Svensson 
har efter ett långvarigt men tåligt 

buret lidande i sitt 78:de levnadsår 

lämnat oss, åldrig broder samt övrig 

släkt och vänner i djupaste sorg. 

Kojtet, Vislanda den 23 juni 1947. 

EMMA SVENSSON. 

Ester och Arvid. 

Karl. 

Sigrid och Bernt. 

Ivar. 

Barnbarn. 

Barnbarnsbarn. 

Fridsam och god har Du varit i livet, 
Stilla och tyst ifrån oss Du går. 

Tack, käre far, för allt, vad Du givit 

Under så många strävsamma år. 
När Du nu ifrån oss måst fara 

Vackert och tacksamt skall vi bevara 

Minnet av Din kära gestalt. 
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Ur Smålandsposten N:o 99 Lördagen den 28 Juni 1947. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 102 Torsdagen den 3 Juli 1947. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fick trucken över sig – allvarligt skadad.  En svårartad olyckshändelse inträffade på 

tisdagen vid Skogsägareföreningens sågverksanläggning i Vislanda. En arbetare Axel 

Kristersson var sysselsatt med kapning av bräder, som fördes fram med hjälp av en truck. 

Av okänd anledning råkade denna i gungning och stjälpte. Kristersson sökte hoppa av 

men fick trucken över sig och blev illa tilltygad. Tillkallad läkare på platsen kunde 

konstatera att ena benet brutits samt att Kristersson erhållit flera skrubbsår, bl.a. i huvudet 

och lidit svår blodförlust. Efter första förband forslades han i ambulans till Växjö lasarett, 

där han fick ligga kvar för vård. Fara för livet anses icke föreligga. 

 

VISLANDA. 
Tisdagen den 1 juli öppnar undertecknad en välsorterad tobaks-, 

pappers-, och leksaksaffär i f.d. Gustav Sällbergs fastighet. Det skall 

alltid vara min strävan att tillhandahålla ärade kunder prima varor till 

billigaste priser. 

Vördsamt 

CIGARR-, PAPPERS-, OCH LEKSAKSAFFÄREN, 

G. K. E.  FREDRIKSSON. 

Lösöre- & kreatursauktion. 
 

På grund av annan verksamhet låter arrendatorn Gunnar Johansson, 

Råknahult, VISLANDA, lördagen den 5 /7 kl. 2 e.m. genom offentlig 

auktion därstädes försälja hela sitt yttre lösöre samt växande gröda. 

KREATUR: 4 st. kor, 2 kvigor, 2 kalvar, 1 st. häst vallack 2 1/2 år, 

höns, kycklingar. 

REDSKAP: 1 st. prima bilgummivagn med reservhjul. 1 st. arbetsvagn, 

1 åkvagn, 1 packvagn, ett par arbetskälkar, skogssläpor för ved och 

stockar, 1 st. ny stockkran (Diö), ett par nya höhäckar, 1 st. nytt flak, 

sätrar, häckar, bankar, länkar, spännhakar, linor, svänglar, 1 st. 

enspännare, slåttermaskin (Herkules), 1 st. hästräfsa, 1 hackelseverk, 

plogar, årder, harvar, krakstör, div. handredskap. 

VÄXANDE GRÖDA: Slåttervall, c:a 6 tnld med bl.a. prima klöver, 

havre c:a 2 tnld, blandsäd c:a 1 tnld., vete c:a 1 tnld, korn 1/2 tnld., 

potatis c:a 1/2 tnld., vicker. Grödan säljes i olika poster. Får beses före 

auktionen. 

2 mån. betalningsanstånd. Vanligt äganderättsförbehåll. 

      Skörda den 2/7 1947. 

                                                                           BENGT J. OLSSON. 
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Ur Smålandsposten N:o 104 Söndagen den 6 Juli 1947. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dödsfall. 
 

  Hemmansägaren Anders Johan Johansson, Björkemon, Vislanda, har avlidit i sitt hem 

88 år gammal. 

  Johansson var född år 1858 å ett torpställe under Borsna i Ryssby. I unga år lämnade 

han hemmet för att på egen hand tjäna sitt bröd. Han kom först som rättare till Ryssby 

Nygård, där han stannade i tretton år. Efter en kortare tids anställning som rättare å 

Älghults glasbruks jordbruk flyttade han som rättare till Kvenneberga prästgård hos 

dåvarande kyrkoherden S. A. Bredenberg. När denne år 1902 tillträdde kyrkoherde-

tjänsten i Virestad följde Johansson med honom dit och skötte prästboställets jordbruk i 

fem år. Därefter övertog han som arrendator prästbostället i Vislanda, där han stannade 

under tre kyrkoherdars tid till år 1926, då han köpte en gård i Björkemon. 

  Med Johansson bortgick en kärnkarl av gamla stammen. Ända till för ett år sedan sågs 

han ofta komma gående till och från Vislanda samhälle, och hans raka och spänstiga 

gestalt ingav respekt för många yngre. 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att 

vår älskade fader 

Hemmansägaren  

Anders Johan 
Johansson 

lämnade oss lugnt och stilla i dag i 

sitt 89:de levnadsår, djupt sörjd och 

saknad av barn, barnbarn och 

barnbarnsbarn samt släkt och 

vänner. 

Björkemon, Vislanda den 5 juli 1947. 

BARNEN. 

Din trötta fot nu vila fått. 

Mång tusen steg för oss Du gått 

Så villigt till det sista. 

Sv. ps. 447. 
 

 

 

Alfons Svensson 

Märtha Johansson 

Vislanda.                                

 

 

 

                                

 

 

Förlovade  

 

 
 

Min innerligt älskade Make 

och vår käre lille Far 

Axel Kristersson 
född den 30/4 1905 

har i dag hastigt lämnat oss, 

föräldrar, syskon, svärmor, släkt och 

många vänner i namnlös sorg och 

saknad. 

Sävsjöström den 4/7 1947. 

STINA KRISTERSSON. 

Sven-Axel.    Inger. 

Axel! Du skall leva som minne 

mild och försonligt till sinne, 

god såsom guld och fördragsam 

ärligt strävande fram 

i ditt blygsamma värv. 

Nöjd för din dag med en liten skärv 

nöjd fastän dagen var tung och 

besvärlig. 

Så, när de älskade mistas, 

länge bland människor vistas 

något ännu av det sorgen begråter. 

Minne och hopp att i skönare ängd 

långt bort om tindrande stjärnors 

mängd 

skåda de kära gestalterna åter. 

Sv. Ps. 344. 
 

Jordfästningen äger rum i V. Torsås 

kyrka söndagen den 13/7 kl. 13,30. 
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  Änkling sedan fem år tillbaka sörjes han närmast av fem söner och två döttrar. Dottern 

Amelie är gift med murarmästaren E. Karlsson, Vislanda, och Anna med lantbrukare A. 

Svensson, Ugnabygden, Vislanda. Sönerna Axel och Oskar är anställda vid S.J:s 

banavdelning, Vislanda, John brukar hemmet, Julius är murarmästare i Vislanda och Ture 

anställd vid hotell i Falun. 

   
 

Döden följde av skadorna.  Den under arbete med en lyfttruck vid Skogsägareföre-

ningens impregneringsverkstad i Vislanda skadade arbetaren Axel Kristersson har avlidit 

till följd av skadorna. 

  Den bortgångne var bördig från Sävsjöström. Han efterlämnar maka och två barn. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 103 Lördagen den 5 Juli 1947. 
 

Dödsfall. 
 

  Vislanda äldste medlem hemmansägaren 

Nils Peter Johansson, Hullingsved, har 

avlidit. Han var vid sin död i sitt 96:e år. 

  Den avlidne var född i Moshult, Vislanda. 

Som ung ägnade han sig först åt bygg-

nadsarbete, bl.a. vid fyrarna utmed landets 

kuster. År 1878 köpte han sina svär-

föräldrars gård i Hullingsved, som förr 

tillhörde det gamla säteriet. Här utförde han 

en hel del förbättringar. Han överlät gården 

1927 till sonen Edvin. Under senare år har 

han varit bosatt hos en dotter i Växjö och 

det var i dennes hem han slutade sina 

dagar. I yngre år var han mycket anlitad i 

allmänna värv och tillhörde bl.a. skolråd, 

var huvudman och ledamot av styrelsen för 

Vislanda pastorats sparbank, godeman vid 

lantmäteriförrättningar m.m. 

  Den bortgångne var änkling och sörjes 

närmast av fem söner och fyra döttrar. Sonen Samuel är lantbrukare i Hullingsved, 

Vislanda, sonen Sven lantbrukare i Ulvsboda, Vislanda, sonen Edvin innehar fäder-

negården i Hullingsved, sonen Viktor lantbrukare i Fylleryd, Gårdsby och sonen Gustaf 

har varit handlande i Gemla men är numera bosatt i Växjö. Dottern Gerda är gift med f. 

lokeldaren Johan Svensson, Vislanda, Emelia gift med snickaren Ernst Hjertkvist, Vare, 

Virestad, Anna gift med lantbrukaren Manfred Andersson Ryssby, och dottern Ingrid gift 

med f. sjukskötaren August Reihnér, Växjö. 

 

   

Ur Smålandsposten N:o 116 Söndagen den 27 Juli 1947. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår käre far, 

morfar och farfar  

N. P. Johansson 
lämnade oss lugnt och stilla i dag i 

sitt 96:te levnadsår, barn, barnbarn 

och barnbarnsbarn samt släkt och 

många vänner. 

Hullingsved, Vislanda den 2 juli 1947. 

BARNEN. 

Din trötta fot nu vila fått. 

Mång tusen steg för oss Du gått 
Så villigt till det sista. 

Sv. ps. 447. 
 

 

 

Erik Soldahl 

Doris Gustafsson 

Vislanda.                           Hjortsberga. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 113 Tisdagen den 22 Juli 1947. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter en lång tids sjuklighet har f. 

hemmansägaren Olof Stark, Lindås, Vis-

landa, avlidit 74 år gammal. 

  Han var född i Vislanda. I yngre år inne-

hade han jordbruk i Skansåsa, Agunnaryd.  

För ett 10-tal år sedan kom han med sin 

familj till Lindås, där han köpte en fastig-

het. Han har under många år lidit av ohälsa. 

  Närmast sörjande är maka, barn och 

syskon. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 120 Söndagen den 3 Augusti 1947. 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Tillkännagives 

att Gud i sitt, allvisa råd 

behagat hädankalla 

min älskade make 

och vår käre far och farfar 

Olof Magni Stark, 
som i dag stilla avlidit efter ett långt 

och tåligt buret lidande, i sitt 75:te 

levnadsår. Djupt sörjd och i 

tacksamt minne bevarad av oss, 

syskon, övrig släkt och många 

vänner. 

Lindås, Vislanda den 20/7 1947. 

TILDA STARK. 

Gustav och Thina. 

Sven-Olof, Lilian. 

Arthur och Anna. 

Bengt. 

Karl. 

Stilla komme och välkomna 

vare dagens slut och lön, 

still må i Gud jag somna 

från min sista aftonbön, 

vilken, när den här avbrytes, 

i en himmelsk lovsång bytes. 

 
 

 

 

Karl Erik Nilsson 

Kerstin Karlsson 

Vislanda.                                 Alvesta. 

Köpenhamn den 3/8 1947. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 



 
103 

Ur Smålandsposten N:o 124 Söndagen den 10 Augusti 1947. 
 

Dödsfall. 
 

  I Växjö har förre sågmästaren Frans 

Gustav Andersson, Vislanda, avlidit i en 

ålder av nära 78 år.  

  Den avlidne var född i Vissefjärda. Större 

delen av sitt liv har han haft sysselsättning 

inom sågverksindustrin och har varit 

anställd som sågmästare i bl.a. Huseby 

1904–1916, Ronneby redd, Vislanda och 

Ålshult. Under åren 1921–1929 arrende-

rade han gårdarna Stolparås och Hässlemon 

i Blädinge socken.  

  Den avlidne var en skicklig och noggrann 

yrkesman, vars gedigna yrkeskunskaper 

och alltid öppna kamratliga sinnelag 

skaffade honom respekt och aktning bland 

arbetskamrater och överordnade. 

  Närmast sörjande är barn, syster och 

barnbarn.  

   

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 130 Torsdagen den 21 Augusti 1947. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 131 Lördagen den 23 Augusti 1947. 
 

Nattsnälltåget dödade tre hästar.  Natten till fredagen inträffade en olyckshändelse på 

järnvägslinjen mellan Eneryda och Vislanda stationer, varvid tre hästar – därav ett föl – 

som kommit upp på linjen, förolyckades. 

  Det var norrgående snälltåget n:r 34, som med hög fart körde över djuren, som fick en 

ögonblicklig död. De ägdes av lantbrukaren Carl Samuelsson, Hjulsryd, Vislanda. 

  Vid kollisionen blev bl.a. lokets luftledning skadad, så att maskinen blev tjänsteoduglig. 

Ett nytt lok fick fördenskull skickas ut från Alvesta för att hämta in tåget. 

  Av tågets vagnar blev en sitt- och en sovvagn skadade liksom även en godsfinka. 

Sovvagnspassagerarna väcktes och fick efter påklädning flytta över till en sittvagn. I 

Alvesta ställdes nya vagnar till förfogande i stället för de skadade, och tåget kunde fort-

sätta 2 timmar och en kvart försenat. Härav kördes cirka en halv timme in före Stock-

holm. Olyckan vållade även en del andra förseningar. 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives, 

att  

vår käre far,  

farfar och morfar 

FRANS GUSTAV 
ANDERSSON 

i sitt 78:de år efter ett kort men svårt 

lidande lämnat oss, släkt och vänner 

i stor sorg. 

Vislanda den 8 augusti 1947. 

BARN och BARNBARN. 

Sv. ps. 593. 

 

Jordfästningen äger rum å Vislanda 

kyrkogård lördagen den 17 augusti 

1947.   Samling hos Erik Flood kl. 8. 
 

Endast 3 dagar i Vislanda 
fredag, lördag, och söndag 22 – 24 augusti 

Stort nöjesfält 
å marknadsplatsen öppet varje dag från kl. 19,00 

Kalmarutställningens stora publikattraktion HERR WILLIAM ARNE 

kommer oavbrutet att storfräsa med sin Indian-motorcykel och Midget-

racerautomobil å lodräta väggar.  Fart.  Spänning.  Sensation. 

Alla hjärtligt välkomna.                                                    DIREKTIONEN. 
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Ur Smålandsposten N:o 135 Lördagen den 30 Augusti 1947. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller i dag byggmästaren Magni Johansson, Vislanda. 

  Han är född i Skatelöv och kom i unga år till Vislanda. I det kommunala livet har han 

tagit flitig del. De flesta uppdrag har han nu lämnat men är fortfarande ordf. i brand-

styrelsen. 

 

 

Barnförlamningsfall i Vislanda.  Till medicinalstyrelsen anmäldes på onsdagen 

ytterligare sexton barnförlamningsfall, bl.a. ett 26-årigt affärsbiträde i Vislanda. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 137 Tisdagen den 2 September 1947. 
 

Vislanda hembygdsförening 
jubilerar. 

 
Vacker och anslående 25-årshögtid 

i hembygdsparken. 
 

  Vislanda hembygdsförenings 25-årsjubileum högtidlighölls i söndags vid hembygdsstu-

gorna i Lindås. I det vackra eftersommarvädret hade c:a 400 personer infunnit sig. Efter 

kyrkkaffe i parken och musik på fiol av hrr Alfred Karlsson, Johan Björklund, Harald 

Andersson och Roland Frej från Vislanda, hälsade hembygdsföreningens ordf. kamrer 

Sven Samuelsson, Vislanda, välkommen. 

  Folkskollärare J. W. Gustafsson, Vislanda, höll därefter historik över föreningens 25-

åriga tillvaro. Föreningen bildades den 25 mars 1922. Initiativtagare var folkskollärare 

Nils Moberg, som vid den tiden var folkskollärare i Mörhult. De två stugor, som nu finns 

i Lindås, har inköpts. Den ena var den s.k. ”Fålla stue”, som stod å utägorna till Valfrid 

Johanssons gård i Fållen. Den inköptes redan den 19 november 1922 och flyttades 

följande sommar till Lindås. Den andra stugan inköptes 1926 från Oby. Stugan kallades i 

orten för ”Tillflykten”, eftersom den användes som ett slags pensionärshem för ålders-

stigna personer från Oby gods, ”som skickat sig väl”. Stugorna betingade ett pris å 100 

kr. vardera. Samlingarna i stugorna upptar ett 350-tal nummer. De flesta sakerna är från 

socknen och skänkta till föreningen.  

  Efter den intressanta historiken meddelade kamrer Samuelsson att föreningen beslutat 

kalla folkskolläraren Gustafsson till hedersledamot. Kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, 

sjöng därefter ett par sånger till ackompanjemang av musikdirektör P. Jonson, Vislanda. 

Vislanda hembygdsförenings 
25-års jubileum 

söndagen den 31 aug. vid HEMBYGDSSTUGORNA I LINDÅS. 

PROGRAM:    Musik,  gamla låtar m.m.  Historik av folkskollärare J. W. 

Gustafsson, Vislanda. Solosång av kyrkoherde Eskil Jonson, 

Vislanda. Föredrag av intendent J. E. Anderbjörk, Växjö. 

Allsång. Festen börjar med kyrkkaffe vid stugorna omedel-

bart efter gudstjänsten. 

Alla välkomna.                                                                     STYRELSEN. 
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  Muséeintendenten J. E. Anderbjörk, Växjö, talade sedan över ämnet ”Kulturminnes-

märken och kulturminnesvård”. Talaren gav en mycket intressant skildring över olika 

minnesmärken allt ifrån stenålderstiden fram till våra dagar. Intendent Anderbjörk 

frambar till sist en hyllning och ett tack till den jubilerande föreningen från Kronobergs 

läns hembygdsförbund och utbringade ett leve för föreningen. Efter föredraget följde 

allsång till fiolmusik. Kamrer Samuelsson uttalade föreningens tack till samtliga med-

verkande och som avslutning sjöngs ”Du gamla, du fria”. 

 

Högerkvinnojubileum i Huseby.  Vislanda, Blädinge och Skatelövs högerkvinnoföre-

ningars 20-årsjubileum högtidlighölls i fredags. På inbjudan av fröken Florence Stephens 

var högtidligheten förlagd till Huseby slott. Ett 60-tal damer hade infunnit sig. 

  Efter en rundvandring genom slottet bjöd fröken Stephens på kaffe och hälsade damerna 

välkomna till Huseby. Ordföranden i Vislanda och Blädinge högerkvinnoförening, fru 

Betty Samuelsson, Jutagård, Blädinge, öppnade därefter förhandlingarna och över-

lämnade ordet till kvällen föredragshållare, friherrinnan Gunhild Hermelin, som höll ett 

mycket intressant föredrag om ”Nya tider och gamla tankar”. Fru Samuelsson lämnade en 

redogörelse för föreningens verksamhet under de gångna åren och slutade med att 

framhålla att ”Högerns kvinnoförbund har alltid i sitt arbete satt fosterlandets trygghet 

och oberoende främst. Må vi aldrig förtröttas i detta vårt arbete utan målmedvetet arbeta 

för vårt programs genomförande”. Därefter utbringades ett leve för högerns idéer och 

fosterlandet. Fru Samuelsson tackade fröken Stephens och överlämnade blommor. Fru 

Sigrid Borgarp, Älmhult, tackade å länskvinnorådets vägnar. 

  Färden ställdes så till Grimslövs folkhögskola, där fru Stenow hälsade välkommen och 

förevisade skolans lokaler och elevhem. En utställning av elevernas vävnader och 

handarbeten hade dagen till ära anordnats. Under middagen hälsade fru Samuelsson 

välkommen och tal hölls av fru Borgarp, fru Sylva Aaby-Ericsson, Dansjö, och fröken A. 

Sjölin, Ljungby. Samtliga talare lyckönskade föreningen och önskade god fortsättning av 

föreningens arbete. Ett tack till rektorparet Stenow för det vänliga mottagandet på skolan 

uttalades av fru Samuelsson, som också överlämnade blommor. Till sist sjöngs ”Du 

gamla, du fria”. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 139 Lördagen den 6 September 1947. 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 142 Torsdagen den 11 September 1947. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Pettersson 

Signe Andersson 

Vislanda.                                  

Malmö den 6 sept. 1947. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

VISLANDA. 
Torsdagen den 11 sept. öppnar undertecknad Bil- och reparations-

verkstad i Vislanda, varvid min strävan skall bli ett rejält arbete till 

humant pris. 

Vördsamt 

GUSTAFSSONS BILVERKSTAD. 

G. GUSTAFSSON. Tel. 170. 
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Ur Smålandsposten N:o 145 Tisdagen den 16 September 1947. 
 
Motorcykelolycka i Vislanda.  En trafikolycka inträffade i lördags i Vislanda, varvid en 

yngre man, Nils Nilsson, bördig från Blekinge, körde omkull med motorcykel och 

skadade sig så svårt, att han måste föras in till Växjö lasarett. 

  Den skadade, som är torvarbetare, och anställd vid Brohults mosse i Vislanda, råkade i 

den tvära kurvan i Kvarnabacken av någon anledning tappa kontrollen över motorcykeln 

och köra mot ett träd, varvid han kastades i vägen. 

  Han fördes omedelbart i bil till d:r Rosenkvist i Vislanda, där han erhöll ett första 

förband, varefter han infördes till Växjö lasarett. Därifrån meddelas, att han erhållit en 

hjärnskakning samt en del skrubbsår. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 146 Torsdagen den 18 September 1947. 
 

Vislanda höstmarknad, gick av stapeln i går. Det vackra höstvädret hade lockat ovaligt 

många marknadsbesökare till Vislanda. Kreatursmarknaden på morgonen var av ringa 

omfattning. I de många stånden gjordes goda affärer. 

 

Cirkus i Vislanda.  Cirkus Astoria, som under två dagar gästat Vislanda, har kunnat 

glädja sig åt ett mycket stort publikintresse, och det med all rätt, ty dess program var av 

mycket hög klass. 

  Cirkusens egen orkester under ledning av kapellmästare Th. Sunderland gav från början 

den rätta tonen. Samtliga dressyrnummer var mycket förnämliga. Både kattor och hundar 

var väldresserade. ”Frank Jacksons frihetspotpurri” med bl.a. sex Fredriksborgska 

fullblodshästar var helt utmärkt. Akrobaterna, både kvinnliga och manliga, visade sig  

behärska sin konst suveränt. Fyra clowner roade publiken i gammal känd stil. 

Avslutningsnumret utgjordes av den världsberömde domptören Franz Trubkas flott 

utförda dressyrnummer med sex Bengaliska kungstigrar. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 148 Söndagen den 21 September 1947. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vislanda. 
Härmed har jag äran meddela att jag tisdagen den 23 sept. 1947 under 

firma RYDHS BLOMSTERHANDEL, GRÖNSAKS- FRUKT- och 

KONFEKTYRAFFÄR öppnar affär med blommor, grönsaker, frukt och 

konfektyrvaror i källarvåningen under Ester Karlssons Dambeklädnad. 

Vördsamt 

OLLE RYDH.             Tel. 241. 
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Ur Smålandsposten N:o 153 Tisdagen den 30 September 1947. 
 

Dödsfall. 
 

  I sin broders hem i Hagaträdan, Vislanda, avled på lördagen fröken Anna Maria Nilsson 

i sitt 80:de år. 

  Hon var född i Ulvsboda, Vislanda, samt var under en lång följd av år hushållerska hos 

sin broder. När brodern, Bengt Johan Nilsson, sålde fädernegården följde hon honom till 

hans nya hem. Den bortgångna var synnerligen skicklig i handarbete, speciellt vävnad. 

Tillsammans med brodern uppfostrade hon flera syskonbarn, som tidigt blev föräldralösa. 

Till sin läggning var hon stilla och försynt. Hon var varmt religiös och besökte gärna 

församlingens gudstjänster. De senare åren var hennes hälsa vacklande, i det hon svårt 

ansattes av värk.  

  Närmast sörjes den bortgångna av tre bröder samt syskonbarn. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 154 Torsdagen den 2 Oktober 1947. 
 

Födelsedag. 
 

  85 år fyller på söndag fru Eva Lindell, Lindön, Vislanda. 

  Hon är född i Vislanda, där hon växte upp i ett ringa och fattigt hem. Strax efter 

konfirmationen fick hon lämna det och fick ta plats på en bondgård. Lönen var ej stor på 

den tiden. För hela året fick hon sju kronor, ett skålpund ull samt ett par kängor. År 1887 

ingick hon äktenskap med soldaten vid Kronobergs regemente A. Lindell. Under fem år 

bodde de sedan på soldattorpet Lindhult under Lindås Västregård. År 1892 flyttade de till 

Lindön under Lindås Östregård där de ännu bor, fast de sålde jordbruket i våras. 

  Fru Lindell har haft nio barn, av vilka sex är i livet. Otaliga är de gånger, som hon i ur 

och skur fått gå den åtta kilometer långa vägen till Vislanda samhälle för att göra sina 

inköp. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 155 Lördagen den 4 Oktober 1947. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vislanda. 
Allmänna barnbidrag. 

Fr.o.m. den 1 jan. 1948 kommer allmänt 

barnbidrag att utgå för barn under 16 år. 

Anmälan om allmänna barnbidrag skall för 

barn, kyrkoskrivna i Vislanda, inlämnas till 

barnavårdsnämndens ordf. folkskollärare 

Gösta Widén, Vislanda, snarast möjligt 

dock före den 20 okt. Denna anmälan skall 

i regel undertecknas av barnets moder. 

  Blanketter för dylik anmälan finnas 

tillgängliga hos följande personer: 

Albin Svensson, Kalkatorp, Gunnar 

Johansson, Hönetorp, Aug. Pettersson,  

Glimminge, Sven Nilsson, Ulvsboda, 

Edvin Nilsson, Hullingsved, Carl Olsson, 

Mörhult, Per Engkvist, Piggaboda, Gösta 

Widén, Vislanda, Karl Karlsson, Arbets-

förmedlingen Vislanda, och Hilma Petters-

son, Kvarnaholm nr 11, Vislanda. 

VISLANDA BARNAVÅRDSNÄMND. 
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Ur Smålandsposten N:o 159 Lördagen den 11 Oktober 1947. 
 

Födelsedag. 
 

  75 år fyller på måndag fru Ingrid Andersson, Lindås, Vislanda. 

  Hon är född i Ryssby och ingick äktenskap år 1893 med snickaren Aron Andersson. År 

1912 övertog de föräldrahemmet Kyllershylte i Vislanda, där de bodde till år 1933, då 

sonen Per blev ägare till gården. Sedan sistnämnda år bor makarna Andersson i Lindås 

kyrkby. 

 

  70 år fyller i morgon arrendatorn Robert Fabian Dagobert Törnqvist, Piggaboda, 

Vislanda. Jubilaren är född i Rebbelberga, Skåne. I unga år tog han militärtjänst vid 

Hallands regemente. Han har därefter innehaft gårdar på arrende, bl.a. i Långhult, Ryssby 

och Örnhyltan, Vislanda. Sedan år 1924 brukar han en gård i Piggaboda. Jubilaren har vid 

sidan om jordbruket under 35 år arbetat inom stenindustrien. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 168 Söndagen den 26 Oktober 1947. 
 

Rättegångs- och polissaker. 
 

Vådlig marknadstur i Vislanda 

fick epilog vid Alvestatinget. 
 

  En trafikbilägare och en lantbrukare från Vislandatrakten, som åtalats för ovarsam 

framfart i Vislanda marknadsdagen den 29 april 1947, var åter före. Svarandena hade 

bestritt alla ansvarsyrkanden och nu skulle vittnen höras. Av vittnesmålen framgick hur 

svaranden med sin hästskjuts kört Storgatan fram och tillbaka och varit uppe på trottoaren 

flera gånger. Svaranden hade skrikit och svurit samt med tömmarna slagit sina hästar. Det 

hela hade väckt stor uppmärksamhet och allmän förargelse. Lantbrukaren var vidare 

åtalad för ett uppträde vid ett pensionat i Vislanda. Svaranden hade i onyktert tillstånd 

haft en uppgörelse med en fru och båda hade skällt ut varandra ordentligt. Kvinnan tog 

till flykten och lantbrukaren rusade efter och rispade i den dörr bakom vilken hon tagit sin 

tillflykt. Utanför huset uppträdde svaranden även störande genom högljutt tal och bråk. 

När polis anlände för att avföra honom belades han med handbojor. Svaranden ställde sig 

helt oförstående. Han uppgav att han hade ett häftigt lynne och brukade tala ganska högt 

även i vanliga fall, något som alla i rättssalen närvarande kunde intyga. Lantbrukaren 

dömdes för ovarsam framfart, förargelseväckande beteende, fylleri och motstånd mot 

polis att böta 50 dagsböter á 2 kronor. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 175 Lördagen den 8 November 1947. 
 

Rättegångs- och polissaker. 
 

  En person som på skämt lagt handen på axeln på en person, som prövade sina krafter vid 

en kraftmätare på marknaden i Vislanda, hade därigenom kommit i delo med denne och 

gjort sig skyldig till våldsamt motstånd, när han skulle avföras. Svaranden hade druckit 

omkring 50 centiliter sprit och skyllde allt på spriten. Det blev 30 dagsböter á 3 kronor. 
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Ur Smålandsposten N:o 174 Torsdagen den 6 November 1947. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dödsfall. 
 

  I sin sons, kyrkoherden Manfred Wieslands, hem i Halltorp avled i lördags f. 

lantbrukaren Peter August Magnusson, Lindås, Vislanda, i en ålder av 79 år. Han kom till 

Halltorp i tisdags för att stanna och åtnjuta vård hos sin son och sonhustru. 

  Han efterlämnar ett aktat minne och sörjes närmast av två söner och fyra döttrar. 

   

 

Ur Smålandsposten N:o 176 Söndagen den 9 November 1947. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon Hilma Pettersson, maka till ban- och byggnadsarbetaren Reinhold 

Pettersson, Vislanda. 

  Fru Pettersson, som var med om att bilda Vislanda socialdemokratiska kvinnoklubb har 

alltsedan klubbens start tillhört styrelsen, i flera år som dess sekreterare. Vidare tillhörde 

hon arbetarekommunens styrelse i några år. På det kommunala och sociala arbetet inom 

samhället har hennes krafter flitigt tagits i anspråk. Sålunda har hon tillhört såväl 

kommunal- som municipalfullmäktige sedan 1938. Hon är vidare ledamot av hälsovårds-

nämnden samt bostadsinspektris. Vid hemhjälpsnämndens bildande blev hon ordförande. 

Hon har där nedlagt ett omfattande och gagnerikt arbete. Inom familjebidragsnämnden, 

beredskapskommittén och samarbetskommittén har hon fungerat som ledamot. F.n. är 

hon ledamot i fattigvårdsstyrelsen, ABF m.fl. sammanslutningar. 

Blomsteraffär 
Vislanda. 

Lördagen den 8 nov. öppnar under-

tecknad firma Blomster-, grönsaks- och 

fruktaffär i handl. Ivar Boströms fastig-

het. Vår strävan skall bli att nu liksom 

tidigare tillhandahålla ärade kunder pri-

ma varor till humana priser. Dagligen 

färska blommor från egna odlingar. 

Stor sortering av blommor till 

Fars dag. 

P. Hedlunds 
Handelsträdgård o. Blomsteraffär, 

Vislanda. Tel. 27. 

 

 

 
 

Vår Far,  

Farfar och Morfar 

PETER AUGUST 
MAGNUSSON 

Lindås, Vislanda, 

* 15/6 1869, 

ingick i den eviga vilan Alla helgons 

dag i Halltorps prästgård. 

EMIL och JENNY. 

JOHAN och SIGRID. 

ERIC och EMMY. 

MANFRED och LILLIE. 

ELVIRA. RAGNAR. 

Barnbarnen. 

O Jesu, det blodet, som talar så milt, 

Ditt blod, som från korset flöt neder, 

Giv att det på mig må bliva förspillt, 

På dig jag förtröstar och beder 

Gud vare mig syndare nådig. 

 

Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka söndagen den 9 nov. 1947 kl. 

10,30 f.m.    

Vislanda. 
Vackra blommor till 

Fars Dag. 
och stor sortering av gravsmycknings-

kransar.                    Beställningar per 

Tel. Vislanda 241 mottagas. 

Rydhs Blomsterhandel 
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Ur Smålandsposten N:o 181 Tisdagen den 18 November 1947. 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 186 Torsdagen den 27 November 1947. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter en längre tids sjukdom avled på 

tisdagen fru Anny Johansson, maka till 

arbetaren Hjalmar Johansson, Vislanda. 

Hon var född i Vislanda år 1900.  

  Närmast sörjande är förutom maken, barn 

och barnbarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 190 Torsdagen den 4 December 1947. 
 

Dödsfall. 
 

  Änkefru Emma Kristina Nilsson, Speleboda, Vislanda, har avlidit i sitt 85:te levnadsår.  

  Den bortgångna har tidigare varit bosatt i Vederslöv. Hon har länge varit änka och kom 

för ett tiotal år sedan till sin dotter i Vislanda, hos vilken hon sedan bott och den sista 

tiden vårdats. Den bortgångna har länge lidit av försvagad syn och var den sista tiden 

fullständigt blind. Hon var emellertid en mycket arbetsam och duktig kvinna, och hon 

hjälpte gärna till med de sysslor hon kunde utföra.  

  Närmast sörjande är ovannämnda dotter Betty, gift med hr Henning Johansson, 

Speleboda, samt fyra barnbarn. 

 
Födelsedagar. 
 

  50 år fyller i morgon kvarnägaren Bengt Emil Lindell, Kvarnadal, Vislanda. 

  Jubilaren är född i Lindön, Vislanda och kom redan i unga år ut i förvärvsarbete. En 

följd av år arbetade han inom stenindustrien, bl.a. vid Spånhults granitbrott i Vislanda, 

 

 

Gunnar Andersson 

Wera Johnson 

Ryssby.                                  Vislanda.                                  

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

 
 

Tillkännagives, 

att  

min kära maka 

och vår kära mor 

Anny Johansson 
i dag stilla avlidit i en ålder av 47 år, 

sörjd och saknad av oss, släkt och 

vänner. 

Vislanda den 25/11 1947. 

HJALMAR JOHANSSON. 

Barn och barnbarn. 

Sv. ps. 586: 4. 
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och senare å torvmossarna. Under denna tid ägde han även ett jordbruk i Fagerås. År 

1945 köpte han den kvarn- och sågverksrörelse, han nu bedriver. Jubilarens fritidshobby 

är jakten, som han alltid ägnat ett stort intresse. 

 

  60 år fyller på lördag vägarbetaren Bengt Emil Svensson, Lindhult, Vislanda. 

  Hr Svensson är född i Skyhyltan, Vislanda. 1916 övertog han efter sin fader soldattorpet 

Lindhult under Lindås Västregård. Flera förbättringar har han här utfört, bl.a. byggt ett 

nytt bostadshus. Under 15 år har han därjämte haft anställning vid vägkassan i Allbo 

härad. 

 

  60 år fyller på söndag hemmansägaren August Pettersson, Glimminge, Vislanda.  

  Han är född i Glimminge, där han övertog sin fädernegård år 1918. Denna har han 

förbättrat genom nyodling och stenröjning. Hr Petterssons duglighet har även flitigt 

anlitats inom det kommunala. Han är sålunda mångårig ledamot av kommunalnämnden, 

kommunalfullmäktige, taxeringsnämnd, kyrkoråd och kyrkofullmäktige, folkskole-

styrelse, ordf. och värderingsman i ”Självhjälp”. Vidare har han tillhört styrelsen för 

RLF:s sockenavdelning. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 194 Torsdagen den 11 December 1947. 
 

Förnämlig textilfabrik i Vislanda.  Ledningen för Sago AB:s textilfabrik i Vislanda, 

kamrer Sven Samuelsson och ingenjör Lennart Gustafsson hade i tisdags inbjudit 

kommunens förtroendemän till ett besök å fabriken.  

  Kamrer Samuelsson hälsade de inbjudna välkomna och med hrr Samuelsson och 

Gustafsson som ciceroner fick de närvarande en mycket god uppfattning om arbetets 

gång och omfattning. Särskilt en del moderna och mycket tidsbesparande maskiner 

väckte stort intresse.  

  Tillverkningen omfattar bl.a. skidbyxor, blåbyxor och blåblusar och uppgår för när-

varande till c:a 1,700 plagg pr arbetsvecka. Antalet anställda är 26. Fabriken, som är 

ganska ny och Vislandas enda textilfabrik, är belägen i Kvarnabacken och har en golvyta 

av 21 x 9 m. Själva sysalen är 9 x 9 m. och för övrigt finns kontor-, press-, och läggrum, 

packrum, 2 personalrum, tvättrum och kapprum. I lunchrummet finns goda möjligheter 

för matlagning. Samtliga lokaler är ljusa och trevliga och fyller alla fordringar på trivsel 

och hygien. Ledningen har emellertid redan funnit att utrymmet är för litet, varför man 

planerar en utvidgning, så fort ske kan. 

  Efter visningen var de närvarande inbjudna på kaffe i herrskapet Samuelssons hem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julblommor. 
 Inget hem utan  
                      Hyacintdoft. 
Stor sortering i Hyacinter, Tulpaner, 

Krokus, Liljekonvaljer, Julstjärnor, 

Begonior, Cyklamen, Azaleor m.m. 
Vackert dekorerade bockar och 

ljusstakar. Goda äpplen, apelsiner, 

vindruvor, nötter, choklad m.m. 

Rydhs Blomsterhandel. 
Grönsaks-, Frukt- och Konfektyr-

affär. 

Tel. 241   VISLANDA.   Tel. 241. 
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VISLANDA HOTELL 
God mat!                Trevlig festvåning! 

Fullständiga rättigheter! 

Lämpliga Julklappar 
 

inom järnvarubranschen finner Ni 

hos oss. 
 

 A.-B. JÄRN & BYGGE. 
     Tel. 143.     VISLANDA.     Tel. 143. 

Om Ni behöver 

KLIPPAS eller RAKAS till jul, 

Gå då till         Frejs Frisersalong 

En god bok 
är alltid 

En välkommen JULKLAPP. 
Kom in och se nytt och gammalt på  

våra hyllor. Det som inte finns i 

lager anskaffas snabbt. 

 

Vislanda Tobaks- och Pappershandel 
Kommissionär för Svenska Bokläggarföreningen. 

TEL. 59.                          VISLANDA.                          TEL. 59. 
 

 

 

           

             När det gäller JULKLAPPAR  
Till EINAR YDÉN så klart med en väldig fart! 

Där finner Ni Julklappar till hela familjen. 

EXTRA GOTT JULKAFFE. 
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Ur Smålandsposten N:o 195 Lördagen den 13 December 1947. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter endast några dagars sjukdom har fru 

Nanny Ståhl, maka till f.d. handlanden      

J. A. Ståhl, Vislanda, avlidit. Hon var 64 år 

gammal och sörjes närmast av make, dotter 

och syskon. 

 
Skogskursen i Vislanda avslutad.  

Instruktionskursen i aktuella skogsfrågor, 

som pågått i Vislanda sedan i tisdags, av-

slutades i går. Tillslutningen under kursen 

har varit god. 
  Fredagen började med exkursion till 

SIAB:s sågverk och impregneringsverk i 

Vislanda. Deltagarna samlades sedan i 

Ordenshuset, där jägmästare Svensson höll 

föredrag om ”Ett rationellt småskogsbruk”. 

Vidare visades film. Kursledaren, lant-

brukare Folke Ohlsson, Mörhult, Vislanda, 

framförde deltagarnas tack till föredrags-

hållarna under kursen och uttalade en 

förhoppning, att kursen skulle bidraga till 

en mera rationell skogsvård. 

  I samband med instruktionskursen har 

tävlingar i skogsgallring och aptering hål-

lits. Skogsgallringen upptog två rutor av 60 träd vardera. Den ena rutan bestod av c:a 30-

årigt bestånd, den andra av blandat bestånd som skulle ljushuggas. skogsgallringen 

bedömdes av jägmästaren Norrman och länsskogvaktare Karlsson och gav följande 

resultat:  

1) Erik Berggren, Vislanda, 16,5 p., 2) Arnold Johansson, Ekemon, 15 p., 3) Ragnar 

Petersson, Fållen, 15 p., 4) Mauritz Markusson, Målerås, 5) Allan Johansson.  

Apteringstävlan: 1) Karl Engkvist, Fållen, 2) Manfred Salomonsson, Brohult, 3) Sven 

Markusson, Målerås, 4) Erik Berggren, Vislanda. 5) Mauritz Markusson, Målerås. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 196 Söndagen den 14 December 1947. 
 
Hemslöjdsmässa i Vislanda.  Kronobergs läns hemslöjdsförening anordnar på tisdag och 

onsdag en hemslöjdsmässa i Vislanda Västra skola. 

  Mässan blir ett första led i arbetet på att väcka nytt liv i den manliga hemslöjden inom 

länet. En utställning av äldre slöjd skall visa, vad man förr kunde åstadkomma, och några 

ortsslöjdare demonstrerar sitt arbete av idag. Om intresse för saken finnes, kommer en 

kurs av manliga slöjdare att ordnas längre fram i vinter. 

 

 

 

 

 
 

Min kära maka, 

min kära lilla mor 

Nanny Ståhl 
har i dag insomnat i tron på sin 

Frälsare i sitt 64:e levnadsår. 

Innerligt sörjd och i ljust och 

tacksamt minne bevarad av oss, 

syskon, övriga släktingar och många 

vänner. 

Vislanda den 12/12 1947. 

J. A. STÅHL. 

Anna-Lisa och Josef. 

Tack för all Din kärlek stor, 

lilla kära, goda mor. 

Nu Du fått en evig frid. 

Vi skola alltid minnas Dig. 

Sv. ps. 451. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka den 19 december kl. 2 e.m. 

 



 
114 

 

Ur Smålandsposten N:o 197 Tisdagen den 16 December 1947. 
 

Födelsedag. 
 

  75 år fyller i morgon lägenhetsägaren Johan Samuelsson, Aplamon, Vislanda. 

  Samuelsson har under många år varit skogsförman vid Vislanda Ångsågsaktiebolag. För 

sin duglighet och plikttrohet har han fått Patriotiska sällskapets guldmedalj för långvarig 

och trogen tjänst. 

 

 

Kyrkokörjubileet i Vislanda.  Vislanda kyrkokör högtidlighöll i söndags sitt 25-

årsjubileum med en adventskonsert i Vislanda kyrka. 

  Högtidligheten inleddes med Bobergs ”Adventskantat”, för kör, solo och orgel. 

Solopartierna utfördes av fru Frida Koch-Wolff, och kantor Ernst Rosengren, Vislanda. 

Dirigent var kantor Rosengren. Vid orgeln tjänstgjorde musikdirektör Per Jonson, 

Vislanda. Därefter följde två orgelsolo av musikdirektör Jonson, som spelade 

”Förlossningen är vunnen”, orgelkoral av J. S. Bach och ”Gläd dig du Kristi brud”, 

orgelkoral av J. N. Hauff. Kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, sjöng ”Kyrkoaria” av 

Stradella. 

  Över orden i Jesajas bok 10: 3–5 talade kyrkoherde A. Eile, Rydaholm. 

  Kyrkokören sjöng därefter ”Hosianna” av Vogler. Under den därpå följande psalmen 

upptogs genom håvgång kollekt till Europahjälpen, som uppgick till 142 kr. 

  Kyrkoherde Jonson överlämnade till skomakarmästare Martin Pettersson Sveriges 

kyrkosångsförbunds utmärkelsetecken ”Musica Sacra” för 25-årigt medlemskap i kören. 

Kyrkoherden uttalade den förhoppningen, att kyrkans Herre skulle förläna medaljören 

kraft att även i fortsättningen deltaga i den kyrkliga sångens tjänst. 

  Kören utförde därefter ”In dulci jubilae” av Buxtehude. I denna medverkade 

musikdirektör Jonson och medlemmar av Vislanda musikcirkel. 

  Högtidligheten avslutades med altartjänst varvid kyrkoherde Jonson var liturg. Som 

postludium spelade musikdirektör Jonson ”Jerusalem, häv upp din röst”, orgelkoral av F. 

Zachow. 

  Efter konserten hade kyrkorådet inbjudit nuvarande och f.d. sångare i kyrkokören till 

samkväm å Vislanda hotell. Tal hölls av kyrkoherde Jonson, som tackade kören för dess 

medverkan vid kyrkliga högtider. Körens ordf., hr E. Wollert, gav en kort historik över 

körens verksamhet och tackade kyrkorådet för inbjudningen. Järnhandlande Carl 

Johansson, Vislanda, överlämnade en bukett till kören från några samhällsbor och 

framförde deras tack samt välgångsönskningar. för de sångare, som en gång i tiden varit 

medlemmar och nu var inbjudna, talade lantbrukare Per Engkvist, Piggaboda. Kantor 

Ernst Rosengren, Vislanda, uttalade sitt tack till körens medlemmar, övriga medverkande 

och kyrkorådet. Den alltigenom goda stämningen förhöjdes genom sång av kyrkoherde 

Jonson, av musikdirektör Jonson och mycken sång av kören. 

 

 

Från Vislanda, meddelas: 

  Vislanda Röda korskrets Luciafest i Ordenshuset hade som vanligt samlat fullt hus. 

  Efter det folkskollärare G. Widéen hälsat välkommen, sjöng kyrkoherde Eskil Jonson, 

Vislanda, ett par sånger till ackompanjemang av musikdirektör Per Jonson, Vislanda. 

Doktor F. Rosenkvist, Vislanda, höll föredrag, och vidare förekom Luciatåg och ett par 

sketcher av flickscouterna. 

  Efter kaffepaus hölls auktion på skänkta varor. 
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Ur Smålandsposten N:o 198 Torsdagen den 18 December 1947. 
 
Hemslöjdsmässan i Vislanda.  Kronobergs läns hemslöjdsförening hade i tisdags och 

onsdags anordnat en hemslöjdsmässa i Västra skolan i Vislanda. 

  Huvudsyftet med denna var att väcka intresse för manlig handslöjd. Hemslöjds-

konsulenten folkskollärare Erik Lindkvist, Bjurgården, Vislanda, omtalade, att man 

genom riksförbundets medverkan under konstnärligt bildad ledning skulle försöka få 

bättre standard inom hemslöjden. Mässan skulle också bli upptakten till en kurs i 

handslöjd i Vislanda, till vilken alla intresserade hälsas välkomna. Under de båda 

kvällarna hade försäljning av hemslöjdsalster också förekommit. Dessutom var 

utställning av handslöjd från äldre tider anordnad. Besökarna fick också se, hur man gör 

en julbock, en flätad lampskärm m.m. 

  Särskilt intressant för de yngre var den till en liten sågmaskin omändrade symaskinen, 

som sköttes av en 13-årig pojke. Hans alster av sågade ljusstakar, hästar m.m. vann god 

avsättning. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 199 Lördagen den 20 December 1947. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Reklam hämtad ur Smålandsposten N:o 52 Tisdagen den 1 April 1947. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med Kungl. Maj:ts nådiga tillstånd har 

vi antagit släktnamnet 

Engslätt. 

Erik Nilsson, Dihult, Diö. 

Ivar Nilsson, Nydala, Vislanda. 

  

 

 

 

 

Namnförändring 
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Ur Smålandsposten N:o 1 Lördagen den 3 Januari 1948. 

 
  

 

 

 

 

 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 5 Söndagen den 11 Januari 1948. 

 
  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 10 Tisdagen den 20 Januari 1948. 
 
Lokalavdelning av Folkpartiet bildad i Vislanda.  På söndagen var ett antal intressera-

de Vislandabor församlade för att dryfta möjligheterna för en frisinnad organisation på 

platsen. Man beslutade enhälligt bilda en sådan med namn Vislanda lokalavdelning av 

Folkpartiet.  

  Till styrelse för 1948 valdes: ordf. lantbrukare Oscar Snygg, Hjälmaryd, v. ordf. 

byggmästare Erik Gustafsson, sekr. John Håkansson, v. d:o åkeriägare Viktor Karlsson 

och kassör installatör Aug. Engström. Till ombud vid Folkpartiets valkretsförbunds 

årsmöte i Alvesta valdes lantbrukaren Oscar Snygg, urmakare Otto Sjöö och installatör 

Aug. Engström. 

  Mötet beslutade att inbjuda Allbo landstingsvalkrets att förlägga sitt årsmöte till 

Vislanda. Detta beslutades preliminärt till den 11 april. 

  Folkpartiets riksdagsgrupps sekr. hr Hugo Brolin, Stockholm, höll vid tillfället ett 

orienterande anförande, vari även en del dagspolitiska frågor berördes. 

  Ett tjugotal personer hade antecknat sig för medlemskap i föreningen. 

  Lantbrukaren Alvin Andersson, Slätthög, hälsade som valkretsförbundets representant 

den nya föreningen välkommen. 

 

 

Elvir Karlsson 

Gunda Petersson 

Vislanda.                                

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

John Fagermalm 

Elsa Johansson 

Vislanda.                               Blädinge.  

Växjö den 10/1 1948. 

 

 

                                

 

 

Förlovade  

 

 
 

Fröken 

Augusta Lindqvist 
* 19 okt. 1873, 

avled i dag lugnt och stilla, sörjd och 

saknad av oss och många vänner. 

Vislanda den 10 jan. 1948. 

Anna och Gustav Samuelsson. 

Emma Lindqvist. 

S y s k o n b a r n e n. 

Stilla var din levnad, 

Stilla blev din död. 

Sv. ps. 355. 
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Ur Smålandsposten N:o 8 Lördagen den 17 Januari 1948. 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Födelsedag. 
 

 90 år fyller i morgon f. hemmansägaren  Jon Pettersson, Hagaborg, Vislanda. Jubilaren 

är född i Spjutaretorp, Vislanda. Efter att under många år ha ägt och brukat en gård i 

Ekenäs, slog han sig ned i Vislanda samhälle, där han köpte en villafastighet. Trots de 90 

åren ser man honom ibland ute på gatan, där han förflyttar sig med raska steg. 

 

 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 12 Lördagen den 24 Januari 1948. 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Vår 

KAJ 
är borta. 

*   1/7 1936 

† 15/1 1948 

Oändligt sörjd och saknad. 

Vislanda den 15 jan. 1948. 

STINA och HELGE NORDAHL. 

Kajsa. 

Mormor och Morfar. 

Snart bröt du upp, 
snart drog du bort, 

En flyktig gäst, 

Ditt liv blev kort, 
En vår, som blott i blomning gick, 

En gryning, som ej dagas fick. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

fredagen den 23/1 kl. 2,30 em. 

Klasskamrater samlas i sorgehuset kl. 

12,00 

 

 

 

Gunnar Karlsson 

Dorothy Nilsson 

Olofström.                             Vislanda. 

Olofström den 24/1 1948.                                

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 15 Torsdagen den 29 Januari 1948. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller i dag hemmansägaren P. A. Karlsson, Sälhyltan, Vislanda. Han är född i 

Stenbrohult och köpte sedermera en gård i Virestad, som han och makan innehade i fem 

år. Sedan flyttade de till Vislanda och köpte gården Sälhyltan. Denna gård har han gjort 

till en mönstergård genom stenröjning m.m. Bl.a. har han uppfört en ny villa samt gjort 

stora förbättringar å övriga byggnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 17 Söndagen den 1 Februari 1948. 

 
  

 

 

 

 

 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på tisdag lantbrukaren Nils Olof Samuelsson, Sälhyltan, Vislanda. 

  Samuelsson är född i Aringsås men kom tidigt med föräldrarna till Blädinge. Han köpte 

en gård i Skörda. För ett tiotal år sedan övertog han hustruns föräldrahem i Sälhyltan, där 

familjen sedan varit bosatt. Samuelsson har gjort sig känd som en driftig lantbrukare. 

Tillsammans med bröder har han därjämte ägnat sig åt torvindustri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 20 Lördagen den 7 Februari 1948. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Torsten Johansson 

Karin Kristoffersson 

Vislanda.                                  Liatorp. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

Värmeledningsinstallationer 
utföres omsorgsfullt av 

Nils Kjellmans Rörinstallation, 
Tel. 150.                            VISLANDA.                          Tel. 150. 
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Ur Smålandsposten N:o 23 Torsdagen den 12 Februari 1948. 
 

Skolväsendets ordnande 
i Vislanda. 

 
Provisorisk organisation i väntan  

på fullständig centralisering. 

 

  Folkskolinspektören Fältheim har till domkapitlet översänt handlingar rörande förslag 

till organisationsplan för Vislanda skoldistrikt, varvid han bl.a. anför följande: 

  Följande skolor upprätthållas: Vislanda stationssamhälles skola, fördelad på Västra och 

Östra skolan, Lindås skola, Hullingsveds skola, Sjöbackens skola och Mörhults skola. 

Skolorna, alla sexklassiga, är anordnade på följande sätt: Vislanda stations skola Aa, 

Lindås B3, Hullingsved D1, Sjöbacken och Mörhult B2. I Vislanda stations skola stiger 

barnantalet tämligen snabbt, i Mörhults skola är antalet ungefär konstant, i övriga skolor 

förmärkes en långsam stigning. 

  Samtliga skolor, med undantag av Lindås skola, befinner sig i rätt dåligt skick. 

Specialsalar, skolmåltidslokaler och andra för ett tidsenligt skolväsende erforderliga 

anordningar saknas i stor utsträckning. Byggnaderna lämpar sig ej för om- eller 

tillbyggnad. En sådan skulle också bli tämligen kostsam. 

  De kommunala myndigheterna har nu beslutat att föreslå, att skolväsendet fullständigt 

centraliseras till en ny skola, förlagd till stationssamhället. Denna lösning föredrages av 

de kommunala myndigheterna framför övriga i utredningen diskuterade alternativ.  

  Lindås skolbyggnad är emellertid av så god beskaffenhet, att den torde kunna användas 

en ganska lång tid. Här nedan omnämnes skolstyrelsens förslag till provisorisk 

organisation under tiden, tills den planerade nya skolan helt eller delvis blivit uppförd. 

Denna provisoriska organisation bör med fördel kunna ingå som del i den framtida 

organisationen. 

  Lindås skola och Sjöbackens skola är båda anordnade enligt B3-formen, Hullingsveds 

skola enligt D1-formen. För att dessa sämre skolformer utan dröjsmål skall kunna 

avskaffas, har de kommunala myndigheterna helt nyligen föreslagit, att viss centralisering 

vidtages redan fr.o.m. instundande hösttermin. Denna partiella centralisering skulle 

innebära 1) att Sjöbackens och Hullingsveds skolor indragas och att barnen i klasserna    

1–6 därifrån överföras till Lindås skola, 2) att eleverna i sjunde klassen från alla tre 

nämnda skolor och från Mörhults skola undervisas i Vislanda stations skola, dit alltså 

sjunde klassen för hela skoldistriktet centraliseras. 

  Därest den provisoriska organisationen genomföres, inbesparas under de närmaste åren 

en folkskollärartjänst, vissa år också en småskollärarinnetjänst. Besparingen beräknas 

uppgå till 8,000 resp. 5,700 kr. 

  Likaså skulle under de närmaste åren uppstå betydande besparingar, därest den framtida 

organisationen genomföres omedelbart. Fr.o.m. arbetsåret 1955–56 synes emellertid en 

fördyring uppkomma, i det att lärarebehovet visserligen minskar med en småskollärarin-

netjänst men samtidigt ökar med en folkskollärartjänst. Avdelningarna på folkskolestadiet 

beräknas emellertid bli små, varför de skulle tåla en kraftig inflyttning. Genomföres ej 

centraliseringen i full utsträckning, föreligger hot om ökning av antalet läraravdelningar i 

Vislanda stations skola. 

  Ny skolskjuts är redan nu anordnad, nämligen Skörda–Vislanda. 

  Nya skolskjutsar blir erforderliga. Med buss, utgående från Värmanshult, skall barn 

hämtas från Sjöbackens och Hullingsveds skolområden till Lindås och Vislanda stations 

skolor. Den årliga kostnaden för denna skjuts skulle uppgå till 8,330 kr. Därest endast 

sjunde klassen centraliseras till Vislanda, erfordras bilskjuts. Den årliga kostnaden skulle 

troligen ej överstiga 2,000 kr. Merkostnaden vid en fullständig indragning av Sjöbackens 

och Hullingsveds skolor blir alltså c:a 6,300 kr. 
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  Vid en centralisering enligt den föreslagna framtida organisationen tänkas eleverna i 

Mörhults skola åka tåg från Åäng resp. Mörhult till Vislanda och åter. Enligt kommitté-

utredningen beräknas den årliga kostnaden till 40 kr. för varje barn. Kostnaden skulle 

alltså uppgå till c:a 1,200 kr. Emellertid torde denna kostnad vara för låg räknad. Dels 

torde det vara tvivel underkastat, huruvida barnen i de lägre klasserna lämpligen kunna 

åka tåg, dels har ingen hänsyn tagits till att bilskjutsar kan bli erforderliga de dagar, då 

slöjdundervisning pågår. Enligt ingiven ansökan om statsbidrag till anordnande av 

skjutsar läsåret 1948–49 endast för sjunde klassens elever från Mörhult skola beräknas 

kostnaden för tågbiljetter till c:a 300 kr. och för bil Vislanda–Åäng de dagar, då slöjd-

undervisning pågår och tåget därför ej kan utnyttjas för hemresa, till 612 kr., sammanlagt 

900 kr. Om i medeltal 20 barn från Mörhult åker tåg och de övriga bil, blir den årliga 

kostnaden 5,400 kr. Enär skjuts i varje fall behöver anordnas för centralisering av sjunde 

klassen, bör härifrån avgå c:a 900 kr. Merkostnaden vid fullständig centralisering blir 

alltså 10,800 kr. 

  Kostsam nybyggnad erfordras vid en fullständig centralisering. Antalet läraravdelningar 

vid Vislanda stations skola ökar emellertid under nu överskådlig tid till fyra på 

småskolestadiet och sex på folkskolestadiet. Genomföres den provisoriska organisationen 

ökas byggnadsbehovet med 2 folkskolesalar, genomföres den framtida organisationen blir 

tillbyggnader och omfattande reparationer vid de mindre skolorna nödvändiga. 

  Enär skollokaler och tjänstebostäder i Lindås skola är av god beskaffenhet, torde Lindås 

skola ej böra indragas. Nämnda skola kan t.o.m. läsåret 1950–51 emottaga barn i kl. 1–6, 

därefter i kl. 1–4 från Sjöbackens och Hullingsveds skolor. I övrigt kan skolväsendet med 

fördel centraliseras till Vislanda stationssamhälle. Kostnaderna för nya skolskjutsar 

uppväges under de närmaste åren av inbesparade lärartjänster. Erforderlig nybyggnad i 

stationssamhället onödiggör eljest önskvärda tillbyggnader vid de mindre skolorna. 

Skolformen förbättras för dessa senare. 

  Om lämpligheten att genomföra den provisoriska organisationen med indragning av 

Sjöbackens och Hullingsveds skolor torde ingen tvekan kunna råda. Även om den 

framtida organisationen med indragning jämväl av Mörhults skola vid sitt genomförande 

skulle innebära en kostnadsökning, kan den ändå förordas. Den bereder nämligen ett full-

gott skolväsende åt hela skoldistriktet. Den enighet om rationalisering av skolväsendet, 

som uppnåtts inom kommunen, torde också till stor del vara beroende av att den 

fullständiga centraliseringen sättes som riktpunkt för utvecklingen. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 24 Lördagen den 14 Februari 1948. 
 

Inbrott i Vislanda gav 
6,000 kr. i byte. 

 
Svetsade upp kassaskåp 

men gick miste om 2,000 kr. 

 

  Ett inbrott förövades natten till igår vid AB Svensk Torvförädlings kontor i Vislanda, 

varvid c:a 6,000 kr. i avlöningsmedel blev tjuvarnas byte. 

  Mycket tyder på att tjuvarna varit väl förtrogna med de lokala förhållandena på platsen. 

De har tydligen vetat, att man hade avlöningsmedel inne. Avlöning utdelas till de 

anställda varannan fredag. Eftersom f.n. endast ett 20-tal man äro i verksamhet vid 

bolaget, var dock avlöningssumman inte på långt när så stor som under högsäsongen, då 

upp till 400 man finnas i arbete vid bolagets anläggningar. 
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  Tjuvarna hade först tagit sig in i företagets verkstad, där de lade beslag på ett gassvets-

ningsaggregat, med vilket de sedan svetsade upp ett kassaskåp inne på kontoret, sedan de 

brutit sig in i detta genom ett fönster. Först hade de lagt beslag på en borrmaskin för att 

borra upp skåpet, men eftersom huvudströmmen alltid brytes, då arbetet för dagen slutar, 

kunde de inte få igång borrmaskinen. Med gassvetsningsaggregatet hade de svetsat upp 

två hål i kassaskåpet, som är i två avdelningar. I den ena förvarade man pengarna och i 

den andra en del värdepapper. Dessbättre hade tjuvarna inte lagt märke till 2,000 kr. som 

låg i en skrivbordslåda. 

  Driftschefen ingenjör Hermansson, hade lämnat kontoret strax efter kl. 21 på torsdagen, 

och inbrottet upptäcktes kl. 6,30 på fredagsmorgonen, då en av arbetarna fick se, att 

gassvetsaggregatet låg slängt utanför kontoret, vars dörr stod öppen. Han ringde genast 

upp driftschefen, som alarmerade polisen. Det var god spårsnö på natten, och man kunde 

tydligt iaktta spåren efter tjuvarna på området. 

  Genom det inträffade fick bolagets anställda vänta en dag på avlöningarna, som 

utbetalas i dag. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 25 Söndagen den 15 Februari 1948. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 29 Söndagen den 22 Februari 1948. 
 

Födelsedag. 
 

  90 år fyller på onsdag f. snickaren Henrik Petersson, Vislanda.  

  Han är född i Hjortsberga. Föräldrarna flyttade från Hjortsberga till Byabacken i 

Vislanda, då jubilaren var ung, och där har han sedan stannat kvar. Under en del år var 

Petersson anställd som kusk hos grosshandlare Emil Svensson, Vislanda. Som snickare 

arbetade han sedan hos sin broder, framlidne byggmästaren G. Petersson, Björkelund, 

Vislanda. Sedan hustrun dog 1936 har Petersson bott å ålderdomshemmet i Vislanda. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 30 Tisdagen den 24 Februari 1948. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon fru Gunhild Karlsson, maka till fjärdingsman O. Karlsson, 

Vislanda. Hon är född i Odensjö. Innan hon gifte sig var hon verksam inom affärslivet. 

Till Vislanda kom hon för ett 10-tal år sedan, där hon bl.a. är ordförande i husmoders-

föreningen och av barnavårdsnämnden utnämnd till barnavårdsman. 

 

 

 

David Andersson 

Stina Björklund 

Blädinge.                               Vislanda. 

 

Lennart Svensson 

Alice Håkansson 

Vislanda. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 27 Torsdagen den 19 Februari 1948. 
 

Dödsfall. 
 

  I tisdags avled i en ålder av 83 år fru 

Susanna Kristina Svensson, maka till 

hemmansägaren Bengt Svensson, Stensnäs, 

Vislanda. 

  Fru Svensson var född i Ryssby. Efter in-

gånget äktenskap 1887 bosatte sig makar-

na Svensson först i Lönshult och flyttade 

1904 till Stensnäs. 

  Närmast sörjande är förutom maken tre 

döttrar och två söner. Dottern Hilda är gift 

och bosatt i Amerika. Anna gift med bröd-

utköraren Arvid Bengtsson, Hälsingborg, 

och Ruth är gift med konduktören Hjalmar 

Karlsson, Jönköping. Sonen Gustav vistas i 

hemmet och Oskar är bosatt i Gårdsby. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 32 Lördagen den 28 Februari 1948. 
 

Dödsfall. 
 

  I torsdags avled bagaremästare P. J. 

Jonsson, Vislanda. Han var född i Stavsjö, 

Angelstad, år 1868. Då han var sex år, 

flyttade han med sina föräldrar till Berga 

socken. Vid fjorton års ålder fick han 

anställning å Ljungby hotell men övergick 

redan året efter till bageriyrket och gjorde 

sina första lärospån hos bagaremästare     

O. Olsson, Ljungby. För vidare utbildning 

vistades han i Malmö fem år hos den 

välkända firman Stockholmsbageriet. Efter 

ingånget äktenskap startade han egen 

rörelse först i Bjärnum, därefter i Markaryd 

och sedan i Ljungby, där han bedrev 

bageri- och konditorirörelse i 29 år. År 

1926 flyttade han till egen fastighet i Vis-

landa, där han bedrev liknande rörelse, tills 

han överlät den till sonen. Han gick helt 

upp i sitt yrke och var en duktig yrkesman 

av gamla stammen. Några förtroendeupp-

 

 

 
 

Härmed tillkännagives, 

att  

Gud till sig hemkallat 

min älskade maka, 

vår kära lilla mor 

Susanna Kristina 
Svensson 

som i dag lugnt och stilla insomnat i 

sitt 84:de levnadsår, djupt sörjd och 

saknad av oss, broder, släkt och 

vänner. 

Stensnäs, Vislanda den 17 febr. 1948. 

BENGT SVENSSON. 

Hilda o. Karl.   Anna o. Arvid. 

Ruth o. Hjalmar.     Gustav. 

Oskar o. Valborg. 

Sov i ro, du lilla mor 

Från all livets smärta. 

Tack för all din kärlek stor 

Ömma modershjärta. 

Sv. ps. 557. 

 

 

 

 
 

Min älskade make, 

vår käre fader 

Bagaremästare 

P. J. Jonsson 
född den 17 april 1868 

har i dag efter långvarig sjukdom 

lämnat oss i djupaste sorg. 

Vislanda den 26/2 1948. 

JOHANNA JONSSON. 

Ernst och Alda. 

Hilding och Tyra. 

Edit och Georg. 

Amy och Sture. 

Bröder. Barnbarn. 

Barnbarnsbarn. 

Sv. ps. 355. 
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drag åtog han sig aldrig utan ägnade sig helt åt yrket och sin familj. Gemytlig och glad 

som han var mot alla, vann han många vänner.  

  Närmast sörjande är maka och barn. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 34 Tisdagen den 2 Mars 1948. 
 

Dödsfall. 
 

  F.d. snickaren Henrik Petersson, Vislanda, 

avled i söndags å ålderdomshemmet i 

Vislanda, 90 år gammal.  

  Närmast sörjande är en broder, bosatt i 

Åmål, samt syskonbarn. 

 

 

Eldsvådeunge i Vislanda. Vislanda brand-

kår blev i går morgon kallad till Ugna-

bygdens gård, Vislanda, där det brann i 

trossbottnen i ett rum, som låg på nedre 

botten. Elden hade uppkommit genom 

soteld och spritt sig genom en evakuerings-

trumma till trossbottnen. Då brandbilen 

under ledning av brandchefen smedmästare 

Lars Nilsson, anlände, var rummet fyllt av 

rök, och brandmännen hade därför ett 

ganska svårt arbete att komma åt brandhärden. Genom att hugga upp omkring brand-

härden lyckade brandmännen bemästra situationen och förhindra en större eldsvåda. 

  Ugnabygdens gård äges av direktör H. Påhlman, Malmö, som för en del år sedan lät 

göra en genomgripande omändring av mangårdsbyggnaden. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 38 Tisdagen den 9 Mars 1948. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scoutinvigning i Vislanda. 
 

  Under högtidliga former upptogs i söndags i Vislanda kyrka 15 pojkar till 3:dje klass 

scouter i Sveriges KFUM:s scoutförbund. Efter det musikdirektör Per Jonson, Vislanda, å 

orgeln utfört ”Preludium i Ess-dur” av J.S. Bach och psalmen 169 sjungits, talade 

distriktschefen Sven Fager, Nässjö. Han framhöll bl.a., att det inte är lätt för den unga 

människan att hitta rätt i Världen. Många röster locka: ”Kom till oss! Vi har rätt. Vi har 

funnit patentlösningen, som skall ställa allt till rätta!” Vem har rätt? frågar den unge, som 

måste lära sig att skilja mellan ont och gott. Endast en hjälp finnes, vilken kan hjälpa 

människan vid valet. Det är Jesus Kristus, som säger: ”Följ mig!” Hr Fager uttalade till 

sist Guds välsignelse över det ungdomsarbete, som nu påbörjats i Vislanda. 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att 

vår käre bror och farbror 

Henrik Petersson 
i dag stilla insomnat i en ålder av 90 

år, sörjd och saknad av oss, övrig 

släkt och många vänner. 

Vislanda den 29 febr. 1948. 

Magni och Ingeborg Malmér. 

Syskonbarnen. 

Sv. Ps. 331. 
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  Själva scoutinvigningen förrättades av distriktssekreteraren hr Gösta Lindquist, Nässjö. 

Högtidligheten avslutades med altartjänst, varvid kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, 

officierade. 

  Efter invigningen samlades man till samkväm i sockenstugan. Här hälsade kårchefen för 

Vislanda scoutkår. hr S. O. Loeb, välkommen. Efter allsång och kaffedrickning hölls 

korta anföranden av distriktschefen och sekreteraren, av kyrkoherde Jonson, faktor E. 

Ohrgren, folkskollärare G. Widén samt kårchefen för den kvinnliga avdelningen, fröken 

Barbro Ljungar. 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 40 Lördagen den 13 Mars 1948. 
 
S J bygger om barack i Vislanda.  Järnvägstyrelsen har utarbetat ett förslag till ombygg-

nad av en barack till personallokaler för trafikavdelningen i Vislanda. 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 42 Tisdagen den 16 Mars 1948. 
 

Trevlig hemvärnsgård 
i Vislanda. 

 
Vackert initiativ av traktens hem- 

värnsmän; gården är snart färdig. 

 
  Inte långt från Vislanda gamla prästgård håller i dessa dagar en stuga på att uppföras. 

Inramad av granar, tallar och björkar får den ett mycket idylliskt läge. Meningen är, att 

den skall bli en sorts bygdegård för hela den frivilliga försvarsverksamheten i trakten. 

Hemvärnsmännen, som tagit initiativet till företaget, ämnar nämligen med varm hand 

upplåta den även till närbesläktade verksamheter, såsom skytterörelsen, lottakåren, 

befälsutbildningen o.s.v. 

  Hemvärnsområdet i fråga består av kommunerna Vislanda, Blädinge, Aringsås och 

Skatelöv. I söndags hade representanter för dessa kommuner jämte hemvärnsmän m.fl. 

inbjudits till en hemvärnsdag i Vislanda, varvid man bl.a. fick tillfälle att taga den ännu 

ofullbordade lokalen i betraktande. 

  De närvarande hälsades välkomna av hemvärnsområdesbefälhavaren, agronom Lennart 

Johansson, Lekaryd, som även redogjorde för syftet med hemvärnsgården. Själva stugan 

har man erhållit gratis av staten. Plats för densamma har pastoratskyrkorådet avgiftsfritt 

upplåtit i prästgårdsskogen. Läget är synnerligen lämpligt, inte minst ur den synpunkten, 

att den här kommer att befinna sig i centrum för hemvärnsområdet. Redan förut har man 

brukat ha sina övningar här i trakterna, och i fortsättningen kommer detta naturligtvis att i 

ännu högre grad bli fallet. Skjutbana finns även i närheten. För lottorna kommer hem-

värnsgårdens tillkomst att innebära betydlig lättnad, då det givetvis blir bra mycket 

enklare att sköta utspisningen från en sådan lokal än på de skiftande, provisoriskt 

upplåtna ställen, som man förut varit hänvisad till. Trots att en mycket stor del av arbetet 

utförts av frivilliga krafter, får man dock räkna med en kostnad av 3,000 kr. eller något 

mera, innan allt blir färdigt. De i hemvärnsområdet ingående kommunerna har emellertid 

förut visat stor förståelse för verksamheten, och hopp finns sålunda, att de även i detta fall 

skulle lämna sitt värdefulla bistånd. 
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  De närvarande kunde härefter med egna ögon övertyga sig om att lokalen i fullbordat 

skick kommer att bli mycket ändamålsenlig. Det upplåtna markområdet omfattar 1,500 

kvm. Huvudparten av utrymmet inne i stugan upptages av en sal med plats för ett 

femtiotal personer, d.v.s. ungefärligen samma antal, som brukar närvara vid övningarna. 

Vidare skall den innehålla ett litet kök samt därunder en källare. Bakom köket skall tre 

garderober inredas. Elektriskt ljus räknar man även med att kunna inreda. Om till-

slutningen vid anordnade kurser och övningar någon gång skulle bli så stor, att lokalen 

inte räcker som förläggningslokal, har man ju alltid möjligheten att liksom förut i mån av 

behov använda sig av tält. 

  Senare ägde samling rum å Centrumbiografen i Vislanda, där agronom Johansson 

återigen höll ett hälsningsanförande. Han erinrade om, att hurusom det på senaste tiden 

alltmer mörknat ute i världen. Efter det senaste krigets slut har man kunnat förmärka en 

viss avslappning i fråga om hemvärnsintresset i vårt land, men det vore nu allt skäl att 

söka arbeta upp det igen. Det behövs. Hemvärnet har till sin disposition fått en del vapen 

och annan utrustning, som det gäller att rätt kunna begagna sig därav. Ju fler som deltar i 

hemvärnsarbetet, desto bättre blir resultatet. Desto bättre brukar även kamratandan bli. 

Verksamheten är emellertid av frivillig art, och den måste därför helt naturligt i rätt stor 

utsträckning bli beroende av det stöd, som den erhåller från kommunernas sida. 

  Härefter visades en film från tragedin i Tornedalen, d.v.s. den slutakt i kriget, då de 

nordfinska gårdarna brändes ner av de tillbakavikande tyska trupperna.  

  Med hänvisning till denna film framhöll hemvärnsinstruktören kapten K. Holm 

betydelsen av, att samhället i sin hand äger skyddsorganisationen, som kan gripa in, när 

fara av ena eller andra slaget hotar. Att man på så sätt skall skydda sig mot eldfara och 

brottslingar m.m., det ingår sedan länge i det allmänna medvetandet. Så är emellertid icke 

fallet i fråga om de skyddsorganisationer, som tillskapats med särskild syftning på ett 

eventuellt inträffande krigstillstånd. Man behöver dock inte vara någon olycksprofet för 

att även i detta avseende vilja i tid se om sitt hus. Vi har i vårt land så stora gemensamma 

värden, freden, samhällsbyggnaden med dess efter hand förvärvade sociala förmåner, 

människovärdet och den därmed sammanhängande rättsordningen o.s.v. För oss är det en 

naturlig sak, att uppkommandet av tvistigheter skall lösas utan våld med fredliga medel. 

Men så resonerar man inte överallt utomlands. Fredsslutet har inte medfört ett sådant lugn 

i världen, som man velat hoppas på. 

  Hemvärnet utgör en organisation till den egna ortens omedelbara skydd. De personer, 

som vid dess första tillkomst inträdde i detsamma, har sedan i regel stått kvar. Detta 

hemvärnsområde har utmärkt sig för stor verksamhetslust och initiativkraft. Det innebär 

någonting ovanligt, att hemvärnsintresserade personer startat ett företag som denna 

hemvärnsgård utan att ha någonting annat än sina personliga insatser att lita till. 

Hemvärnet har annars plägat vara i viss mån hemlöst, men så blir det inte i fortsättningen. 

Den hemvärnsgård, som här håller på att inredas, kommer även att bli en bygdegård i 

detta ords vackraste bemärkelse. Här kommer den ungdom att samlas, som vill göra en 

insats till hembygdens skydd och försvar. Ingen vet, var den tragedi, som 1944 utspelades 

i Tornedalen, nästa gång kommer att äga rum. Som meningslös och grym måste vi 

beteckna den, men vi har ingen garanti gentemot ett återupprepande. 

  Efter kapten Holms anförande visades ännu en film, denna gång med interiörer ur 

hemvärnets verksamhet. 

  Alvesta hemvärnsområde höll härefter sitt årsmöte under ordförandeskap av agronom 

Lennart Johansson. Till medlemmar av förtroendenämnden valdes – utom befälhavaren 

som är självskriven – Sven Berg, Alvesta, Johan Nilsson, Blädinge, och A. Fredriksson, 

Vislanda. Till revisorer valdes Karl Berggren, Vislanda, samt till representant vid det 

förestående hemvärnstinget i Växjö A. Fredriksson, Vislanda. 

  Senare var gemensam måltid anordnad å Nilssons matsalar. Härunder talade nämnde-

mannen Per Samuelsson, Blädinge, för hemvärnsrörelsen och uttryckte sin glädje över att 

den i denna trakt omfattats med ett så levande intresse. Agronom Lennart Johansson 

vände sig särskilt till pastoratskyrkorådet med ett tack för den betydelsefulla hjälp, som 

hemvärnet erhållit i och genom tomtupplåtelsen å prästgårdsmarken. Överlärare K.A. 
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Alvén, Alvesta, framförde ett tack till arrangörerna av denna hemvärnsdag. I första hand 

kapten Holm, torvförvaltare Fredriksson och agronom Johansson. Hr Peter Svensson, 

Virestad, framförde en hälsning och lyckönskan från sitt eget hemvärnsområde. Slutligen 

talade kapten Holm och uttryckte sin glädje över att känslan av ansvar för hemorten i 

dessa trakter vuxit sig så stark. Han tackade alla, som medverkat till hemvärnets bestånd 

och utveckling, men framför allt till de berörda kommunernas förtroendemän för all visad 

förståelse och välvilja. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 47 Lördagen den 27 Mars 1948. 

 
  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 48 Onsdagen den 31 Mars 1948. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Thure Carlsson 

Ingegerd Nilsson 

Vislanda.                             Eskilstorp. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

Sälhyltans hönseri. 
Telefon 85.           VISLANDA.           Telefon 85. 

försäljer:   Daggamla tuppkycklingar pris 20 öre pr st. 

3 – 4- veckors tuppkycklingar pris 75 öre pr st. 

6 – 8- veckors hönskycklingar slutsålda för säsongen. 

Daggamla osorterade slutsålda till den 1 juli. 

Lennart Pettersson 

Ruth Karlsson 

Vislanda.                               Vislanda. 

Den 27/3 1948. 

Olle Olsson 

Marianne Nilsson 

Vislanda.                                    

 

 

Nils Olof Ericson 

Asta Petersson 

Påskafton.  

Vislanda.                             

 
                                

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 60 Tisdagen den 20 April 1948. 
 
Minnesvård över prosten Holm avtäckt i Vislanda.  I samband med söndagens hög-

mässa i Vislanda kyrka invigdes den nyuppsatta gravvården över framlidne kontrakts-

prosten Knut Holm, Vislanda. 

  En mycket stor menighet hade samlats på kyrkogården, då akten inleddes med 

psalmsång. Kyrkoherde E. Jonson, Vislanda, höll tal, i vilket han bl.a. sade, att den 

gravvård, som i dag skall invigas, är ett synligt bevis för den vördnad och uppskattning, 

som Vislanda och Blädinge pastorats medlemmar hyst för prosten Holm under hans 40-

åriga verksamhet inom pastoratet. 

  Efter talet tackade prosten Holms son, kapten Knut Holm, Växjö, å familjens vägnar för 

den hedersbevisning, som ägnats prostens minne. Vislanda kyrkokör sjöng ”Hör, hur 

tempelsången stiger!”. Kyrkoherde Jonson och pastor N. Nicklasson, Blädinge, lade 

därefter ned en krans från pastoratet. Högtidligheten avslöts med att gemensamt sjöngs 

psalmen 599: 3–7. 

  Gravstenen, som är utförd av stenhuggare Thorsten Johansson, Vislanda, och utgör ett 

mycket gott bevis på småländsk hantverksskicklighet, har inskription:  

Kontraktsprosten och Kyrkoherden, LVO Knut Holm. 4/11 1871 – 23/3 1946. Ps. 599: 3, 

(hela versen inhuggen). Pastoratet reste vården. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 63 Söndagen den 25 April 1948. 
 

Sparbanksjubileum 
i Vislanda. 

 
VISLANDA PASTORATS SPARBANK 

75 ÅR. 

 
  Vislanda pastorats sparbank fyller i år 75 år. Jubileet firas på tisdag med en högtidlighet 

på Centrumbiografen och därefter middag. Initiativtagare till sparbanken var kantor 

Ingemar Johnsson och kyrkovärden Olof Magni Danielsson, bonde i Blädinge. Båda hade 

under slutet av 1860-talet varit föreståndare för en filial för Kronobergs läns sparbank. 

När rörelsen pågått en tid, tyckte kantor Johnsson, att de pengar, som sändes till Växjö, 

lika gärna kunde stanna inom socknen. Kyrkovärd Danielsson var av samma mening. 

  De började arbeta för att få till stånd en sparbank och ansåg, att Vislanda socken borde 

vara med. Ett sammanträde i Vislanda 1870 gav inget resultat. Men året därpå 1871 kom 

Vislandaborna på andra tankar. Detta år inrättades nämligen Skatelövs sparbank, och ett 

filialkontor i Vislanda för Christianstads enskilda Bank, nuvarande Svenska Handels-

banken. Konstituerande sammanträde hölls den 17 januari 1873 på Vislanda järnvägs-

station. Före sammanträdet hade man i kyrkorna pålyst, att den som ville bli principal i 

den blivande banken skulle teckna sig för minst 1 riksdaler till grundfonden. I 

sammanträdet beslöt man, sedan reglementet för Skatelövs sparbank föredragits, att bilda 

en sparbank med namnet Vislanda pastorats sparbank. Huvudkontoret skulle vara i 

Vislanda, men ombud skulle finnas i Blädinge och insättningar skulle där mottagas. 

Sparbanken skulle vara öppen varje helgfri lördag mellan kl. 2–5. Reglementet fast-

ställdes av länsstyrelsen den 17 maj 1875, och sparbanken började sin verksamhet den 28 

juni samma år. Ordförande var då baron Walfrid Gyllenkrok, Oby, och räkenskapsförare 

var handlande Lars Lindahl, Vislanda. 

  Första dagen banken var öppen, insattes på 36 motböcker 2,050 riksdaler riksmynt, och 

samtidigt utlämnades det första lånet. Vid varje bankdag skulle tre direktionsmedlemmar 

eller direktören tjänstgöra enligt uppgjord turlista. Någon ersättning till dem utgick inte, 

och ibland kunde det hända, att de uteblev. Man kunde då inte öppna banken, förrän man 
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skaffat tillräckligt med folk bland de direktionsmedlemmar, som bodde närmast. De som 

uteblev fick plikta 3 riksdaler till grundfonden. Bankens växelkassa förvarades i en 

kassakista, som skänkts av baron Gyllenkrok. Denna kista finns ännu kvar i bankens 

styrelserum. Vid bankens första bolagsstämma den 31 dec. 1873 uppgick behållningen till 

kr. 23,109:55. 

  Under de följande åren gick banken raskt framåt, men så kom dåliga tider, och banken 

fick ont om pengar. I bankens protokoll kan man få läsa om att inkommande låne-

ansökningar numrerades i ordning för att beviljas, allteftersom pengar flöt in i kassan. År 

1877 avgick baron Gyllenkrok som ordförande, och ersattes av handlanden Ingemar 

Svensson, Vislanda, som tjänstgjorde till 1879, då handlanden Lars Lindahl övertog 

ordförandeposten, som han innehade till 1890. År 1879 utsågs bankkamrer Rathke till 

räkenskapsförare. Några år senare flyttade banken över till samma lokal som 

Christianstadsbanken, för vilken Rathke var kamrer. Kamrer Rathke tycktes ha större 

intresse för affärsbanken än för sparbanken. Sparbanken kom under hans tid att föra en 

tynande tillvaro. Bland annat infördes den bestämmelse, att högst 500 kr. pr år och 25 kr. 

pr gång fick insättas på en motbok, och att banken skulle hållas öppen endast andra och 

sista lördagen i månaden. Banken hade nu skaffat sig siffergranskare, och till denna post 

utsågs handlande E. V. Wigfors mot ett årligt arvode av 25 kr. Oppositionen mot kamrer 

Rathke hade redan 1886 försökt komma Rathke till livs men lyckades inte i sina 

förehavanden förrän 1890, då man i den första instruktionen för räkenskapsföraren få in 

en passus om att räkenskapsföraren skulle vara human och tillmötesgående för kunderna. 

Detta år avgick hr Lars Lindahl och efterträddes av handlande Gustaf Bengtsson. 

  År 1893 slopades den gamla ordningen med principaler, och huvudmannainstitutionen 

kom. Ett nytt reglemente i enlighet med den nya sparbankslagen uppgjordes. Huvud-

männens antal bestämdes till 14 från Vislanda och 10 från Blädinge, vilket fortfarande är 

förhållandet. Fanjunkare N. P. Svensson uppehöll ordförandeposten mellan åren 1894–

1899, och efterträddes av handlanden August Lindahl. Å ett huvudmannasammanträde   

år 1900 lyckades man genomföra ett beslut om att banken skulle vara öppen varje helgfri 

lördag mellan klockan 10–11. Detta beslut visade sig vara till bankens fromma ty under år 

1901 insattes 34,000 kr., den högsta siffran sedan 1874. På huvudmannasammanträdet i 

mars 1901 hade oppositionen blivit så stark att kamrer Rathke fann sig föranlåten att 

begära sitt entledigande. Styrelsen beslöt att hyra på 10 år hos handlanden August 

Lindahl för en årlig hyra av 200 kr. Samtidigt valde man hr Lindahl till sekreterare, 

kassör och ombudsman, och till kassakontrollant Samuel Magnusson i Aplamon. Hr 

Lindahl avgick från ordförandeposten och till ny ordförande valdes källarmästare Johan 

Lindahl. Kyrkovärd O.M. Danielsson, Blädinge, var ordf. åren 1911–1929. 

  Det började nu blåsa friska vindar i sparbanken. Allmänhetens förtroende kom tillbaka 

och växte år från år. 1902 insattes 73,000 kr. och insättarnas behållning var uppe i 

229,460 kr. 

  1910 valdes hr Emil Lindahl till kamrer efter Aug. Lindahl, som avlidit. Sparbankens 

verksamhet gick stadigt framåt. Vid världskrigets utbrott 1914 fick man företaga vissa 

inskränkningar. Bland annat bestämdes att uttagningar per vecka och motbok fick uppgå 

till högst 25 kr. och att lån tills vidare ej kunde utlämnas. Samtidigt utsågs till ersättare 

vid förfall för kamreraren kantor P. M. Sjöstrand och grosshandlanden Carl Samuelsson, i 

nu nämnd ordning. Restriktionerna ifråga om uttagning och lån hävdes efter en tid.        

År 1915 kom förslaget om anskaffandet av egen fastighet men frågan uppsköts till året 

därpå då den fastighet, i vilken sparbanken nu är inrymd, inköptes för en summa av 7,000 

kr. Under krigsåren var insättningarna stora och 1918 hade sparbanken uppnått sin första 

miljon. 

  Under de närmast följande depressionsåren åsamkades sparbanken några stora förluster, 

men det oaktat var förtroendet orubbat för sparbanken och insättarbehållningen ökade i 

jämn takt fram till 1932 då andra miljonen uppnåddes. Därefter stagnerade utvecklingen 

och först 1938 började ökningen igen. Tredje miljonen uppnåddes 1943 och nu uppgår 

insättarnas behållning till 4,600,000 kr. Samtidigt har sparbankens fonder vuxit till 

224,000 kr. 
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  År 1926 började sparbanken sin skolsparverksamhet. Hemsparbössorna kommo 1939. 

Sparklubbsrörelsen kom igång 1944. Sparbanken är ansluten till sparbankernas rikstjänst. 

  Den ökade utvecklingen i slutet av 1930-talet krävde att sparbanken hölls öppen två 

dagar i veckan, vilken tid 1943 ökades till tre dagar. 

  År 1929 kom grosshandlande Carl Samuelsson på ordförandeposten och efterträddes 

1936 av häradsdomare C.M. Johansson, S. Vare, som fortfarande fungerar. 

  Nämndeman Per Samuelsson, Blädinge, blev vid samma tid v. ordförande. Bankens 

kamrer sedan 1910 Emil Lindahl, avled 1935. Till hans efterträdare valdes 1936 kamrer 

Sven Samuelsson. Nämndemannen Samuelsson utsågs 1945 till kassör. 

  1943 avgick riksdagsman P.M. Olsson, Blädinge, efter att han varit revisor sedan 1897. 

Under åren 1886–1887 var han styrelseledamot i banken. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 65 Torsdagen den 29 April 1948. 
 
Arbetarekommun i Vislanda har invigt ny fana.  Vislanda arbetarekommun hade i 

söndags faninvigningsfest samtidigt som man firade 35-årsjubileum. 

  Ordf. Edvin Ericson öppnade festligheterna med att hälsa de närvarande välkomna. 

Riksdagsman Hjalmar Gustafson höll därefter högtidstal.  

  Efter kaffepaus var turen kommen till pionjärerna inom kommunen att berätta minnen 

från svunnen tid. Karl Svensson, Vislanda, var med när kommunen bildades och han 

berättade en del episoder från den första tiden av kommunens verksamhet. En mycket 

intressant och rolig berättelse om hur det gick till att nominera riksdagsmannakandidater 

år 1905 fick man lyssna till av Magni Pettersson från Karlshamn vilken på den tiden var i 

Vislanda. Bror Bengtsson, Johan Holmström och Karl Karlsson var också bland dem, 

som gav glimtar från den kamp som varit. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 66 Lördagen den 1 Maj 1948. 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

Rättegångs- och polissaker. 
 
  En hemmansägare från Vislanda socken, som tagit rätten i egen hand och med en piska 

misshandlat en jordbruksarbetare, vilken han med eller utan skäl misstänkte för stöld, fick 

böta 30 dagsböter á 4 kr. 

 

 

Tore Ohlsson 

Birgit Petersson 

Vislanda. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 67 Tisdagen den 4 Maj 1948. 
 

 

 

Dödsfall. 
 

  F.d. banarbetaren Axel Andersson, Vislanda, avled i fredags i en ålder av 70 år. 

  Andersson har varit anställd vid SJ:s tjänst i över 30 år. Han sörjes närmast av en broder. 

 

  Den 30 april avled å Ljungby lasarett hr Aron Olsson, Vislanda. 

  Han var född i Ryssby 1863. I unga år emigrerade Olsson till Amerika, där han arbetade 

på olika farmer. 1923 återvände han för tredje gången från Amerika och bosatte sig då i 

Vislanda samhälle. De sista åren har Olsson vistats å Vislanda ålderdomshem. Närmast 

sörjande är syskonbarn. 
 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 69 Lördagen den 8 Maj 1948. 
 
Blixt antände ladugård i Vislanda.  Under åskvädret Kristi himmelsfärdsdag över 

Vislanda slog blixten ned i en ladugård, som tillhörde fröken Ida Olsson, Grönelid, 

Vislanda.  

  Elden fick genast mycket god näring och ladugården var nästan nedbrunnen när 

brandkåren anlände. Alla djuren var för tillfället ute på bete, varför enbart byggnaden 

blev lågornas rov. Brandkåren kunde inte göra mycket och vattentillgången var dålig. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 72 Torsdagen den 13 Maj 1948. 
 
Vislanda luftskyddsförening, höll i torsdags sitt årsmöte i Hantverksföreningens lokaler. 

  Medlemsantalet är 71. Till ordförande i styrelsen omvaldes slaktarmästare Axel 

Karlsson. I tur att avgå ur styrelsen var fru Gunhild Karlsson och skräddarmästare 

Hjalmar Grahn. Hr Grahn omvaldes och i stället för fru Karlsson, som undanbett sig 

omval, valdes fabrikör Richard Loeb. Till revisorer omvaldes direktör S.O.E. Svensson 

och järnhandlande Carl Johansson. Till ledamot av Kronobergs läns luftskyddsförbund 

valdes slaktarmästare Karlsson. Major Holmquist, Växjö, höll föredrag över ämnet ”De 

moderna vapnen och hemortsförsvaret”. Därefter visades två filmer, ”Det allmänna och 

särskilda civilförsvaret” och ”Kriget mot hemorten”. Musik utfördes av hrr Emil Ferm, 

Evert Lundberg och G. Tisén. Ordföranden avtackade samtliga medverkande. 

 

 

 
 

Min käre bror 

f.d. Banarbetaren  

Axel Andersson 
har i dag stilla avlidit i sitt 71:sta 

levnadsår. Sörjd och saknad. 

Vislanda den 30/4 1948. 

Gustaf Adolf Andersson. 

Sv. ps. 593. 
 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att vår farbror och morbror 

Aron Olsson 
denna dag avlidit å Ljungby lasarett 

i sitt 85:te levnadsår. 

Vislanda den 30/4 1948. 

Släktingarna. 

Stilla var Din levnad 

Stilla blev Din död. 

Sv. Ps. 424: 7. 
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Dödsfall. 
 

  I tisdags avled f.d. hemmansägaren Nils Gustaf Andersson, Fållen, Vislanda. 

  Den hädangångne var född i Fållen den 8 april 1877. År 1902 arrenderade han gården 

Fållen, vilken han inköpte 1911. Sonen Gunnar övertog den 1925. Närmast sörjande är 

maka och en son samt barnbarn. 

 

  Fru Anna Magnusson, änka efter framlidne hemmansägaren Johannes Magnusson, 

Piggaboda, Vislanda, har avlidit. 

  Fru Magnusson var vid sin död. Närmast sörjes hon av sonen Sven, som innehar 

fädernegården samt dottern Ingrid, gift med hemmansägaren Ivar Johansson, Hult Löv-

hult, Blädinge, och Ruth, gift med hemmansägare Gottfrid Persson, Ryssby. 

 

 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på söndag hemmansägaren Per Gunnar Aronsson, Kyllershylte, Vislanda. 

  Hr Aronsson är född i Tubbaremma, Vislanda, och räknar sina anor från en gammal 

bondesläkt inom socknen. Sedan år 1933 äger han sin fädernegård i Kyllershylte, där han 

utfört många förbättringar vid jord och hus. 

 

 

 

 

 

 
 

Min kära make, 

min käre far 

och vår farfar 

Nils Gustaf 
Andersson 

har stilla insomnat i sitt 72:e 

levnadsår. Djupt sörjd av oss, 

syskon, släkt och många vänner. 

Fållen, Vislanda den 11 maj 1948. 

KRISTINA ANDERSSON. 

Gunnar och Elsa. 

Ingrid. Erik. Hilma. Åke. 

Troget har Du alltid strävat 

Och för mödor aldrig bävat 

Tills Du inte kunde mer. 

Och vi unnar nu Ditt hjärta 

Där Du vilar ifrån smärta 

Och med ro uti Din själ 

Din vila välförtjänt, Farväl. 

Sv. ps. 66. 

 

 

 
 

Vår kära, lilla mor, 

och mormor 

Anna Magnusson 
f. 8/3 1869, 

avled stilla i dag efter långvarigt 

med stort tålamod buret lidande. 

Sörjd och i tacksamt minne bevarad 

av oss barn, barnbarn, övrig släkt 

och vänner. 

Vislanda den 9 maj 1948. 

INGRID och IVAR. 

Thelma, Sune, Birger, Hubert. 

SVEN. 

RUTH och GOTTFRID. 

Maj-Britt, Gösta, Erik, 

Ingvar, Göran. 

O Jesus, det blodet, som talar så milt, 

Det blod, som från korset flöt neder, 
Giv att det på migej må bliva förspillt, 

På Dig jag förtröstar och beder: 

Gud vare mig syndare nådig. 

Sv. Ps. 23. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka annandag pingst kl.10,30 f.m. 
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Ur Smålandsposten N:o 76 Lördagen den 22 Maj 1948. 
 
Kungastafetten i Vislanda.  Då kungastafetten i går kväll anlände till Vislanda, hade en 

stor publik samlats vid växlingsplatsen på Västra järnvägstorget. 

  Vislanda musikkår underhöll med musik under väntetiden. På slaget kl. 23 anlände 

stafetten, förd av en medlem av Ryssby idrottsförening. Kyrkoherde E. Jonson, Vislanda, 

uppläste budkavelns innehåll och utbringade ett fyrfaldigt leve för konungen. Gemensamt 

sjöngs därefter folksången. Högtidligheten avslutades med en marsch. I dag föres 

stafetten av elever vid Vislanda östra folkskola till Huseby, där växling sker vid slottet. 

 

Bröllop. 
 

  I Vislanda prästgård har sammanvigts frisören Rune Niesel och fröken Karin Aronsson, 

dotter till Emanuel Aronsson, Lindås, och hans maka. Vigselförrättare var kyrkoherde 

Jonson. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag för den närmaste släktkretsen. 

 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon föreståndaren för AB Järn & Bygge i Vislanda, järnhandlare Erik 

Johansson, Vislanda. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 78 Tisdagen den 25 Maj 1948. 
 

Dödsfall. 
 

  I Ljungby avled i söndags fru Helena 

Andersson, Björkelund, Brånan, Vislanda. 

Hon var 84 år gammal och änka sedan 

1920 efter färgeriarbetaren Karl Andersson. 

  Närmast sörjande är fosterson och syskon-

barn. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 81 Söndagen den 30 Maj 1948. 
 
Från Vislanda, meddelas: 

  Logen Wieselgrens förhoppning hade i torsdags inbjudit till ett bordssamtal kring 

”Svarta boken”. Kommunala och andra myndigheter, lärarkåren, ideella och politiska 

organisationer hade uppvaktats med boken och inbjudits att deltaga i samtalet, vilket 

pågick i sånär tre timmar. Samtliga deltagare var överens om att alkoholfrågan måste 

ägnas all uppmärksamhet, allt bör göras för att råda bot på spritmissbruket. Mötet var 

ganska talrikt besökt. 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att 

Änkefru 

Helena Andersson 
avlidit i en ålder av 84 år. Sörjd och 

saknad av oss, syskonbarn och 

många vänner. 

Björkelund, Brånan, Vislanda den  

23 maj 1948. 

ERIK och GERTRUD ANDERSSON. 

Ingrid. 

Sv. ps. 586. 
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Ur Smålandsposten N:o 86 Tisdagen den 8 Juni 1948. 
 

Hemvärnsgården i  
Vislanda invigd. 

 
Fin samlingsplats för hemvärns- 

området. 

 
  I söndags hade en stor publik samlats vid hemvärnsgården i Vislanda, då denna skulle 

invigas för sitt ändamål. Hemvärnsmän från Alvesta hemvärnsområde, lottor och 

Vislanda scoutkår ställde upp på planen framför hemvärnsgården. Vislanda musikkår 

inledde med en marsch. Efter psalmen 124: 1–4 höll kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, 

en kort betraktelse, varefter andaktsstunden avslutades med psalmen 600: 6, 7. 

  Hemvärnsofficeren major Christer von Baumgarten, Växjö, förklarade härefter hem-

värnsgården invigd och uttalade ett tack till Vislanda hemvärn och dess ledare förvaltare 

R. Fredriksson, för det arbete de nedlagt för hemvärnsgårdens tillkomst. Vislanda musik-

kår utförde därefter ett trevligt konsertprogram under ledning av köpman Bertil Friman. 

   

  Kapten Knut Holm, Växjö, höll därpå ett kort tal, i vilket han bl.a. talade om den 

minnesrika trakt, där man nu samlats, uttryckte sin glädje över att hemvärnsområdet fått 

en samlingsplats, där alla organisationer, som arbetar i det frivilliga försvarsväsendets 

tjänst, kan känna sig som hemma. 

  Efter talet, sjöngs ”Du gamla, Du fria”, och Vislanda sångkör sjöng så ett par sånger. 

Major von Baumgarten överlämnade därefter till agronom Lennart Johansson, Lekaryd, 

hemvärnets silverplakett med inskription ”För betydelsefulla insatser för hemvärnets 

fromma” samt tjänstetecken till följande hemvärnsmän:  

Guld till hrr A. Alvén, Alvesta, Sven Berg, Alvesta, Karl Stén, Grimslöv, Karl-Johan 

Nilsson, Blädinge, Uno Nilsson, Blädinge, Karl Berggren, Ekevarven, Blädinge, Einar 

Blomstrand, Alvesta, Gustaf Athley, Alvesta, och Edvin Ericsson, Vislanda.  

Silver till hrr Lennart Johansson, Lekaryd, Sven Gunnarsson, Vislanda, Gunnar Lönn, 

Vislanda, Ernst Lönn, Lönshult, Vislanda, och Bengt-Olof Nilsson, Vislanda. 

  Från lottakåren i Blädinge överlämnades en penninggåva till hemvärnsgården. Under 

kaffedrickningen företogs en insamling i och för inköp av möbler till gården. Resultatet 

blev c:a 160 kr. 

  Hemvärnsgården är belägen på Vislanda gamla prästgårds ägor och ligger intill skjut-

banan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 87 Torsdagen den 10 Juni 1948. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon sågverksarbetaren Gunnar Svensson, Vislanda. 

  Jubilaren är född i Skatelöv men inflyttade helt ung till Vislanda. Inom arbetarrörelsen 

har hans krafter tagits i anspråk bl.a. inom arbetarkommunen, där han är styrelseledamot. 

I framtidsförbundets sjukkasseavdelning har han många år varit kassör och är f.n. revisor. 

Vidare är han ledamot i kommunalfullmäktige, municipalfullmäktige och i kyrkofull-

mäktige samt är ledamot i skolstyrelsen. 
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  60 år fyller i morgon lantbrukaren Karl Wilhelm Johannes Krüger, Hillandsgärde, 

Västra Torsås.  

  Krüger är född i Storkendorff, Tyskland. För 55 år sedan flyttade han till Sverige. Vid 

17 års ålder tog han värvning vid kustartilleriet i Karlskrona. Sedan han tjänstgjort här i 4 

år, vände han tillbaka till modernäringen och hade tjänst på ett par större gårdar, innan 

han 1911 ingick äktenskap och följande år flyttade till Grimarp i Södra Ljunga, där han 

var kördräng ett år. Efter att ha varit rättare på Öhrsholm herrgård i Öhr en kortare tid, 

kördräng på Asa herrgård och kusk på Bramstorp i Hemmesjö hos aktiebolaget Lessebo, 

köpte han 1919 Bokelund, Hillandsgärde. Jämsides med skötseln av sitt lantbruk arbetade 

han åt ortsbefolkningen samt å statens torvmosse i Hästhagen, Vislanda. Härmed fortsatte 

han till 1932, då han blev verkstadsarbetare vid Statens skrotningsplats i Vislanda. Från 

denna befattning avgår han vid halvårsskiftet med pension. Han arbetsplats i Vislanda 

ligger över 16 km. från hans hem. Denna vägsträcka utgöres till ej ringa del av en smal 

gångstig. Till att börja med var det långa tider han tillryggalade de tre milen varje dag till 

fots. Under de sista femton åren, som han haft sitt arbete i Vislanda, har han varje 

söckendag vinter och sommar cyklat vägen fram och åter. När det inte varit möjligt att 

cykla har han måst gå till fots. Endast en gång under alla åren har han tagit logi invid 

arbetsplatsen i Vislanda. Utom det att han fullgjort sina 8-timmars dagsverken i Vislanda 

och cyklat tre mil varje dag har han skött sitt lantbruk, å vilket han beträffande husen 

utfört ansenliga grundförbättringar genom ny- och ombyggnader, reparationer m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 95 Lördagen den 26 Juni 1948. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka sammanvigdes midsommardagen disponent Olle Olsson, Vislanda, och 

fröken Marianne Nilsson, dotter till trävaruhandlanden Gunnar Nilsson och hans maka, 

Vislanda. Vigselförrättare var kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda. Före och efter vigseln 

sjöng hr Erik Orrevad, Stockholm. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag å Vislanda 

hotell. 
 

Rune Axelsson 

Ingrid Nilsson 

V. Torsås.                               Vislanda. 

Köpenhamn midsommarafton. 

Uno Bogren 

Stina Malmström 

Vislanda. 

Midsommarafton. 

Lennart Svensson 

Ida Gunnarsson 

Vislanda.  

Midsommarafton. 

 

 

Georg Gustafsson 

Annie Nilsson 

Vislanda. 

Thore Johansson 

Eva Svensson 

Torne.                                    Vislanda. 

Rune Melin 

Hilda Lüning 

Vislanda. 

 
                                

 

 

 

Förlovade 
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  Midsommarafton sammanvigdes i Vislanda kyrka folkskollärare Gunnar Nilsson, 

Vrankunge, och fröken Elin Bengtsson, dotter till f.d. hemmansägaren Bengt Johansson 

och hans maka, Fållen, Vislanda. Vigseln förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson. Efter 

vigseln gav brudens föräldrar middag i Gamla prästgården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 97 Tisdagen den 29 Juni 1948. 
 

Nioårig flicka våda- 
sköt lekkamrat. 

 
En tragisk olyckshändelse 

i Skatelöv i går. 

 
  En tragisk händelse inträffade vid 17-tiden i går i Skallekulla, Skatelöv, där en 11-årig 

gosse Rolf Petersson från Vislanda under tillfälligt besök hos släktingar blev vådaskjuten 

till döds av en lekkamrat och släkting, en nioårig flicka. 

  Rolf Petersson var som sagt bosatt i Vislanda, men familjen står just i begrepp att flytta 

till Lamhult, dit fadern, skräddare Per Petersson, fått sin verksamhet förflyttad. Inför 

flyttningen hade fru Petersson med sina barn rest till Skallekulla för att hälsa på släktingar 

och gamla vänner. De bodde just på den gård, där olyckshändelsen inträffade. Husfadern 

där är sedan länge ägare till det jaktgevär, som råkade bli gossens död. Bössan, för vilken 

ingen licens finns, hade sedan många år legat nästan bortglömd på loftet till ladugårds-

byggnaden. Där hade en c:a 14-årig son i huset påträffat densamma och emellanåt tagit 

fram den. Förmodligen har han för något år sedan på något sätt utan föräldrarnas vetskap 

kommit över en eller annan patron till vapnet och laddat det. Bössan är synnerligen 

bristfällig och bl.a. fungerar ej patronutdragaren. Detta synes ha bidragit till att ynglingen 

glömt kvar ett skott i geväret. I går kväll hade ynglingen tagit fram bössan, medan barnen 

lekte, och satt undan den i ett hörn invid trappan upp till det nämnda loftet. Där har hans 

9-åriga lillasyster fått syn på vapnet och tagit upp det troligen för att i sin tur visa det för 

sina unga lekkamrater. I det ögonblicket hade Rolf Petersson uppehållit sig inne i boden 

men begivit sig ut på gårdplanen. Då han tagit något steg ut, small plötsligt ett skott 

inifrån byggnaden och hagelsvärmen träffade gossens bakhuvud från ytterst kort avstånd. 

Hans huvud blev ohyggligt massakrerat, och döden var ögonblicklig. 

  Flickan blev totalt uppriven och störtade huvudstupa till skogs, varför man uppbådade 

manskap och igångsatte skallgång under ledning av landsfiskal G. Lang, som tillkallats 

och snabbt infunnit sig. Flickan hade synbarligen strövat ganska långt bort och hade 

observerats på banlinjen Torne–Grimslöv på Karlshamn–Vislanda–Bolmen-järnvägen. 

Hon försvann emellertid åter upp i skogen. Då spaningsmanskapet dirigerades dit, 

uppenbarade hon sig plötsligt på ett fält invid föräldrahemmet, där landsfiskalen tog vård 

om henne. Hon var då så uppriven, att något förhör ej kunde hållas med henne. I dag 

torde dock landsfiskalen kunna höra henne. 

  Rolf Petersson hade liksom sina föräldrar många vänner och flera anhöriga i bygden där 

har det inträffade väckt stor sorg och förstämning. Närmast sörjes han av föräldrar och 

tvenne systrar. 
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Ur Smålandsposten N:o 98 Torsdagen den 1 Juli 1948. 
 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 101 Tisdagen den 6 Juli 1948. 
 

Begravning. 
 

  I V. Torsås gamla kyrkogård jordfästes i lördags den så sorgligt omkomne och under lek 

vådaskjutne 11-årige gossen Rolf Petersson från Vislanda.  

  Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Sjöfors, som även höll en gripande betraktelse. 

Gossens klasskamrater bildade häck när kistan bars fram till graven och skolbarnen sjöng 

under ledning av kyrkoherde Sjöfors, ”Tryggare kan ingen vara”. En morbroder till 

gossen sjöng vid graven psalmen ”Blott en dag, ett ögonblick i sänder”. En stor menighet 

övervar den gripande sorgeakten och en mängd blommor och kransar nedlades. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 102 Torsdagen den 8 Juli 1948. 
 

Bröllop. 
 

  I Vislanda prästgård har sammanvigts konstsmidesarbetaren Olle Blomkvist, Kroksnäs, 

Vislanda, och fröken Ulla Gunnarsson, dotter till sågverksarbetaren G. Svensson och hans 

maka. Vigseln förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson. Efter vigseln gav brudens 

föräldrar middag för den trängre släkt och vänkretsen. 

 

 

 

 
 

Vår käre son 

och broder 

ROLF 
född 11/5 1937 

har hastigt lämnat oss föräldrar, 

systrar, släkt och vänner i namnlös 

sorg och saknad. 

Kvarnabacken, Vislanda den  

28 juni 1948. 

LINNÉA och PER PETERSSON. 

Ingrid.  Eivor. 

Blott en dag, ett ögonblick i sänder, 
Vilken tröst, evad som kommer på! 

Allt ju vilar i min faders händer, 

Skulle jag som barn, väl ängslas då? 
Han som bär för mig en faders hjärta 

Giver ju åt varje nyfödd dag 

Dess beskärda del av fröjd och smärta, 
Möda, vila och behag. 

Jordfästningen äger rum i V. Torsås 

kapell lördagen den 3 juli 1948 kl. 3 

e.m. 

 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att 

Änkefru 

Maria Svensson 
född Nilsson 

i dag lugnt och stilla insomnat i sitt 

94:de levnadsår, djupt sörjd och 

saknad av mig, syskonbarn och 

många vänner. 

Aspelund, Lönshult, Vislanda den  

28/6 1948. 

TILDA JÖNSSON. 

Gamla psalmboken 453, 476. 
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50-åring. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  50 år fyller på lördag innehavaren av Elektriska Installationsbyrån i Vislanda, fabrikör 

August Engström.  

  Jubilaren är född i Pjätteryd. Han började sin bana som elektriker i Osby. Efter det att 

han genomgått Tekniska skolan i Sala kom han till Älmhult. År 1927 startade Engström 

sin rörelse i Vislanda, vilken han genom energiskt arbete drivit upp till en välkänd firma. 

För några år sedan startade han filial i Laholm under firmabeteckningen Elektra. 

  Inom det offentliga livet har Engströms krafter tagits i anspråk. Sålunda har han bl.a. 

varit ledamot av kommunalfullmäktige och kassör i Vislanda Industri- och hantverks-

förening. För närvarande är han ordförande i brandstyrelsen och besiktningsman för de 

elektriska anläggningarna vid AB Svensk Torvförädlings mossar. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 103 Lördagen den 10 Juli 1948. 
 
Åskans härjningar.  I Vislanda antände blixten en magasinsbyggnad tillhörig gross-

handlare Emil Svensson. Vislanda brandkår kom snabbt till platsen. Brandmännen kunde 

inte göra något åt den brinnande byggnaden, utan fick inrikta sig på att rädda ett bonings-

hus ägt av verkstadsarbetaren Gustav Johansson. Detta låg endast ett tiotal meter från 

brandplatsen. Magasinsbyggnaden brann ned fullständigt. I vanliga fall tjänar den som 

upplag för hö, men var nu tom med undantag av ett par cyklar. Den brunna byggnaden 

var försäkrad. 

 

En högerns ungdomsförening, har bildats i Vislanda. På torsdagskvällen bildades en 

högerns ungdomsförening i Vislanda med intresserade för saken. 

  De tillstädsekomna hälsades av ombudsman Birger Gustavsson. Bengt Medin, Blädinge,  

redogjorde i ett längre anförande för de olika partiernas ideologier. Talaren slutade med 

att poängtera vikten av en enig uppslutning kring de konservativa idéerna och en 

kraftinsats i årets valrörelse. Ett par filmer visades, som båda behandlade nuets krångel-

Sverige. 

  Efter kaffedrickning och underhållning redogjorde Birger Gustavsson för en förenings 

verksamhets syftemål och organisation, och vid tillfrågan huruvida de närvarande var 

eniga att bilda en avdelning blev svaret ett enhälligt ”ja”. Så följde sedvanliga 

förhandlingar och beslutades att som föreningens namn antaga ”Vislandaföreningen av 

Högerns ungdomsförbund, ungsvenskarna”. Stadgar antogs och följande styrelse valdes: 

S. Borstam, ordf., Margot Esstorp, v. ordf., Lilly Östberg, sekr., R. Järnåsen, kassör, och 

S. Salomonsson som övrig ledamot. 

August Engström.  



 
138 

  Medlemsavgiften fastställdes till 1 kr. I övrigt behandlades frågor i anslutning till den 

kommande verksamheten. 

  Ombudsman B. Gustavsson avslutade förhandlingarna med att hälsa den nya föreningen 

välkommen i arbetet för de konservativa idéernas spridning och önskade lycka till i 

fortsättningen samt överlämnade från distriktet en ordförandeklubba, som mottogs av 

föreningens förste ordförande. Denne i sin tur tackade för förtroendet och uttalade en 

förhoppning om föreningens fortsatta arbete. Nämndeman P. Samuelsson, Blädinge 

hälsade i egenskap av representant för valkretsstyrelsen den nya föreningen välkommen 

och påminde samtidigt därmed om de arbetsuppgifter, som väntar i stundande valrörelse. 

Föreningen fick vid starten 25-talet medlemmar. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 104 Söndagen den 11 Juli 1948. 
 

Smultronflickan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 106 Tisdagen den 13 Juli 1948. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

I ljusa sommardagar, 

kring dungarna och mon 

det spelar genom hagarna 

en vek och smeksam ton; 

de savigt mjuka strängarna 

i dallrande ackord 

ge av sång utefter ängarna 

kring bygdeväg och gård. 

  

Det doftar skog från tallarna 

på enslig rullstensås 

och klöverblom från vallarna, 

som stå med blåklockskrås. 

Och bina brått tar kosorna 

kring strand och hallonrös, 

och bland de vilda rosorna 

på gläntan går en tös… 

 
 

Och frisk och grann och lockande 

med vind i kjol och hår 

hon gnolande och plockande 

bland smultrontuvor går; 

från stränderna och bråtarna 

och skogens gröna prång 

når visorna och låtarna 

till flickans hov med sång. 

 

Från bråda slåtterfronterna 

går skördemödans brus 

mot vida horisonterna, 

som dallra utav ljus… 

Men överallt det skeende 

kring skog och by och vik 

ger smultronflickans leende 

ett skimmer av lyrik. 

                                PÄLLE NÄVER. 

Alla talar om V. I. F:s 

Stora sommarfest 
i natursköna  Hönetorp 

lördagen den 17 juli kl. 20–24. 

Musik ÅGRENS, Älmhult. 

Söndagen den 18 juli kl. 16 – 24. 

16 – 19 Allsång och folklekar under ledning 

av herr Olle Nilsson, Blädinge,  

samt gammeldans av 

 VISLANDA MUSIKKÅR. 

Musik: WAHLGRENS, Älmhult. 

Uppträdande lördag kl. 22,00 

samt söndag kl. 21,00 av 

De 2 Henier 
Atleter, Akrobater, Illusionister, 

Konstcyklister. 

                                                                                                    V. I. F. 
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Ur Smålandsposten N:o 109 Tisdagen den 20 Juli 1948. 
 
Födelsedagar. 

 

  70 år fyller på torsdag f. hemmansägaren Samuel Jonsson, Vislanda.  

  Jubilaren är född i Röshult, Vislanda. I unga år hade han anställning som volontär vid 

regementet  I 7. Han övergick sedan till lantbruk och köpte först Lindås Västregård, som 

han innehade till år 1917. Några år senare köpte han en gård i Verpeshult, Stenbrohult, 

där han var bosatt till 1924, då han köpte den välbelägna gården Brånan i Vislanda. Flera 

förbättringar lät han här utföra, bl.a. ett nytt bostadshus. År 1934 överlät han gården till 

sin son och är nu sedan ett par år tillbaka bosatt i Vislanda samhälle. 

 

  70 år fyller på torsdag hemmansägaren Aron Gustav Hörberg, Fållen, Vislanda.  

  Hörberg är född i Aneboda. År 1919 löpte han gården Remmatorp i Vislanda, som han 

brukade i tio år, då en son blev ägare till densamma. Samtidigt köpte han ett mindre 

lantbruk i Fållen. Jubilaren deltog även en tid i det kommunala livet, bl.a. som ledamot av 

taxeringsnämnd och kommunalnämnd. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 110 Torsdagen den 22 Juli 1948. 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Tillkännagives 

att 

Gud behagat hädankalla 

vår kära lilla mor och mormor 

Änkefru 

Karolina Svensson 
som i dag efter en tids sjukdom 

avlidit i sitt 92:a levnadsår. Djupt 

sörjd och saknad av barn, barnbarn, 

barnbarnsbarn, släkt och många 

vänner. 

Sälhyltan, Vislanda den 20/7 1948. 

BARN och BARNBARN. 

Lilla älskade mor, Du slutat har 
Efter långa strävsamma år. 

Dina kära barn, Du lämnat har  

För att i ett sällare land 
få möta far. 

Ditt ljusa, vackra minne 

vi blott har kvar. 

Sv. ps. 537: 4. 
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Ur Smålandsposten N:o 112 Söndagen den 25 Juli 1948. 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 114 Torsdagen den 29 Juli 1948. 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 125 Tisdagen den 17 Augusti 1948. 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

Rune Svahn 

Ingrid Jonasson 

Vislanda.                                 Alvesta. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

 
 

Att 

Gud så hastigt hemkallat 

DANIEL WILHELM 
ALFREDSSON 

i sitt 81:a levnadsår, djupt sörjd av 

oss, syskon, släkt och vänner, har vi 

den smärtsamma plikten 

tillkännagiva. 

Aplamon, Vislanda den 26 juli 1948. 

KARL.  GUSTAV o. GUNHILD. 

                                  Roland. 

HILMA o. HELGE. 

Tage,  Lennart,  Ingrid. 

Joh. Ev. 3: 16–17. 

 

 

John Andersson 

Anna-Lisa Johansson 

Vislanda. 

 Ljungby den 14 aug.                                 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 127 Lördagen den 21 Augusti 1948. 
 

Dödsfall. 
 

  I sitt hem i Glimminge, Vislanda, avled i 

torsdags f. hemmansägaren Anders Lönn i 

sitt 85:e år. 

  Han var född i Vislanda. I yngre år inköpte 

han gården Staffansboda i Blädinge och 

brukade den i många år. År 1896 köpte han 

gården Glimminge i Vislanda, som han 

innehade till 1925, då han överlämnade den 

till en av sönerna. 

  Han gick sin väg stilla fram genom livet. 

Godhjärtad och försynt var han, och till sin 

läggning var han starkt religiös. Han gick 

helt upp i sin gård och sitt hem – åt kom-

munala angelägenheter ägnade han icke 

något större intresse. God hälsa åtnjöt han 

in i sin höga ålderdom. 

  Han sörjes närmast av tre söner, son-

hustrur och svärson. Många vänner deltaga i 

sorgen. 
 

   

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 139 Lördagen den 11 September 1948. 
 

Rättegångs- och polissaker. 

 
  En ung man hade i Vislanda uppträtt berusad på allmän plats och gjort sig skyldig till 

misshandel. Den åtalade hade upptäckt en järnvägstjänsteman, som han ansåg mycket lik 

en man, vars syster han sällskapat med. Brodern hade avstyrkt bekantskapen med systern 

över vilket svaranden blivit upprörd och ansett, att denne var orsaken till hans grusade 

kärlekslycka, varför han nu ville ge honom en minnesbeta. Han hade gått fram till 

järnvägsmannen, men denne kände inte svaranden och ville ej heller ha något med honom 

att göra. Senare hade de båda åter träffats, varvid svaranden tilldelat järnvägsmannen ett 

kraftigt slag, varpå han tänkte springa sin väg men blev fasttagen av tillskyndande 

personer. Vid polisförhöret hade svaranden även lämnat vilseledande uppgifter. 

Häradsrätten taxerade bravaden till 50 x 3 kr. 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 140 Söndagen den 12 September 1948. 
 
Trafikmissöde i Vislanda.  Chefredaktör Harry Hjörne, Göteborg, råkade på torsdags-

kvällen ut för ett trafikmissöde i Vislanda. 

  Han hade av en Vislandabo hämtats i bil i Ljungby, där han valtalat. Strax vid samhälls-

gränsen till Vislanda råkade bilens förare bli bländad av en mötande traktors lyse, varvid 

det inte bar sig bättre än att den bil, i vilken hr Hjörne åkte kolliderade med en hästskjuts. 

För att hr Hjörne i tid skulle hinna fram att valtala i Vislanda fick han fortsätta färden 

fram som passagerare på en motorcykel som just kom förbi. Skadorna vid kollisionen 

blev obetydliga. 

 

 
 

 

 

Vår käre far, 

farfar och morfar 

Anders Lönn 
insomnade stilla i dag efter ett med 

stort tålamod buret lidande i sitt 

85:te levnadsår, sörjd och saknad, i 

tacksamt minne bevarad av barn, 

barnbarn, broder, övrig släkt och 

vänner. 

Glimminge, Vislanda den 19/8 1948. 

Gunnar och Annie. 

Karl och Esther. 

Johan. 

Barnbarnen. 

Sv. Ps. 654. 

Vad kärt oss varit vi nu har mistat. 

Tack, far, för all omsorg för vårt väl. 
En tröst i sorgen Gud oss ger 

att far, vi älskat, 

ej lider mer. 
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Ur Smålandsposten N:o 141 Tisdagen den 14 September 1948. 
 

Ladugårdsbrand i  
Vislanda. 

 
Blixtnedslag – skador för 40,000 kr. 

 
 

  Under det åskväder, som på söndagseftermiddagen drog fram över en del av våra trakter, 

slog blixten vid 17-tiden ned i en ladugårds- och loglänga, som tillhörde lantbrukaren 

John Hullerstedt, Hullingsved, Vislanda, och hans maka, fru Tine Hullerstedt, samt 

svägerskan, fröken Eva Samuelsson. 

  Elden fick genast stor spridning och byggnaden stod strax i ljusan låga. Man försökte 

omedelbart alarmera brandkåren i Vislanda, men då alla telefonförbindelser i trakten var 

avbrutna på grund av åskvädret, kunde man inte genast komma i förbindelse med 

Vislanda, som ligger 6 á 7 km. där ifrån, utan måste taga bil dit och begära brandkårens 

ingripande. Detta tog tid, och då brandkåren anlände, stod intet av längorna att rädda. 

Man fick huvudsakligen inrikta sina ansträngningar på att försöka rädda intilliggande 

gödselhus, vilket kröntes med framgång. Närliggande boningshus samt granngården var 

ej direkt hotade, enär vinden vid tillfället ej låg åt det hållet. Förutom log- och ladugårds-

längorna förstördes det mesta av den inneliggande grödan, nämligen allt hö, en del havre 

och en del råg. Vidare förstördes det mesta av i längorna befintliga värdefulla maskiner, 

såsom tröska och kvarnverk. Det enda av maskineriet man lyckades rädda var en bilvagn 

och en elektrisk motor. 

  Gårdens hästar och nötkreatur var vid tillfället ute på bete med undantag av en kalv som 

lätt kunde föras ut och svinstallet var förlagt till en annan byggnad, varför samtliga djur 

med undantag av några höns undsluppo elden.  

  De båda brunna längorna var av trä. Loglängan var uppförd i början av 1930-talet, 

medan ladugårdslängan var något äldre, uppförd omkring 1920. 

  De brunna byggnaderna värderas till ungefär 25,000 kr. och maskiner och gröda kan 

uppskattas till ungefär 15,000 kr., vadan den totala skadan uppgår till 40,000 kr. Ladu-

gården var försäkrad för 14,500 kr. och maskiner och gröda för ungefär 11,000 kronor. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 142 Torsdagen den 16 September 1948. 
 

Förhöst. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyss gingo vi bland sippor 

i vårens ljusa skog, 

när vindens morgonhälsning 

i mjuka kronor drog; 

en lång och lycklig sommar 

med tusen blomsternamn 

vi stodo där beredda 

att sluta i vår famn. 

  

Så levande och nära 

för hjärta och för hand 

stod drömmens lyckolöfte 

i solens morgonbrand; 

nu skulle sagans vildros  

slå ut i all sin blom 

och livets hela fullhet 

oss ge sin rikedom –  

 
 

Och sommardagar kommo 

men svunno lätt och brått. 

Snart blommorna och bären 

och deras tid förgått. 

Och sångerna och orden,  

som skulle fått gestalt 

försvunno in i dunklet, 

där dimman svepte kallt. 

 

Nu går vi över heden, 

där ljungen vissnar ner, 

och lyssnar till vårt hjärta 

vid öde vallarled; 

en fattig liten kärve 

av drömmens ögontröst 

vi trycket till vårt hjärta, 

när sommar blir till höst. 

                                PÄLLE NÄVER. 
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Ur Smålandsposten N:o 145 Tisdagen den 21 September 1948. 
 

Dödsfall. 
 

  Änkefru Anna Maria Nilsson avled i 

lördags å Vislanda ålderdomshem. 

  Fru Nilsson var född i Knockeboda, Vis-

landa, år 1854. För 30 år sedan dog hennes 

man, skomakaremästare Peter Nilsson, 

Vislanda. 

  Närmast sörjande är två söner och tre 

döttrar. Sonen Nils-Johan är handlande i 

Mariannelund och Gustaf skräddaremästare 

i Borås. Döttrarna är bosatta i Köpenhamn. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 149 Tisdagen den 28 September 1948. 
 

Vislanda behöver 
församlingshem. 

 
Inre restaurering av 

Blädinge kyrka. 

 
 

  Prostvisitationen av Vislanda och Blädinge pastorat, som på lördagsförmiddagen 

började i Blädinge, fortsatte på eftermiddagen i Vislanda. 

  Efter det att visitator, kontraktsprosten R. Rydeman, Virestad, jämte församlingens 

kyrkoherde, Eskil Jonson, Vislanda, besökt ålderdomshemmet, hölls gudstjänst i Vislanda 

kyrka. 

 

 

Sixten Malm 

Siri Rydström 

Alvesta.                                 Vislanda. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 
 

 

 

Vår älskade lilla mor 

Anna Nilsson 
född den 8/12 1854 

har stilla avlidit. Djupt sörjd av oss 

barn, barnbarn och barnbarnsbarn, 

övrig släkt och många vänner. 

Vislanda den 18/9 1948. 

BARNEN. 

Ej mer med blicken skum och svag 

Jag leta skall Guds anletsdrag 

I världens dunkla spegel, 
Men i Herrens klarhet ohöljd se 

Bland dem, som äro tecknade 

Med Herren Guds insegel. 
Salig, salig, skall jag röna 

Allt det sköna, sanna, höga, 

Som här doldes för mitt öga. 
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  Predikan hölls av kyrkoherde Jonson över orden i Paulus första brev till Timoteus 6: 12 

”Kämpa trons goda kamp och sök att vinna det eviga livet”. Denna kamp blir, framhöll 

officianten, ytterst en kamp inom människan själv mellan det goda och onda, och den 

segerlön, som det goda vinner, blir delaktighet av det eviga livet. 

  Om bönen och dens stora betydelse för ett rikt andligt liv, samtalade därefter kyrkoherde 

Jonson med konfirmanderna. 

  Prosten Rydeman hade för sitt samtal med konfirmanderna valt ämnet ”Bibeln, 

böckernas bok”. Efter förhöret uttalade visitator sin stora tacksamhet över de goda 

insikter i kristendom, som de närvarande visat och som ett minnesord gav han de unga 

orden i Paulus första brev till Tessalonikerna 5: 24. Högtidligheten avslutades med bön 

och psalmsång. 

  Sammanträde hölls därefter med kyrkoherde, kyrkoråd, kantor, kyrkobetjäning och 

representanter för lärarekåren, varvid kyrkoherdens ämbetsberättelse genomgicks. 

  Söndagens högmässa i Blädinge kyrka var gemensam för pastoratet. Officianter vid 

altaret före predikan var kyrkoherde Jonson och komminister Nils Nicklasson, Blädinge. 

Kyrkoherden sjöng under ledning av kantor Rosengren ”Behåll oss vid ditt rena ord” 

melodi av M. Luther, sättning av J.S. Bach. 

  Predikan hölls av prosten Rydeman över dagens text. 

  Vid altaret tjänstgjorde efter predikan komminister Nicklasson och kyrkoadjunkt S. 

Bergman, Öhr, som tjänstgjort som notarie under visitationen. Som postludium spelade 

musikdirektör P. Jonson, Vislanda, ”Preludium och fuga i e-moll” av J.S. Bach. 

  Av prosten Rydemans visitationstal framgick bl.a., att tio år förflutit sedan biskop 

Brilioth förrättade visitation inom pastoratet. Av de önskemål, som då framställdes, hade 

de allra flesta tillmötesgåtts. Kyrkan i Vislanda befinner sig i ett synnerligen gott skick. 

Kyrkans skrudar och antependier är i bästa skick. Kyrkoorgeln skall enligt beslut 

genomgå en restaurering med utökning av stämantalet. Angående kyrkogården, som 

skötes väl, uttalade visitator vissa önskemål om renovering och planläggning. Ett bårhus 

eller mindre gravkapell å Vislanda kyrkogård skulle vara behövligt, och en fond för detta 

ändamål har redan grundats. Ett önskemål från församlingens kyrkoherde var ett 

församlingshem eller en församlingslokal i samhället. Frågan om iordningställandet av 

gamla kyrkplatsen har upptagits till behandling.  

  Blädinge kyrka är utvändigt i tilltalande skick, men dess inre är i behov av en 

renovering. Kyrkans inventarier är i mycket gott stånd. Angående kyrkogården 

framställde visitator samma önskemål, som gällde för Vislanda. Glädjande var att se den 

pietet för arvet från fäderna, som tagit sig uttryck i ordnandet av en museiavdelning i 

kyrkan. Tornuret har restaurerats, och precis kl. 10 på lördagsförmiddagen sattes uret i 

gång. 

  Under 10-årsperioden har ett flertal gåvor överlämnats till de båda kyrkorna inom 

pastoratet. Kyrkligheten inom pastoratet är mycket god. Antalet kyrkobesökare en vanlig 

söndag är i medeltal för Vislanda 206 och Blädinge 79. 

  Visitator uttryckte sin glädje över den kraftiga psalmsången, som höjer gudstjänsten och 

tjänar till Guds ära. Dopet hålles i helgd och förrättas oftast i kyrkan i församlingens 

gemenskap, vilket är dopets rätta plats. Deltagandet i dopets heliga nattvard är också 

glädjande stort. I söndagsskolearbetet deltager utom församlingens lärarinnor även flera 

lekmän. De kyrkliga arbetskretsarna utför ett välsignelserikt arbete. Kyrkokörerna 

medverkar förtjänstfullt vid gudstjänsterna. Till sist uttalade visitator ett tack till 

pastoratets prästerskap, kantorer, kyrkoråd, kyrkoväktare, lärarepersonal och alla övriga, 

som deltaga i det kyrkliga arbetet inom pastoratet, samt tillönskade Guds nådiga beskydd 

i andligt och timligt hänseende över Vislanda och Blädinge församlingar. 

  Efter högtidlighetens slut i kyrkan gav kyrkoherde Jonson med fru middag i prästgården 

för visitator och notarie jämte ett antal pastoratsbor. 
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Ur Smålandsposten N:o 154 Torsdagen den 7 Oktober 1948. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på lördag Gustav Uno Johansson, Blädingenäs, Blädinge. 

  Han är född på Gamla Prästgården i Vislanda där fadern var arrendator, men kom i unga 

år med föräldrarna till Blädinge samt övertog föräldrahemmet efter deras död. Sina 

krafter har han ägnat jordbruket såväl på eget ställe som hos andra, vilka behövt en 

hjälpande hand. 

 

   

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 156 Söndagen den 10 Oktober 1948. 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Min kära dotter 

HELGA 
insomnade i dag lugnt och stilla på 

Ljungby lasarett i en ålder av 48. 

Sörjd av mig, släkt och vänner. 

Vislanda den 4 okt. 1948. 

JENNY PETTERSSON. 

Klippa, Du, som brast för mig. 

Låt mig gömma mig i Dig! 

 
Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

söndagen den 10 oktober kl. 3 em. De 

som vilja hedra den avlidna med sin 
närvaro torde samlas vid kyrkan. 

Meddelas endast på detta sätt. 

 

 

 

Bertil Askander 

Elsie Bengtsson 

V. Torsås.                              Vislanda. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 157 Tisdagen den 12 Oktober 1948. 
 

Begravning. 
 

  I söndags jordfästes i Vislanda kyrka fröken Helga Blomdahl, Vislanda. 

  Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson, som också sjöng begravnings-

mässan. Vid graven talade pastor Sven Laurén, Växjö och nedlade en krans från 

Metodistförsamlingen. Vidare nedlades bl.a. kransar av fru Bertha Pettersson, Vislanda, 

från Metodistförsamlingens syförening av järnvägstjänsteman Gustav Adolf Svensson, 

Vislanda, från Lokpersonalavd. 2655 Karlskrona, samt Framtidsförbundets sjukkasseavd. 

769 i Vislanda, järnvägstjänsteman Bror Eriksson, Karlskrona, för Järnvägsmanna-

förbundets avd. 39 i Karlshamn, kontorist Gustav Karlsson, Vislanda, från stations-

personalen i Vislanda, stationsskrivare Einar Lundblad, Vislanda, från buss och 

tågpersonalen i Halmstad och Karlshamn, hr Lundblad uttalade också S.J:s tack för den 

hädangångna för plikttroget arbete i järnvägens tjänst. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 160 Söndagen den 17 Oktober 1948. 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 163 Lördagen den 23 Oktober 1948. 
 

Rättegångs- och polissaker. 

 
Västra Värends häradsrätt. 

Två rattfyllerister dömda till 

fängelsestraff. 

 
  Vid rättegångssammanträde med Västra Värends häradsrätt på torsdagen handlades bl.a. 

följande mål. 

  Landsfiskal Öhrstam hade instämt åkeriägaren Tage Svensson från Växjö för rattfylleri. 

Svaranden hade lördagen den 26 juni vid 20-tiden med sin lastbil kört av vägen 

omedelbart utanför Vislanda municipalsamhälle. Han hade dessförinnan av en annan 

chaufför uppmanats att icke köra bilen. Oaktat varningen hade svaranden kört, varpå 

olyckan hade inträffat. Det framhölls, att vägen här var svårtrafikabel, och svaranden 

förklarade, att han inte kände till denna väg. Häradsrätten dömde svaranden till 2 mån. 

fängelse. 

  Mätningsmannen Eric Gustavsson, Alvesta, var också instämd av landsfiskal Öhrstam 

för rattfylleri. Svaranden hade den 4 sept. i år vid framförande av en personbil å allmänna 

vägen å Blädinge kyrka – Blädingsås varit påverkad av sprit. Han hamnade i diket c:a 700 

m. väster om Blädinge kyrka i riktning mot Blädingsås. Svaranden hade allt som allt 

under dagen förtärt 30 cl. spritdrycker. Vid 20,30-tiden på kvällen skulle han med sin bil 

 

 

Kjell Lindkvist 

Gunvor Björkman 

Vislanda. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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köra till Blädingsås. Härunder hade han mött några flickor, som kom cyklande, och detta 

hade irriterat honom. Svarandeombudet, advokat H. Bünger, fann framställningen riktig 

och framhöll, att olyckan kunnat ske utan spritens inverkan. Det blev 2 mån. fängelse. 

  En trafikbilägaren hade lånat en motorcykel, med vilken han företagit en färd å allmänna 

vägen Vislanda samhälle – Vislanda kyrka. I en kurva vid Kvarnabacken nedbringade han 

ej hastigheten utan körde av vägen, varvid han ådrog sig skador samt även skadade 

motorcykeln. Det blev 10 dagsböter à 2 kr. 

  Fredagen den 25 juni inträffade en kollision å landsvägen Vislanda–Ljungby vid 

Brånan, 2 km. väster om Vislanda. Svaranden hade framfört en paketbil och haft tvenne 

passagerare med i förarhytten. Då bilen nalkades Brånan, där vägen är rak kilometersvis 

med obehindrad sikt, hade bilen en hastighet av 50–60 km/t. Svaranden fick där framför 

sig se en kvinnlig cyklist på högra sidan. Han hade då den uppfattningen, att hon körde på 

vänstra sidan i riktning mot Vislanda. Vid ett avstånd av 4–5 m. fick svaranden klart för 

sig, att hon cyklade i samma riktning som bilen, och i detsamma svängde hon ut på vägen 

och kom framför bilen. Svaranden gjorde en kraftig gir mot vänster, men likväl träffades 

cyklisten och slungades mot vägbanan. Hon ådrog sig rätt svåra skador, bl.a. ett brott på 

bäckenbenet, samt fick kläder och cykel skadade. Svaranden hade inte vågat bromsa in 

bilen för häftigt för att den ej skulle välta i diket. Den hade fortsatt med hjulen på 

vänsterkanten c:a 20 m. framåt, varefter det lyckats honom få bilen upp på vägen och 

stanna. Svaranden och de övriga passagerarna sprang då fram till cyklisten, som låg på 

vägbanan. Hon förklarade, att hon inte haft någon vetskap om att bilen nalkades henne 

bakifrån. Hon yrkade ersättning med 549 kronor. 

   

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 164 Söndagen den 24 Oktober 1948. 
 

Dödsfall. 
 

  I går avled i Ljungby efter en lång och 

svår sjukdom fru Ärlis Elisabeth Svensson, 

maka till snickaremästare E. Svensson, 

Skeppshult, Vislanda. 

  Fru Svensson var född i Sandvik, Linne-

ryd, år 1900. Hon gifte sig 1927. Närmast 

sörjande är make samt sönerna Karl-Erik, 

tekn. studerande samt Sven-Ingemar, som 

vistas i hemmet. 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Min älskade maka och 

vår kära moder 

Ärlis Elisabeth 
har idag efter ett långvarigt, tåligt 

buret lidande stilla och fridfullt 

insomnat i sitt 49:de levnadsår, djupt 

sörjd och saknad och i tacksamt 

minne bevarad av oss, syskon, släkt 

och vänner. 

Skeppshult, Vislanda den 22 okt. 1948. 

ERNST SVENSSON. 

Karl-Erik. Sven-Ingemar. 

Jesu Kristi, Guds Sons blod, 

renar oss från alla synder. 
En tröst i sorgen Gud oss ger 

att lilla mor ej lider mer. 

Sv. Ps. 287 o. 119, v. 5. 
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Ur Smålandsposten N:o 166 Torsdagen den 28 Oktober 1948. 
 
Konsert i Vislanda.  Vislanda musikkår och Vislanda musikcirkel gav i söndags en 

konsert i Vislanda Folkets park som avslutning på musikens vecka. 

  Konserten inleddes av Vislanda musikcirkel under ledning av kantor Ernst Rosengren, 

som utförde fyra musikstycken. Handlande Bertil Friman, Vislanda, var dirigent för 

musikkåren, vilken spelade sex nummer. Det är en verkligt stor tillgång för ett samhälle 

med två musikutövande föreningar, och båda hade hoppats på stor tillslutning till 

musikstunden. Men tyvärr hade endast ett 50-tal infunnit sig, vilket inte visar någon större 

uppskattning av det stora och oegennyttiga arbete, som medlemmarna nedlägger. 

Samspelet var mycket bra och inträdet var gratis, så priset kunde ju inte avskräcka. Man 

får väl hoppas på fullt hus nästa gång. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 167 Lördagen den 30 Oktober 1948. 
 
Bilolycka i Vislanda.  Häromdagen inträffade en bilolycka vid vägkorsningen vid Kojtet 

i Vislanda. 

  En lastbil körande från Vislanda till Växjö mötte en personbil kommande från höger i 

korsningen. Lastbilen hade förkörsrätt men blev trängd och körde av vägen. Vägslänten 

är en och en halv meter vid olycksplatsen, men trots detta slapp de två personerna i 

lastbilens förarehytt undan utan en skråma. Lasten som bestod av glasvaror blev delvis 

förstörd. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 168 Söndagen den 31 Oktober 1948. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Kommunalt.  Municipalfullmäktige har fastställt inkomst- och utgiftstat för 1949 med en 

utdebitering av kr 2:50 per skattekrona. Hundskatten fastställdes till 15 kr. En tomt i 

kvarteret Svärdet belägen på samhällets jord försåldes. Förslaget om att ordna ny 

avstjälpningsplats remitterades till hälsovårdsnämnden. Municipalfullmäktige beslöt ingå 

till k. m:t med begäran att få uppta ett 25-årigt amorteringslån på 60,000 kr. för finan-

siering av köpet av Hönetorps Södregård samt ett 20-årigt amorteringslån på 40,000 kr. 

för finansiering av skuld på avloppsledningar och gator. En begäran av avloppsledning till 

en fastighet avslogs. Frågan om Fabriksgatans utläggning från Storgatan söderut 

remitterades till byggnadsnämnden för utredning. För utredning av renhållningsfrågan 

och taxorna i samband därmed tillsattes en kommitté bestående av hr. Joh. Holmström 

och fru Hilma Pettersson. Hälsovårdsnämnden skall utse representant i kommittén. 

Telegrafstyrelsens anhållan om rätt att uppsätta en telefonkiosk på Östra torget bifölls. 

 

 

Yngve Axelsson 

Ulla-Britta Mårdh 

Vislanda.                               Skatelöv.                         

 

Nils-Erik Eklundh 

Lilly Axelsson 

Slätthög.                                 Mistelås.                                

 

 

Förlovade 



 
149 

Ur Smålandsposten N:o 171 Lördagen den 6 November 1948. 
 

Rättegångs- och polissaker. 

 
  En bilist på väg från Ljungby till Vislanda hade vid Brånadal bakifrån kört på en 

hästskjuts. Körsvennen hade därvid kastats i vägbanan, dock utan att skada sig. Hästen 

hade fallit i sken och stannat först i närheten av Vislanda. Vagnens lastflak hade vid 

kollisionen slagits sönder och underredet skadats. Bilisten hade fått kylarmaskeringen 

intryckt, varjämte en stänkskärm och strålkastaren tillbucklades. Ramen kring framaxel 

hade även blivit böjd. Som förklaring till att han ej märkte hästskjutsen anförde han, att 

han haft sin uppmärksamhet riktad mot ena dikeskanten. Rätten fann, att svaranden icke 

iakttagit tillräcklig omsorg och varsamhet, och dömde honom till 15 dagsböter á 2 kr. 

samt utge skadestånd med 765 kr. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 178 Torsdagen den 18 November 1948. 
 

Dödsfall. 
 

  I tisdags avled i sitt hem f.d. hemmans-

ägaren August Andersson, Moshult, 

Vislanda. 

  Han var född i Brohult, Vislanda, 1861 och 

innehade gård i Brohult till år 1929. Änkling 

sedan 1939 har han de senaste åren vårdats 

av dottern Ida. Den bortgångne bedrev jäm-

sides med lantbruket skomakerirörelse. 

  Närmast sörjande är fyra söner och två 

döttrar. Sonen Valfrid är bosatt i Moshult, 

dottern Katarina är gift med hemmansägaren 

P. A. Svensson, Nyholmen, och Ida med 

hemmansägaren G. Andersson, Moshult. De 

tre andra sönerna vistas i U.S.A., Göteborg 

och Mora. 
 

   

 

 

Ur Smålandsposten N:o 185 Tisdagen den 30 November 1948. 
 
Trafikolycka i Vislanda.  En 74-årig Vislandabo, förre sockerbagaren Nils Carlsson, har 

på Storgatan i Vislanda påkörts och ganska svårt skadats av en trafikbil. 

  Carlsson fördes i medvetslöst tillstånd till d:r Rosenkvist, som remitterade honom till 

Växjö lasarett. 

  Carlsson kom ut från Nyqvists speceriaffär och skulle korsa Storgatan, då han blev 

påkörd av bilen, som kom direkt från kyrkan med bröllopsgäster. Bilen körde inte med 

högre hastighet än omkring 35 km./ tim, men kunde trots häftig inbromsning inte undgå 

att köra på hr Carlsson, som kastades till marken. 

  Det kan tänkas att hr Carlsson gått ut på vägen utan att se sig om, och att han inte 

upptäckt bilen förrän det var för sent. En bidragande orsak var det hala väglaget, som 

gjorde att chauffören inte kunde stanna sin vagn omedelbart. 

  Den skadade torde ha ådragit sig brott på ena benet och nyckelbenet samt en hjärn-

skakning. 

 

 

 
 

Vår käre far, 

morfar och farfar 

f.d. hemmansägaren 

August Andersson 
har i dag efter ett tåligt buret lidande 

lugnt och stilla avlidit i sitt 88:de 

levnadsår djupt sörjd och i tacksamt 

minne bevarad av oss samt släkt och 

vänner. 

Moshult, Vislanda den 16 nov. 1948. 

BARN och BARNBARN. 

W. ps. 193. 
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 Vislanda kooperativa handelsförening, höll på söndagen årsmöte i Folkets park. 

  Styrelsens ordf. distriktsmontör A. Hansson, Vislanda, hälsade välkommen. 

  Av årets nettoöverskott, 19,688 kr., beslöts följande fördelning 5 proc. ränta å insatt 

kapital. 3 proc. återbäring å gjorda inköp. 1 proc. extra återbäring samt till reservfonden 

2,953 kr. 

  I styrelsen invaldes sågmästare R. Svensson, lantbrukare G. Vilhelmsson och murare-

mästare F. Petersson. Revisorer: skräddarmästare B. Friman och hr K. Karlsson. 

  Vislanda ABF fick 50 kr. 

  Föreståndare och personal avtackades av hr Karlsson. 

  Efter förhandlingarna följde samkväm, varvid förekom konsertmusik, film m.m. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 183 Lördagen den 27 November 1948. 
 

Dödsfall. 
 

  I torsdags avled efter en lång tids sjukdom 

fru Ingrid Karlsson, maka till hr Johan 

Karlsson, Applaryd, Vislanda. 

  Fru Karlsson var född i Rödeby 1888. Före 

giftermålet 1924 hade hon varit försam-

lingssyster i Söderåkra och föreståndarinna 

för ålderdomshemmet i Vislanda. Närmast 

sörjande är make och barn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 186 Torsdagen den 2 December 1948. 
 
Bröllop. 
 

  I Vislanda prästgård har vigts byggnadssnickaren Sixten Malm, Alvesta, och fröken Siri 

Rydström, dotter till hemmansägare Klas Rydström och hans maka, Skeppshult, 

Vislanda. Vigseln förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson. 

 

 

 

 
 

Min älskade maka, 

mor och mormor 

Ingrid 
* 4/6 1888 

har i dag lugnt och stilla i tron på sin 

Frälsare fått flytta till ett bättre land, 

lämnande oss, släkt och vänner i 

namnlös sorg. 

Applaryd, Vislanda den 25 nov. 1948. 

JOHAN KARLSSON. 

Karl-Johan.  Erik. 

Anna-Lisa och Nils. 

Anita. Erik. 

Sv. Ps. 331. 

Vad Du lidit ingen känner, 

ty du själv Din smärta bar. 

Syntes glad bland Dina vänner, 

fast Du ofta plågad var. 
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Ur Smålandsposten N:o 189 Tisdagen den 7 December 1948. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter en lång tids sjukdom avled i söndags 

fru Gerda Katarina Svensson, maka till 

lantbrukare Gustav Svensson, Björkemon, 

Vislanda. 

  Fru Svensson var född i Målerås, Vislanda 

församling 1884. Hon ingick äktenskap år 

1904. Närmast sörjande är maken, två 

döttrar och en son, svärsöner och barnbarn, 

åldrig moder och syskon. 

 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller på torsdag hemmansägaren 

Valfrid Andersson, Fållen, Vislanda. Han är 

född på den gård, han ännu äger. Han 

övertog den efter sin fader år 1914 och har 

utfört många förbättringar där bl.a. genom 

stenröjning, dikning och nyodlingar. Även 

husen har moderniserats. 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 190 Torsdagen den 9 December 1948. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Min älskade maka, 

vår kära mor och mormor 

Gerda Katarina 
Svensson 

* 3/2 1884 

har i dag lugnt och stilla insomnat, 

lämnande oss, mor, systrar, övrig 

släkt och vänner i djupaste sorg. 

Björkemon, Vislanda den 5 dec. 1948. 

GUSTAV SVENSSON. 

Ingeborg och Karl. 

Bertil. 

Valborg och Carl 

Birgitta. Kjell. 

Lennart och Ida. 

Sv. Ps. 400: 11. 

TILL JULEN! 

 God julmat 
                  – i –  

AXEL KARLSSONS 
      CHARKUTERIAFFÄR 

      Tel. 28 VISLANDA Tel. 28. 

JULKLAPPAR 
 

Fåtöljer  Sytaburetter 
Thevagnar  Sybord 

Bokhyllor Satsbord 

Mjuka mattor Sekretärer 
Täcken, Filtar, Madrasser 

Stor sortering                                                                         Lägsta priser. 

MÖBELFIRMAN ERNST NILSSON 
Tel 20 Vislanda. 

Ring 102 Vislanda 
om Ni är i behov av BIL! 

VISLANDA BILTRAFIK. 

Thorolf  Berg 

BIL DYGNET OM. 
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Ur Smålandsposten N:o 192 Söndagen den 12 December 1948. 

 
  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 194 Torsdagen den 16 December 1948. 

 
Kollision i Vislanda mellan växlingssätt och lastbil.  Kl. 4,30 på onsdagsmorgonen 

uppstod en kollision i Vislanda mellan ett växlingssätt och en lastbil.  

  Lastbilen kom på vägen Växjö–Hälsingborg och stannade inför de fällda bommarna vid 

järnvägsövergången i Vislanda, vilka fällts för det ankommande snälltåget. Då detta 

passerat och bommarna lyfts, sattes lastbilen igång, men vid passerandet av spåret 

påkördes den av en vagn i ett växlingssätt. Bilens förarehytt och motor skadades därvid, 

men ingen människa kom till skada. 

  Orsaken till kollisionen var bristande uppmärksamhet från växlingspersonalens sida. 

 

Födelsedag. 
 

  70 år fyller i dag verkmästaren C. L. Ferm, Vislanda.  

  Hr Ferm har varit en av arbetarrörelsens pionjärer och livligt deltagit i det kommunala 

såväl som i det politiska livet. Han är ledamot av kommunal- och municipalnämnden, 

byggnadsnämnden m.m. Såsom brandchef i Vislanda har han även verkat. I ett 20-tal år 

har han tillhört Folkparkstyrelsen och varit dess kassör. Vidare har han tillhört styrelsen 

för arbetarekommunen samt Kooperativa föreningen i Vislanda. 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 195 Lördagen den 18 December 1948. 
 

Rättegångs- och polissaker. 

 
  Landsfiskalen i Alvesta distrikt hade instämt en yngling från Vislanda, som den 17 okt. 

fått låna en motorcykel för att köra till en person för att låna en overall. Han hade, ehuru 

väglaget var halt på den cementerade gatan och sikten nedsatt genom dis, haft ganska hög 

fart. Sedermera hade han upptäckt, att en personbil kommit fram i vägbanan. Svaranden 

slog då till bromsarna, men på grund av väglaget kunde han inte stoppa cykeln i tid utan 

en kollision blev följden. Vid sammanstötningen med personbilen hade svaranden fått sin 

fot i kläm och den blev mycket illa skadad. Han hade förts till lasarettet i Växjö, där han 

fått tillbringa fyra veckor. Han var ännu icke återställd, och fara förelåg, att han kommer 

att få framtida men. Svaranden erkände vad som lades honom till last, men framhöll, att 

även bilisten hade sin del i det inträffade. Det ansågs dock, att svaranden gjort sig skyldig 

till ovarsam framfart, och häradsrätten värderade detta till 10 dagsböter á 3 kr. 

 

 

Lorentz Larsson 

Kerstin Olsson 

Eslöv.                                    Vislanda. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 198 Torsdagen den 23 December 1948. 
 

Dödsfall. 
 

  Konditor Nils Magni Carlsson, Lindås, 

Vislanda, avled i tisdags i en ålder av 74 år.  

  Carlsson var född i Skatelöv. År 1902 

började han konditorirörelse i Vislanda. Han 

innehade sedan under några år liknande 

rörelse bl.a. i Alvesta. Från 1910 till 1916 

drev han kaférörelse i nuvarande Vislanda 

sparbanks hus. Sistnämnda år flyttade han 

till Lindås, där han ägnade sig helt åt 

karamellkokning, och hans karameller var 

alltid mycket eftersökta. 

  Närmast sörjande är tre söner och tre 

döttrar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 199 Fredagen den 24 December 1948. 
 

Dödsfall. 
 

  Fröken Eva Svensson, Vislanda, avled i 

onsdags i Växjö.  

  Den hädangångna var född i Lönshult, 

Vislanda, den 23 dec. 1878 och skulle så-

lunda i går ha fyllt 70 år. Hon har under 

många år haft anställning som husföre-

ståndarinna i Stockholm. Närmast sörjande 

är syskonbarn. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Vår käre fader, farfar, 

morfar, mormorsfar och svärfar, 

Konditor 

NILS MAGNI 
CARLSSON 

f. 23/7 1874, 

har i dag avlidit på Växjö lasarett, 

djupt sörjd och saknad.  

Linnedal Lindås, Vislanda den 21/12 

1948. 

ARTUR och ANNIE. 

Stig. Siv. Ann-Britt. 

AGNE och VALLY. 

SVEA. 

Göta o. Erik. 

Jeanne. Pia. 

KALLE och MÄRTA. 

Urban. Ulf. 

RUT. 

Britt-Marie. Sonja. 

VEGA och HERBIE. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

onsdagen 29 dec. 1948 kl. 14,00. 

 

 
 

 

 

Härmed tillkännagives, 

att 

Eva Svensson 
lugnt och stilla i dag avlidit å Växjö 

lasarett i en ålder av 70 år. 

Vislanda den 22 december 1948. 

SYSKONBARNEN. 

Sv. Ps. 486. 
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En vintervisa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 200 Tisdagen den 28 December 1948. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 201 Torsdagen den 30 December 1948. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på nyårsdagen fru Anna Petersson, maka till lantbrukaren Gunnar Petersson, 

Olofsgård, Alvesta. 

  Fru Petersson är född i S. Vare Kexlegård, Blädinge.  

  Efter slutad skolgång genomgick hon hushålls- och sömnadskurs och blev sedan en 

mycket anlitad sömmerska. År 1919 ingick hon äktenskap och blev då Vislandabo. 

När genom tunga skogar 

och över öde hed 

den vassa nordanvinden 

mot bygden dragit ned, 

då reser mörk december 

sitt frostiga baner 

och pressar vintertjälen 

i jord och hjärta ner. 

  

Det blir så mörkt och råkallt 

vid öde vång och vret 

och tomt och vemodsmättat 

kring längor och staket, 

och sysslorna blir tunga bland 

gråa skjul och hus, 

där ensamheten djupnar 

i brist på färg och ljus. 

 
 

Men mitt i denna frusna 

och döda fimbulsvärld 

sig reser som ett fäste 

och värn den varma härd, 

där barnaårens glädje 

och ungdomstidens hopp 

en gång slog ut i blomning 

ur spröd och daggfrisk knopp. 

 

I tunga levnadsdagar 

blir Hemmet dock den hamn 

där mödans trötta tankar 

blir kära ord och namn, 

och djupt i minnets tysta, 

förgätna drömarkiv 

en liten gnista glimmar, 

som kan ge hoppet liv. 

                                PÄLLE NÄVER. 

Karl-Erik Svensson 

Stina Hult 

Vislanda Julafton. 

Bertil Andersson 

Lilly Pettersson 

Vislanda. 

Eric Gunnarsson 

Hillevi Johansson 

Vislanda.                                Virestad. 

 

 

 

Bertil Ferm 

Eva Johansson 

Vislanda.                              Göteborg. 

Julafton 1948. 

Sven Svensson 

Claire Johansson 

Vislanda.                           Hjortsberga. 

Julafton 1948. 

 
                                

 

 

 

Förlovade 
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Makarna övertog där en gård i Lindås och senare i Värmanshult. Till Olofsgård i Alvesta, 

kom makarna år 1937 och brukar sedan dess denna gård. Fru Petersson har gjort sig känd 

som en arbetsam och dugande husmor, som aldrig sparar sig, då det gäller att arbeta för 

hemmet och familjen. Hon har fött nio barn, varav åtta är i livet, vilka hon bemödat sig 

om att ge en god uppfostran. Jubilaren är verksam även inom föreningslivet, bl.a. SLKF, 

där hon under sin Vislanda-tid beklädde posten som sekreterare. Alvesta husmoders-

förening har i henne en intresserad medlem. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 202 Fredagen den 31 December 1948. 

 
  

 

 

 

 

 
 

Begravning. 
 

  I Vislanda kyrka vigdes i onsdags till den sista vilan f.d. konditorn Nils Magni Carlsson, 

Lindås, Vislanda.  

  Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, som också sjöng 

begravningsmässan. Vid griften nedlade Vislanda Industri- och hantverksförening genom 

slaktarmästare A. Karlsson och skräddaremästare Hj. Grahn, Vislanda, en krans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 1 Tisdagen den 4 Januari 1949. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Isaksson 

Svea Svensson 

Vislanda.                                Virestad. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

Arne Engström 

Mai Johansson 

Mullhyttemo.                         Vislanda. 

Nyårsafton. 

Sven Johansson 

Kerstin Svensson 

Vislanda. 

Karl Gustavsson 

Anna Johansson 

Vislanda.                              V. Torsås. 

                              

 

 

 

Knut Brandt 

Kerstin Pettersson 

Växjö.                                  Vislanda. 

Nyårsdagen. 

Kenneth Nyqvist 

Mait Nilsson 

Vislanda.  

Nyårsafton.   

 

 

 

Förlovade 
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Födelsedag. 
 

  70 år fyller i morgon hemmansägaren Petter August Jonsson, Hullingsved, Vislanda. 

  Han är född i Vislanda. I unga år arbetade han vid järnvägsbyggen bl.a. å Borås– 

Alvesta järnväg åren 1899–1901, Kiruna–Torne träsk år 1903 samt därefter vid Klippan – 

Ängelholms järnväg. Efter slutat banarbete vistades han några år vid Taxås granitbrott i 

Stenbrohult. År 1918 övertog han sin fädernegård, där han utfört många förbättringar, 

bl.a. anlagt en ny utfartsväg samt stenröjt åkerjorden. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 2 Lördagen den 8 Januari 1949. 
 

Kronobergarnas siste indelte 
soldat. 

 

 
 
  

70 år fyllde i går den siste indelte soldaten vid Kronobergarna furiren n:r 80 Axel Dahl, 

och blev då föremål för hyllningar. 

  Han är född i Odensjö, Skatelöv, och fick tidigt taga sin försörjning i egna händer. 

Redan 1897 tog Dahl värvning som soldat och fick ett obetydligt torp under Odensjö, 

Skatelöv, att bruka. Brukningen av detta överlät han dock genast åt jordägaren och uppbar 

sedermera 150 kr. om året i kontantlön. Han övertog nu ett större dagsverkstorp under 

Opparyd Gunnarås, som han innehade under många år. Härifrån flyttade han till 

godsägare Johan Petersson i Torsås Östregård, hos vilken han en tid var fördräng. Han 

hade även ett dagsverkstorp, Hinseryd, för vilket han gjorde tvenne dagsverken i veckan 

åt ägaren till Torsås Östregård med flera hemman. I Hinseryd stannade han endast några 

få år, innan han vände tillbaka till dagsverkstorpet i Gunnarås. Detta behöll han inte nu 

länge förrän han inköpte ett förfallet torpställe, Långaryd, under Torsås stom dit han 

flyttade med sin familj. Under årens lopp har Dahl, som är en arbetets man i eminent grad 

och aldrig skytt några ansträngningar till såväl hus som jord avsevärt förbättrat sin vackra 

jordbruksfastighet, som han till och med fullständigt omdanat. Under ett tiotal år arbetade 

Axel Dahl vid Hästhagens torvmosse i Vislanda. Och under många år gick han till fots 

med trätofflor på fötterna varje dag den mellan 2 och 3 mil fram och åter långa vägen till 

och från arbetet. Därjämte skötte han arbetet hemma vid sitt lantbruk. Under flera år hade 

Axel Dahl med maka framför soldattorpet vid I 11. 
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Axel Dahl anställning å Karlshamn–Vislanda–Bolmens järnväg och hade då 2:25 i 

daglön, då han hyrde i staden Karlshamn, annars endast 2 kr. 

  Sedan sitt 50:de levnadsår har furir Dahl året om vistats vid Kronobergs regemente ända 

tills han för två år sedan avgick som den siste indelte vid detta regemente. Under sin sista 

Växjötid var Dahl väbelfurir. Han hade länge varit den till såväl levnadsår som tjänsteår 

äldste Kronobergaren vid regementet, när han lämnade detta efter nära 49 års tjänst-

göring, under vilken tid han gjort 49 regementsmöten. Dahl, som under hela sitt liv aldrig 

varit sjuk i egentlig mening, hade under hela sin tjänstgöringstid aldrig haft tjänstledighet 

och heller aldrig någonsin varit straffad i tjänsten för någon förseelse. Under den långa tid 

av nära två decennier, som Dahl var årsanställd vid regementet, cyklade han vägen mel-

lan Växjö och Västra Torsås varje vecka för att se till sitt hem och de sina. Härmed spara-

de han ett par hundralappar om året i bussbiljetter, som han uttryckte sig. Detta kom 

istället den talrika familjen till godo. Inte mindre än tio barn har Axel Dahl haft att draga 

försörjning om. Alla är i livet och nu vuxna och bosatta i landets olika delar. 

  Under sin enastående långa och hedrande tjänstgöringstid vid Kronobergs regemente har 

Dahl tjänat tio regementschefer.  

  Som synliga förtjänsttecken för sin långvariga och hedrande gärning i rikets tjänst 

innehar Axel Dahl såväl Svärdsmedaljen som Kronobergs regementes medalj. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 5 Torsdagen den 13 Januari 1949. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter en längre tids sjukdom avled i tisdags 

f.d. hemmansägaren August Jonasson, 

Skyhyltan, Vislanda.  

  Den avlidne var född i Sjöholmen år 1878. 

Vid sex års ålder flyttade han med föräld-

rarna till Skyhyltan. Denna gård övertog 

han själv år 1912 och brukade den till för 

omkring ett år sedan, då sonen John övertog 

den. Jonasson har ägnat hela sin tid åt 

skötseln av sin gård. 

  Närmast sörjande är maka samt en son och 

två döttrar. Av döttrarna är Brita gift med 

lantbrukaren Åke Svensson, Skörda, 

Vislanda, och Stina med lantbrukaren Sven 

Johansson, Eneryda. 

 

Inbrottsstölden i Hästhagen vid Vislanda.  
Natten till tisdagen den 4 januari förövades 

såsom tidigare omtalats en inbrottsstöld i 

A.-B. Svensk torvförädlings kontor vid 

Hästhagens mosse i närheten av Vislanda.  

  För att erhålla ytterligare upplysningar om 

densamma söker polisen nu kontakt med 

tvenne ynglingar i 20 – 25-årsåldern, vilka 

på eftermiddagen måndagen den 3 januari 

vid 16-tiden var synliga till fots å lands-

vägen Grimslöv – Gottåsa – Skörda några 

kilometer öster om Hästhagen.  

  En av männen beskrives vara något under 

medellängd eller omkring 170 cm. lång med 

tämligen klen kroppsbyggnad och långsmalt 

 

 
 

 

 

Tillkännagives, 

att 

Gud den Högste genom en 

stilla död till sig hemkallat 

min innerligt älskade make 

och vår käre far 

och morfar 

f.d. Hemmansägaren  

August Jonasson 
som i full förtröstan på Guds nåd i 

dag ingick i den eviga vilan i sitt 

71:sta levnadsår, djupt sörjd och 

saknad men i ljusaste minne bevarad 

av oss, syskon, övrig släkt och 

vänner. 

Skyhyltan, Vislanda den 11 jan. 1949. 

EMMA JONASSON. 

Brita och Åke. 

Barbro. 

Stina och Sven. 

Eva-Britt. Jan. 

John och Gunvor. 

Tack, o Gud, att Far fått sluta 

Ifrån lidande och strid 
Och sitt trötta huvud luta 

Uti stilla, evig frid. 

Släckt är lågan, som har flämtat 
Länge nog så matt och svag.  

Nu har dödens ängel hämtat 

Gnistan, som av liv fanns kvar. 

Sv. ps. 299. 



 
158 

ovalt och brunbränt ansikte samt klädd i hatt och mörkblå eller brunrandig kavajkostym, 

utan ytterkläder. Den andre beskrives vara troligen yngre än den förstnämnde och klädd i 

sportmössa, ljus eller ljusblårandig halsduk om halsen, beigefärgad eller grön tröja med 

vita axelklaffar och något vitt på armarna samt mörka långbyxor och pjäxor. Möjligen är 

de eftersökta desamma, som vid 15-tiden samma dag på cyklar av lättmetall och med 

blanka skärmar kommit till Grimslöv och där intagit förtäring på kaféet vid järnvägs-

övergången. 

  I samband med stölden tillgreps även en gammal sliten herrcykel av okänt fabrikat och 

tillverkningsnummer men som i övrigt beskrives på följande sätt: Gråmålad ram och gråa 

skärmar, svart fälg framtill och grå baktill, rostig styrstång utan handtag, grå sadel, 

gråmålad pakethållare, försedd av ljusa däck av Värnamo fabrikat och med generator men 

utan lykta. 

  Därest allmänheten har något att meddela, kunna upplysningar lämnas till landsfiskalen i 

Alvesta distrikt, polisen i Växjö eller närmaste polisman. 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 3 Söndagen den 9 Januari 1949. 
 

Rättegångs- och polissaker. 

 
Tjuvar svetsade upp kassaskåpet 

och stal 1,000 kr. 

 
  Svensk torvförädlings lokaler vid Vislanda har haft besök av tjuvar, som företog en 

synnerligen djärv och fräck nattlig kupp, vars utbyte blev 1,000 kr. 

  Firman förfogar över en mindre förvaltnings- och verkstadsbyggnad, som ligger avsides 

och i vilken ingen är bosatt. Det fanns således goda förutsättningar för att tjuvarna skulle 

få arbeta i lugn och ro, vilket tydligen också skett. 

  Tjuvarna – man måste anta att mer än en person varit framme – har först tagit sig in i 

den verkstadslokal, där de tillgripit ett svetsningsaggregat. Med detta har de dragit sig till 

den plats, där kontoret är beläget, brutit sig in på kontoret samt svetsat upp kassaskåpet 

och tillgripit dess innehåll, vilket utgjorde c:a 1,000 kr. mestadels i mindre sedlar. För att 

kunna komma in i kassaskåpet har tjuvarna använt den i verkstaden stulna svetsnings-

apparaten. Som omständigheterna i detta fall ligger till måste man anta, dels att tjuvarna 

haft gott om tid och dels att de sitter inne med icke föraktliga portioner yrkeskunskap. 

Med andra ord: Durkdrivna tjuvar torde ha varit framme. 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 7 Söndagen den 16 Januari 1949. 
 
Stadsplaneändringarna.  Regeringen har fastställt förslaget till ändring av stadsplanen 

för bl.a. kvarteret Älgen och Cavallius i Vislanda municipalsamhälle med undantag av 

stadsplanebestämmelserna för kvarteret Cavallius. En transformatorbyggnad inom detta 

kvarter skulle nämligen enligt förslaget komma att ligga på mark, som inte får bebyggas. 
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Ur Smålandsposten N:o 15 Söndagen den 30 Januari 1949. 
 

Rättegångs- och polissaker. 

 
Börstjuven får vänta på sin dom. 

 

  Huvudförhandlingar hölls i går inför V. Värends häradsrätt i Alvesta i målet mot en 

person, som under en biltur mellan Alvesta och Vislanda vittjat chaufförens ficka på en 

börs med 130 kr. 

  Målet, som tidigare varit före, hade förklarats vilande i avvaktan på sinnesundersök-

ning, men trots detta blev det inte heller nu någon dom, utan rätten ansåg, att hand-

lingarna borde underställas medicinalstyrelsens prövning. 

  Av polisrapporten framgick, att den åtalade tillsammans med några andra personer den 6 

nov. i fjol besökt olika näringsställen i Växjö och där förtärt sprit, av vilken den åtalade 

blev påverkad. Efter besöket i Växjö ställdes färden till Alvesta, där samtliga besökte 

Stora hotellet. En av dem blev emellertid avvisad, medan de två andra fick komma in. 

Efter besöket här tog man trafikbil till Vislanda. Under färden märkte en av medpassa-

gerarna, att den åtalade lutade sig mot chauffören. I Vislanda körde bilen på tillsägelse 

fram till hotellet. Omedelbart efter det bilen stannat, steg passagerarna ur, och den åtalade 

försvann spårlöst. En av medpassagerarna skulle då betala bilen och tog därför upp en 

100-kronorssedel. Då chauffören skulle växla upptäckte han, att han blivit bestulen på sin 

dagskassa. De båda medpassagerarna anade då, att svaranden tillgripit pengarna, särskilt 

som denne varit så kvick att försvinna från platsen utan att säga någonting, trots att man 

kommit överens om att man skulle besöka hotellet. Medan en av passagerarna stod och 

samtalade med chauffören, gick den andre in i hotellet och ringde till polisen i Vislanda. 

Inom kort anlände två polismän till hotellet. Dessa omtalade då, att de troligen mött den 

eftersökte i samhället och att de lätt kunde få fatt i honom. Svaranden hade sedan an-

hållits och förts till poliskontoret. Fjärdingsmannen i Vislanda jämte en annan polisman 

hade avvisiterat svaranden som befanns inneha de bortkomna pengarna utom en 10-

kronorssedel, som han slängt ifrån sig, och som en av polismännen sedan hittade. 

  Vid rättegången igår anhöll den åtalades rättegångsbiträde, att resultatet av sinnes-

undersökningen skulle underställas medicinalstyrelsen, medan åklagaren menade, att det 

för den åtalades del nog vore bra med ett tidsbestämt straff, och att denne sedan skulle ha 

utsikter att hålla sig på den rätta vägen. Som nämnt blev det nytt uppskov med domen, 

sedan medicinalstyrelsen tagit del av fallet. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 18 Lördagen den 5 Februari 1949. 
 
Vislanda Husmodersförening, har hållit årsmöte.   

  Efter val av fyra styrelsemedlemmar och konstituering fick styrelsen följande samman-

sättning: fruarna Gunhild Karlsson, ordf., Sigrid Lenning, v. ordf., Stina Nordahl, sekr., 

Lizzie Järnåsen, v. sekr., Hildur Samuelsson och Junis Olsson. De båda sistnämnde 

valdes istället för Greta Widén, förutvarande ordf., samt fru Ruth Carlsson, vilka båda 

undanbett sig återval. Till revisorer valdes fruarna Alma Håkansson och Ellen Uhlin. Till 

att representera föreningen vid ombudsmötet i Växjö valdes fruarna Stina Nordahl och 

Ester Björkman. 

  Föreningen beslöt att fortsätta med de finska fadderbarnen och att anordna tombola på 

vårmarknaden. Tombolakommitté tillsattes med fru Ester Björkman som sammankal-

lande. 

  Mötesdagen ändrades till första onsdagen i varje månad, varför nästa möte blir onsdagen 

den 2 mars i kommunalsalen. 
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  Föreningen har 69 medlemmar. Under året har föreningens breda vävstol flitigt använts, 

och flera vackra resultat har åstadkommits. En studiecirkel i engelska pågår, och en 

sykrets för femton deltagare med fröken Ingrid Lindell som ledare börjar på måndag. 

  Ordf. tackade de avgående styrelseledamöterna för det arbete, de nedlagt till föreningens  

bästa, sam hälsade de nyvalda hjärtligt välkomna. Fru Greta Widén framförde på vers sitt 

och föreningens tack till ordf.  

  Efter förhandlingarna vidtog tesupé och samkväm. Som avslutning sjöngs ” Du gamla, 

du fria”. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 22 Lördagen den 12 Februari 1949. 
 

   

Dödsfall. 
 

  Efter en kort tids sjukdom avled i onsdags 

i Växjö fru Olivia Jonsson, maka till f.d. 

lantbrukare Åke Magni Jonsson, Trästen, 

Vislanda. 

  Fru Jonsson var född i Trästen 1874. Efter 

ingånget äktenskap 1897 bosatte sig 

makarna i Trästen på den gård, som de 

brukade till för några år sedan, då deras två 

yngsta söner övertog den. Den bortgångna 

har varit en mycket god och uppoffrande maka och mor. 

  Närmast sörjande är förutom åldrig make, en dotter och fem söner. Dottern Edla är gift 

med lantbrukare Gustaf Johansson, Håramon, Vislanda. Sonen Petter är lantbrukare i 

Hästhagen, Vislanda. Erik och Anton byggnadssnickare i Vislanda. Gustaf och Otto 

innehar fädernegården. 
 

  Direktör Gustaf Koch, Vislanda, avled i tisdags i Växjö efter en kort tids sjukdom. 

  Direktör Koch var född 1870 i Saaz i Böhmen. Vid 14 års ålder började han i affär i 

hemstaden och fick 1890 anställning på en hästskosömfabrik i staden och avancerade där 

till direktör för fabriken, som 1911 övertogs av den svensk-norska firman Mustad & 

Sohn. Han var direktör för fabriken ända till år 1939, då han fick pension och flyttade till 

Sverige. Här köpte han en villa i närheten av Vislanda.  

 

 

 
 

Tillkännagives,  

att Gud, den Högste, genom 

en stilla död till sig 

hemkallat 

min innerligt älskade maka 

och vår goda, uppoffrande mor, 

mormor och farmor 

Olivia Jonsson 
som i tron på sin Frälsare lugnt och 

stilla insomnat i sitt 75:te levnadsår, 

djupt sörjd och saknad men i ljusaste 

minne bevarad av oss, syster, övrig 

släkt och många vänner. 

Trästen, Vislanda den 9 febr. 1949. 

ÅKE-MAGNI JONSSON. 

Barn och Barnbarn. 

Gud märker, när stegen blir tunga 
och trötta de älskades drag. 

Han varsnar, när krafterna sviker 

och hjärtat slår matta slag. 
Då öppnar han kärleksfullt famnen, 

som ännu ej blivit trött, 

och tager dem upp i sitt sköte 

och låter dem somna så sött. 

 

Vår över allt älskade 

fader och broder 

Direktör 

Gustav Koch 
* 14 juni 1870. 

Har lämnat oss i namnlös sorg. 

Villa Haga, Vislanda den 8 febr. 

1949. 

FRIDA och HANS. 

LORI. FRITZI. TILDE. 

 
Jordfästningen har enligt den bort-

gångnes önskan ägt rum i all stillhet i 

Skogskyrkans kapell, Växjö. 
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  Med direktör Koch bortgick en person, för vilken arbetet och pliktuppfyllelsen varit 

ledstjärnan. Han ägde ett rikt hjärta och han var outtröttlig, när det gällde omsorgen för 

familjen och för hans många vänner.  

  Närmast sörjande är dottern Frida, gift med direktör Hans Wolff, Vislanda, samt tre 

systrar, vilka är bosatta i Vislanda. 

  Den avlidne jordfästes i går i krematoriet å Skogslyckans kyrkogård i Växjö. En 

representant för firman Mustad & Son nedlade därvid en krans, och kamrer E. Wollert en 

från Vislanda kyrkokör. Solosång utfördes av kantor B. Rask. Officiant var komminister 

N. Nicklasson, Blädinge, som talade över Hebr. 11: 9–10. 

 
Vislanda industri- och hantverksförening, har hållit årsmöte.  

  Medlemsantalet har ökat med sju till 56. Kassan har ett saldo på 4,613 kr. 

  I styrelsen omvaldes skräddaremästare Hj. Grahn och nyvaldes bryggeriägaren             

G. Carlsson och fabrikör Aug. Engström. Revisorer: direktör S.O.E. Svensson och järn-

handlande C. Johansson. Klubbmästare: hrr Grahn och Engström. Ombud vid distriktets 

årsmöte: hrr A. Karlsson, J. Håkansson och G. Carlsson. Till lärlingsnämnden: hrr Grahn, 

frisörmästare H. Wendt och snickarmästare S. Gustafsson. 

  Efter förhandlingarna höll konsulent K. Öfström, Bjärnum, föredrag över ”skolreformen 

och lärlingsrekryteringen”. 

  Vid det därefter följande samkvämet underhöll smedmästare A. Karlsson och konst-

smeden H. Andersson med musik. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 30 Lördagen den 26 Februari 1949. 
 

Dödsfall. 
 

  Fröken Kristina Nilsson, Lindås, Vislanda, 

avled i onsdags i sitt hem. 

  Fröken Nilsson var född i Spjutaretorp, 

Vislanda 1870. Vid sexton års ålder kom 

hon i tjänst hos lantbrukare V. Pettersson, 

Trästen, Vislanda, och stannade där i över 

femtio år. De sista åren var hon bosatt i 

Lindås. 

  Närmast sörjande är brodern, skräddare-

mästare Åke Nilsson, Lindås, Vislanda. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Vår kära syster, 

moster och faster 

Kristina Nilsson 
född den 14 dec. 1870 

har i dag lämnat oss, släkt och 

många vänner i djup sorg och saknad 

men i ljust och tacksamt minne 

bevarad. 

Lindås, Vislanda den 23 febr. 1949. 

KARIN och ÅKE NILSSON. 

Syskonbarn. 

Solen har dalat, dagen är slut 

Stilla är klappande hjärtat 
Ljuvt är att vila från lidandet ut, 

somna från allt som har smärtat. 

Din sjukdom var svår  
Men tålig Du var 

O, älskade syster 

Sov gott i Din grav. 
Tack för all kärlek och godhet Du 

gav. 

Sv. Ps. 287. 
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Ur Smålandsposten N:o 33 Torsdagen den 3 Mars 1949. 
 
Nykterhetsmöte i Vislanda.  Logen Wieselgrens förhoppning i Vislanda hade i måndags 

anordnat möte i Ordenshuset. 

  IOGT:s instruktör Gunilla Borgström höll ett medryckande anförande, som inleddes 

med en orientering över aktuella nykterhetsfrågor och då i första hand motboksreformen. 

Härefter kom talaren in på logernas arbete i allmänhet och framhöll, att nya friska initiativ 

kan ge framgång åt nykterhetsarbetet. Under sista delen av sitt anförande talade instruktör 

Borgström varmt för ett vidgat internationellt samarbete i nykterhetsfrågan.  

  Efter anförandet följde kaffepaus, varunder några logemedlemmar utförde underhåll-

ningsmusik. Dessa avlöstes av en underhållningspatrull, som framförde ett program med 

sång, musik och deklamation. Därefter lektes folklekar. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 34 Lördagen den 5 Mars 1949. 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 36 Tisdagen den 8 Mars 1949. 
 
Vislanda musikkår, har hållit årsmöte.   

  Kåren konserterade i fjor två gånger i Kvarnaholmsskogen samt en gång i Folkparken. 

Dessutom har under musikens vecka en konsert hållits gemensamt med Vislanda 

musikcirkel. Under hösten ombildades musikkåren till hemvärnsområdesmusikkår och 

har därigenom fått förmånen att som instruktör få musikdirektör B. Ullbrandt, Växjö. 

Medlemsantalet är f.n. 14. 

  Till ordf. utsågs B. Friman, sekr. A. Hård, kassör E. Ferm, övriga ledamöter: A. 

Gustafsson och S. Ferm. Revisorer: A. Gransvik och C. E. Lund. Dirigent: B. Friman, v. 

d:o S. Ferm, materialförvaltare vid resor W. Gustafsson. 

 

Vislanda musikcirkel, har haft årsmöte.  

  Medlemsantalet är 19. Under det gångna året har cirkeln haft egna konserter i Vislanda 

och Diö och tillsammans med Vislanda musikkår under musikens vecka. Kostnadsfri 

undervisning i fiol har meddelats ett 10-tal barn. 

  Styrelsen fick följande sammansättning: Ordf. E. Rosengren, v. ordf. E. Lundberg, 

sekreterare H. Andersson och kassör O. Ericsson. Revisorer: R. Frej, J. Björklund. 

Dirigent: E. Rosengren. Materialförvaltare: U. Bogren, J. Björklund och A. Ericsson. 

  Cirkeln ämnar köpa ett piano. Förut har köpts en kontrabas, två celli, tio fioler och en 

flöjt. 

 

 

Sigvard Hedlund 

Karin Karlsson 

Vislanda.                           Norrköping. 

Östra Eneby kyrka, Norrköping,  

den 26/2 1949. 

 

 

                                

 

 

Vigde 
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Ur Smålandsposten N:o 37 Torsdagen den 10 Mars 1949. 
 
Spriträttigheterna på Vislanda hotell.  I förra numret meddelades på grund av brist-

fällig information, att kommunalfullmäktige i Vislanda beslutat tillstyrka Systemaktie-

bolagets i Växjö ansökan om förnyad årsutskänkning av spritdrycker och öl vid Vislanda 

hotell. Fullmäktige tillstyrkte ett förslag av nykterhetsnämnden, vilket innebär fortsatt 

tillstånd för första klass avdelningen, medan dylik servering ej skulle tillåtas i andra klass 

matsalen. 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 39 Söndagen den 13 Mars 1949. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller i dag Anna Holmström, Vislanda. 

  Hon är en av Vislanda Soc.-dem. kvinnoklubbs mest aktiva medlemmar. Hon har sedan 

klubbens start varit en av dess revisorer och i övrigt med stort intresse deltagit i 

klubbarbetet. Hon har även en följd av år varit revisor i Framtidsförbundets sjukkassa. 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 41 Torsdagen den 17 Mars 1949. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på lördag folkskolläraren Alf Andersson, Mörhult, Vislanda. Jubilaren är 

född i Kalmar och avlade studentexamen 1918. Efter folkskollärarexamen i Karlstad 1919 

kom han efter kortare vikariat som ordinarie lärare till Sjöbackens folkskola 1921 och 

tjänstgjorde där tills för några år sedan, då han överflyttade till Mörhults folkskola. 1928 

avlade han även kantors- och organistexamen. 50-åringen har genomgått kurs i sång- och 

talteknik i Kloster, slöjdkurs vid Nääs samt idkat språkstudier i England. 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 42 Lördagen den 19 Mars 1949. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 43 Söndagen den 20 Mars 1949. 

 
  

 

 

 

 

 

Vislanda med omnejd. 
Stenborrning och stenröjning med nya moderna maskiner kommer att 

utföras under innevarande vår och sommar.  

Reellt arbete. Humana priser. 

HELGE KARLSSON, 

Applamon, VISLANDA. Tel. 203. 

HENNING JOHANSSON, 

Speleboda, VISLANDA. 

 

 

Anders Sjödin 

Ulla Engström 

Örebro.                                  Vislanda.                                 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 44 Tisdagen den 22 Mars 1949. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på torsdag fru Ester Lönn, f. Stark, maka till hemmansägaren Karl Lönn, 

Glimminge, Vislanda. 

  Fru Lönn är född i Skövlemon, Vislanda, där hon under hela sin ungdomstid arbetade i 

hemmet. Då hon sedan ingick äktenskap bosatte makarna sig i Glimminge, Vislanda. 

Intresset för arbetsuppgifterna i hemmet har varit dominerande. Såsom en verklig 

hemkvinna har hon med stor kunnighet städse strävat efter att höja standarden i hemmet. 

Även i föreningslivet är hon en intresserad medlem. Hon har en hjälpande hand som 

behövs, och gästfriheten i hennes hem är stor. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 49 Torsdagen den 31 Mars 1949. 
 

50-åring 
 

 
 

   
  Direktör Bengt J. Olsson, Skörda, Vislanda, fyller på lördag 50 år. 

  Hr Olsson är född i Röshult, Vislanda. År 1922 inköpte han Skörda Storegård. Här har 

han under årens lopp nedlagt ett mycket omfattande arbete både i fråga om åkerjordens 

förbättring genom bl.a. stenröjning och utökning samt utökning med nyodlingar samt 

skogens och betesmarkernas rationella vård. Jämsides med detta arbete har hr Olsson 

bedrivit affärsrörelse i stor skala inom bl.a. ved- och kolningsbranschen. År 1944 startade 

direktör Olsson Vislanda Cementvarufabrik. Denna rörelse har han tillsammans med sina 

söner drivit upp till ett modernt storföretag inom betongbranschen med fabriker även i 

Alvesta och Växjö. 

  Jubilarens framsynthet och stora organisations- och arbetsförmåga har gjort honom till 

en av föregångsmännen inom jordbrukarnas politiska och ekonomiska föreningar, både i 

kommunen och länet. Sålunda har han varit med om att starta Vislandaortens mejeri-

förening och Vislanda RLF- avdelning och varit ordförande i båda. Vid bildandet av 

Kronobergs läns slakteriförening var hr Olsson en av de mest verksamma organisatörerna 

och tillhörde under ett 10-tal år styrelsen. Även i arbetet inom Skogsägareföreningen och 

Bondeförbundets lokalavdelning har han tagit livlig del. Bland kommunala uppdrag må 

nämnas ledamotskap under många år i kommunalfullmäktige, kommunalnämnd och 

fattigvårdsstyrelse, vilka uppdrag han alltjämt visar det största intresse, och kämpar nu 

som förr med ungdomlig glöd för sina åsikter. 

Dir. B. J. Olsson, Vislanda. 
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Ur Smålandsposten N:o 52 Tisdagen den 5 April 1949. 
 
 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pälle Näver: 

Ett sista vårtecken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 58 Lördagen den 16 April 1949. 
 
 

 

 

 

 

 
 

När is och driva  

blir grå och fula 

och traktens ungar  

vill spela kula 

och västan smeksamt 

kring knuten går, 

då tror man säkert  

att det blir vår. 

  

Väl smyger kölden 

i däld och dalar 

och utmed mossan 

i skogens salar, 

men över fälten  

och sjö och mon 

förstorar solen  

sin dagsranson. 

 
 

Av dessa tecken 

man nu kan märka, 

att snart i höjden 

går vårens lärka, 

och just i väntan  

på hennes drill 

Det sista tecknet 

jag lägger till… 

 

Båd´ glad och snopen 

och brått förlägen 

ifrån mitt fönster 

jag såg på vägen 

hur Ljugar-Kitta 

smet fram så skygg 

med skvallerpåsen 

på kutig rygg… 

 

                                 

 

 

Stig Karlsson 

Lisa Kling 

Vislanda.                              Målaskog. 

Påskafton. 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 
 

 

 

Vår kära syster 

EMMA JUSTINA 
OLSSON 

* 29/3 1874 

†   3/4 1949 

Vislanda den 3 april 1949. 

SYSKONEN. 

Sv. ps. 395. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 
lördagen den 9 april kl. 14,30. 

Samling i sorgehuset kl. 13. 
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Ur Smålandsposten N:o 59 Tisdagen den 19 April 1949. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dödsfall. 
 

  I Vislanda avled påskdagen f. postiljonen 

S.E. Olsson. 

  Den avlidne var född i Vislanda 1888. 

Redan tidigt började han sin bana på Posten 

i Vislanda. Under 25 år var han som förste postiljon placerad i Åstorp. För fem år sedan 

blev han sjukpensionerad och har vårdats av släktingar i Vislanda. 

  Närmast sörjande är syskon och syskonbarn. 

 
Från Vislanda, meddelas: 

  Annandagen utdelades i kyrkan efter högmässan de plaketter jämte diplom, genom vilka 

finska staten vill tacka de familjer i Sverige, som under ofredens år ställt sina hem till 

förfogande för finska barn. Plaketten bär inskriften ”Benegnitas humanæ Finlandia 

memor”. Högtidligheten inleddes med tal av kyrkoherde E. Jonson, Vislanda, som ut-

talade finska statens och Kronobergs läns finlandskommittés tack och överlämnade till 

nio familjer hederstecknen. Som avslutning sjöngs Runebergs psalm ”Bevare Gud vårt 

fosterland”. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 61 Lördagen den 23 April 1949. 
 

Två bilmissöden 
i Skatelöv. 

 
Cirkusbil i ån. – Lastbil brann. 

 
  Under torsdagsdygnet inträffade tvenne allvarliga bilmissöden, vilka emellertid avlöpte 

utan några nämnvärda personskador. Det var en sockerlastad bil som eldhärjades, och en 

av Cirkus Scotts stora lastbilar, som hamnade i den s.k. Husebyån. I samband med 

bärgandet av denna bil inträffade en motorcykelolycka.  

  Lastbilsbranden inträffade natten till torsdagen invid Smörhöga. Den var lastad med fem 

ton socker och på väg till Växjö. Plötsligt märkte föraren, att eld kommit lös i omedelbar 

närhet av förareplatsen. Han lyckades snabbt praktisera sig ur fordonet, som hamnade på 

en åker. Bilen blev mycket illa åtgången, och av sockerlasten förstördes tre ton. 

Resterande två ton kunde räddas. 

 

 
 

 

 

Vår käre broder, 

1:ste postiljon 

S. E. Olsson 
* 13/7 1888 

† 17/4 1949 

Vislanda den 17 april 1949. 

SYSKONEN. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 
lördagen den 23 april kl. 14,30. 

Samling vid kyrkan. 

 

 

Uno Hedstig 

Anna-Stina Nässén 

Vislanda.                             Östersund. 

Eksjö påskafton. 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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  Den andra olyckan drabbade en av Cirkus Scotts stora lastbilar med släpvagn. Den var 

tungt lastad. Föraren var obekant med vägen och var ej beredd på den starka kurva vägen 

mot Växjö från Älmhultshållet gör runt gamla kvarnen vid Husebyåns västra strand. 

Följden blev att ekipaget körde igenom broräcket och ned i ån å brons västra sida. Bilen 

hamnade på sidan, men lyckligtvis så nära land, att vattnet ej helt nådde över vagnen. 

Närboende personer störtade genast till hjälp och fann de två i bilen åkande personerna på 

väg att rädda sig upp. 

  Det blev ett hårt bärgningsarbete, men med hjälp av bl.a. lantbrukare Joh. Karlssons 

stenröjningsmaskin fick man så småningom upp det tunga fordonet.  

  Just som man sträckt en wire över vägen för att draga upp släpvagnen, passerade en 

motorcyklist platsen utan att lägga märke till detta. Följden blev, att han med god fart 

körde emot, slog omkull och hamnade ett gott stycke in under bilen. Han undslapp 

emellertid utan allvarligare skador. 

  Cirkusbilen bärgades i tid, så att cirkuspremiären i Växjö kunde gå av stapeln i 

vederbörlig ordning. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fastighets- och lösöreauktion 
 

Genom offentlig auktion som förrättas i Vislanda fredagen den 29 april 

kl. 2,30 em. låter Bröderna Björkman försälja fastigheten Hönetorp 

Norregård 238 med därå uppförda bostads- och fabriksbyggnader, 

maskiner och annan egendom. Bostadsbyggnaden, uppförd av trä, inne-

håller 4 st. lägenheter om 3 rum och kök, och 1 om 1 rum och kök, bra 

läge vid huvudgatan nära stationen. 

  Fabriksbyggnad avsedd för snickerirörelse, 2 vån. uthusbyggnad med 

stora lagerutrymmen.  

  Av maskiner märkas: 1 planhyvel, 1 rikthyvel, 1 listhyvel, 1 stämmas-

kin, 1 bandsåg, 1 armputsmaskin, 1 borrmaskin, 1 fräs, 1 svarv, 1 tapp-

maskin, 2 klyvsågar, 1 smärgelmaskin, 1 symaskin, 1 frysmaskin, 1 el-

motor 12,5 hkr, 1 kapsåg, 1 axelledning. 

  Övrig lösegendom: Drivremmar, sågklingor, handverktyg, hyvelbänkar, 

remskivor, 1 dragkärra, ett parti 2” furubräder, fönster o. dörrar, 1 gräs-

klippningsmaskin, trädgårdsmöbler, fönsterglas. Kontorsmöbler beståen-

de av skrivbord, skrivstolar, kassaskåp, rökbord, fåtöljer, m.m. 1 mangel, 

1 vävstol. 

  Fastigheten och tomt försäljes i ett utrop. Å detsamma erlägges vid 

auktionstillfället 10 proc. av köpeskillingen, återstoden vid tillträdet den 

15 maj 1949. 

  Inteckningar underlättar köp. Å lösegendomen lämnas 2 månaders 

kredit till av oss kända köpare. 

  Beträffande fastigheten som utropas kl. 3 förbehålles 1 timmas betän-

ketid för prövning av gjorda anbud. Fastigheterna visas före auktionen av 

fabrikör Björkman, tel. 10, Vislanda. 
 

Alvesta och Växjö den 20 april 1949.  
 

Elof Bergenholtz.                                                                F. Zethræus.  
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Ur Smålandsposten N:o 64 Torsdagen den 28 April 1949. 
 

Dödsfall. 
 

  I sitt hem avled i tisdags f.d. lantbrukaren 

C. A. Melin, Karlsborg Kvarnabacken, 

Vislanda, 86 år gammal. 

  Melin var född i Blädinge och kom i unga 

år ut i förvärvsarbete, bl.a. som järnvägs-

byggare. Efter ingånget äktenskap 1887 

bodde familjen på torpet Marielund under 

Ugnabygden till sekelskiftet, då Melin 

inköpte en gård i Ulvsboda. Här nedlade 

han ett stort arbete med bl.a. grundför-

bättringar av både jord och hus. År 1922 

sålde han gården och byggde sig en villa i 

Kvarnabacken, där han nu avlidit. 

  Närmast sörjande är maka, två döttrar och 

tre söner. Dottern Ida är gift med trädgårds-

mästare Henning Nilsson, Västervik, och 

Anna med verkstadsarbetaren K. Karlsson, 

Vislanda. Sonen Emil är distriktsmontör vid 

Sydkraft, Tingsryd, Ernst hemmansägare i 

Vislanda och Johan trädgårdsmästare i 

Trollenäs, Malmöhus län. 

 

Missionsauktionen i Vislanda, i tisdags till 

förmån för Svenska kyrkans mission hade 

samlat en stor publik. 

  Före auktionen hölls gudstjänst i kyrkan, 

varvid stiftsnotarien och missionären Hård 

af Segerstad, Växjö, höll predikan med 

utgång från orden ”Tillkomme Ditt rike”. 

Högtidligheten i kyrkan avslutades med en 

kort altartjänst, varefter kyrkkaffe serve-

rades i sockenstugan. Auktionen inbringade 

omkring 1,140 kr. Tillsammans med 

servering, kollekt och lotteri blev dagens 

slutsumma omkring 1,900 kr. och de kyrkliga sykretsarna inom församlingen kunde 

glädja sig åt en lyckad dag. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 68 Torsdagen den 5 Maj 1949. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller på söndag f.d. hemmansägaren Carl Emil Nilsson, Vislanda. 

  Jubilaren är född i Vislanda. Tidigt i unga år kom han ut i förvärvsarbete och blev en 

mycket anlitad brunnsgrävare. Under flera år utfördes detta arbete i Norrland, bl.a. i 

Sundsvall. År 1920 köpte hr Nilsson, Björkemon, vilken han vid sidan om sitt arbete 

förbättrade genom stenröjning och nyodling samt ny- och tillbyggnad av såväl bo-

ningshus som ladugård. För ett par år sedan överläts gården till en son. Jubilaren har gjort 

sig allmänt känd som en redbar person, som åtnjuter aktning och vänskap i vida kretsar. 

 

 

 
 

 

 

Min älskade make, 

vår käre far 

C. A. Melin 
lämnade oss i dag i sitt 87:de 

levnadsår, djupt sörjd och saknad 

men i tacksamt minne bevarad av 

oss, barnbarn, barnbarnsbarn, släkt 

och vänner. 

Karlsborg Kvarnabacken, Vislanda  

den 26/4 1949. 

BRITTA MELIN. 

Barnen. 

Så värmd av det eviga ljuset 

Och vårdad för sällare tider 

Står kroppen förskönad ur gruset 

Och mera ej dör eller lider. 

Demonstration 

i Vislanda 
den 1 maj kl. 15. 

Föredrag hålles i Vislanda Folkets 

park av Riksdagsman Sigvard Olsson. 

Musik av Vislanda musikkår. 
Kl. 20 vanliga festanordningar 

med dans till 
Stig Ferms orkester. 

Alla välkomna! 

Vislanda FCO. Vislanda Soc.-dem. 

organisationer. 
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Ur Smålandsposten N:o 71 Tisdagen den 10 Maj 1949. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller i morgon f.d. hemmansägaren Anders Johan Pettersson, Vislanda. Jubilaren 

är född i Fagerås, där han för ett 40-tal år sedan övertog sin fädernegård. Här har han 

under årens lopp utfört ett omfattande framgångsrikt arbete med gårdens skötsel och 

förbättring. För något år sedan sålde han gården och bosatte sig vid Vislanda station. 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 73 Lördagen den 14 Maj 1949. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller på måndag snickaren Carl Johan Lindell, Alvesta. 

  Hr Lindell är född i Vislanda. Blott 18 år gammal tog han anställning som volontär vid 

Smålands Arméartilleriregemente i Jönköping, där han tjänstgjorde i tre år och avlade 

underofficersexamen 1911. Efter slutad militärtjänst började han ägna sig åt snickeri-

yrket. Han arbetade först i verkstäder i Örebro och Vislanda samt uppförde sedan egen 

snickeriverkstad i Sälleberg, Ryssby. År 1929 fick han anställning å en verkstad i 

Finnforsfallet, Västerbotten, där han var bosatt till för tre år sedan, då han återvände till 

hembygden. År 1947 köpte han en villafastighet i Alvesta där han sedan haft sitt arbete. 

Han går f.n. nu och väntar på att få byggnadstillstånd för en snickerifabrik. Hr Lindell är 

en mångkunnig man som få. Det berättas, att när han under en tid arbetade med en såg i 

ett litet samhälle uppåt landet, fick han vara hela samhällets ”klockarefar, som allt skulle 

bestyra”. Han fick på sin fritid vara cykelreparatör, förtennare, frisör, smed, urmakare. 

elektriker, sadelmakare, glasmästare, målare och tapetserare. Han fick texta adresser, 

lägga in korkmattor, reparera böndernas slåttermaskiner och motorer, morornas 

symaskiner och separatorer, göra markiser och fiskmjärdar samt röka fläsk. Han försökte 

t.o.m., hjälpsam som han är, laga deras trätofflor och halvsula skor. 

  Hr Lindell är en passionerad jägare och god skytt. I hans hem finns en imponerande 

prissamling och många fina medaljer som han erövrat, bl.a. Bolidens förtjänstmedalj för 

goda skytteinsatser. År 1946 blev han etta i veteranklassen om Göteborgspokalen. 

Förutom en mängd andra märken innehar han både Kronobergs- och Västerbottens läns 

förbundsmedaljer samt riksmedaljen i silver och högre årtalsmärket i brons. Vidare har 

han erövrat hemvärnsmedaljen i silver. 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 76 Torsdagen den 19 Maj 1949. 
 
Eldsvådetillbud i Vislanda.  Vislanda brandkår har bekämpat en mindre eldsvåda på 

bangården, där eld utbrutit i en del gamla slipers. 

  Dessa var impregnerade med tjära, varför elden var ganska svårsläckt. Stark vid rådde 

vid tillfället, och den låg direkt mot en magasinsbyggnad c:a 12 meter därifrån samt mot 

den närbelägna skogen. Brandmännen tog vatten från en brandbrunn och lyckades så 

småningom få bukt med elden. 
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Ur Smålandsposten N:o 79 Tisdagen den 24 Maj 1949. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 80 Torsdagen den 26 Maj 1949. 
 
  
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 83 Tisdagen den 31 Maj 1949. 
 
Dödsfall. 
 

  F. ingenjören vid Hälsingborgs stads spårvägar *S. G. Willner, Vanåfors, har avlidit 74 

år gammal. Han var född i Piggaboda, Vislanda 1875 och tog ingenjörsexamen i 

Göteborg, där han sedan hade olika anställningar. Han kom till Hälsingborg– Råå– 

Ramlösa järnväg 1907, där han förestod kraftstationen och verkstaden samt även 

banavdelningen. När staden 1924 övertog järnvägen och införlivade den med spårvägarna 

övergick han i stadens tjänst som föreståndare för banavdelningen och luftlednings-

arbetena samt avgick 1938 med pension. Närmast sörjande är maka och en broder. 

 
*Sven Gustaf Willner var en yngre broder till den välkände elverksägaren Sibbe Johansson, Långhult 

Målaskog, Ryssby socken.    A.R. 

 

 

 

Thore Olsson 

Birgit Petersson 

Vislanda.                               

 

 

 

                                

 

 

Lysning 

 

 
 

 

 
Vår kära syster 

Martina Gunhild 
Svensson 

har i dag efter ett långvarigt men 

tåligt buret lidande stilla och fridfullt 

insomnat i sitt 54:de levnadsår, djupt 

sörjd och i tacksamt minne bevarad 

av oss, släkt och vänner. 

Fridhem Lindås, Vislanda den 24 maj 

1949. 

ELLEN.    ERNST. 

Syskonbarn. 

Jesu Kristi, Guds sons blod 

renar oss från alla synder. 

 

Sv. ps. 579 och 265. 
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Ur Smålandsposten N:o 85 Lördagen den 4 Juni 1949. 
 
Kommunalt.  Kyrkofullmäktige har haft sammanträde.   

  Kyrkorådet har föreslagit installerande av mekanisk ringanordning i Vislanda kyrka. 

Arbetet hade kostnadsberäknats till 3,700 kronor. Fullmäktige beslöt enligt kyrkorådets 

förslag. 

  Vid tidigare sammanträde hade kyrkorådet erhållit i uppdrag att utreda frågan om ev. 

byggande av bårhus. Ritningar hade nu anskaffats, och arbetet hade kostnadsberäknats. 

Enligt föreslaget skulle bårhuset förläggas till östra sidan av kyrkogården, där gången 

mellan nya och gamla kyrkogården slutar. Fullmäktige beslöt enligt förslaget. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 91 Torsdagen den 16 Juni 1949. 
 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 96 Söndagen den 26 Juni 1949. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Tillkännagives 

att 

min kära maka 

Ada Andersson 
f. Dahl 

efter ett svårt lidande avlidit på 

Växjö lasarett i en ålder av 62 år, 

sörjd och i tacksamt minne bevarad 

av mig, fosterbarn, syskon, övrig 

släkt och vänner. 

Karlsro, Vislanda den 14 juni 1949. 

OTTO ANDERSSON. 

Hennes älsklingspsalm 302. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

söndagen den 19 juni kl. 10,30. 

Torsten Forsmark 

Britt Nilsson 

Vislanda.  

Göteborg midsommarafton. 

Stig Ekberg 

Ulla-Britt Larsson 

Målaskog.                                 Eneryda. 

Karl-Erik Isaksson 

Majken Granberg 
Vislanda.           

 

 

 

John Brandt 

Margit Lönn 

Målaskog.                              Vislanda.                               

Midsommarafton 1949. 

Stig Svensson 

Asta Signal 

Diö.                                       Vislanda. 

Malmö midsommarafton.                                 

                  

 
                                

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 97 Tisdagen den 28 Juni 1949. 
 
Bröllopsbesöket slutade med bilhaveri.  I lördags morse anträffades å allmänna vägen 

vid Lindås Västregård i Vislanda socken en havererad personbil och jämte denna en 

sovande mansperson, som syntes ha fått allt för mycket till bästa. 

  Personen, som var så omtöcknad, att han icke kunde väckas, förrän han forslats till 

Alvesta för blodprovs tagande, visade sig vara från Skara och hade midsommaraftonen 

bevistat ett bröllop i sin hemtrakt. Bilen hade framförts endast några hundra meter från 

det ställe, som Skarabon besökt, från ena vägkanten till den andra. I en svag högerkurva i 

bilens färdriktning hade föraren icke kunnat hålla vägen utan först kört mot en å 

vägkanten liggande tegelhög och därefter mot ett träd, varvid barken på trädet skalats bort 

till en meter över marken. Bilens vänsterparti tillbucklades och förstördes därvid. 

  Skarabon försökte vid utredningen göra gällande, att en arbetare vid hans företag 

oförhappandes kommit ned till Vislanda och fört bilen. Vittnen finns emellertid, som 

uppger, att mannen varit ensam under den olyckliga färden. 

  Utredning pågår. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 103 Lördagen den 9 Juli 1949. 

 
Dödsfall. 
 

  På torsdagen avled helt hastigt genom en 

hjärtattack metallarbetaren Göte Palm, 

Lindås, Vislanda. 

  Palm hade varit linjedomare vid en fot-

bollsmatch i Alvesta. Efter matchen kände 

han sig illamående och fördes till läkare i 

Alvesta. Denne remitterade Palm till Växjö 

lasarett, där han emellertid avled efter en 

kort stund. Palm var klent byggd och led av 

en hjärtsjukdom. 

  Den så hastigt bortgångne var född i 

Vislanda och endast 27 år gammal. Tidigt 

kom han in på metallarbetarbanan och hade 

först anställning i Vislanda. Då han var 

mycket intresserad av sitt yrke, tog han 

anställning även å andra orter och kom för 

ett år sedan till Alvesta Industri AB, där han 

var verksam till sin död. Han var en kunnig 

och dugande yrkesman och genom sitt 

redbara och gladlynta sätt högt skattad 

bland vänner och kamrater. Livligt intres-

serad av idrottsrörelsen tillhörde han 

Vislanda IF. Hans bortgång har väckt stor 

förstämning i orten. Närmast sörjes den 

bortgångne av föräldrar och syskon. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vår käre son, 

vår älskade broder 

GÖTE 
född den 3 maj 1922, 

har hastigt lämnat oss i 

 djupaste sorg. 

I ljusaste hågkomst skall Ditt 

minne alltid leva.  

Lindås, Vislanda den 7 juli 1949. 

IDA och J. A. PALM. 

Syskonen. 

Det susar av vemod, 

När banden de brista. 
Det känns så tomt 

När kära vi mista. 

Dock stilla vi viska 
O, vila i frid 

Du älskade Göte 

Från jordlivets strid. 

Sv. ps 355. 
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Ur Smålandsposten N:o 107 Lördagen den 16 Juli 1949. 
 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 108 Söndagen den 17 Juli 1949. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller i dag verkstadsarbetaren Karl Magnusson, Vislanda. 

  Jubilaren är född i Vislanda. Han började 1921 vid S J:s torvpulverfabrik Hästhagen, där 

han arbetade till 1932, då han fick anställning vid S J:s skrotningsplats därstädes. Han har 

tillhört styrelsen för Vislanda folkparksförening och i denna varit bl.a. kassör ett flertal år. 

Jubilaren är gemytlig som sällskapsmänniska och har förvärvat sig många vänner. 

 

 

Buss gick två gånger 
av vägen vid Ryssby. 

 
Andra gången satt en av passagerarna 

vid ratten – sju skadade. 

 

  Inte mindre än två gånger gick en av S J:s landsvägsbussar mellan Växjö och Ljungby i 

går av vägen, och den andra gången skadades sju personer, dock ingen mera allvarligt. 

  Efter den första olyckan ville inte chauffören köra längre, men ratten övertogs av en av 

passagerarna, en dansk som inte hade någon vana att köra buss, och efter en mil inträffade 

nästa olycka med ovan angivna följd. Orsaken till olyckan är ännu inte utredd, även om 

mycket talar för att något fel uppstått i styrinrättningen. 

  Redan vid avfärden från Växjö fick passagerarna ett intryck av att det inte alls var som 

det skulle, och en del tyckte sig också märka att chauffören, som bor i Ljungby, var 

 

 
 

 

 

Vår lilla Solstråle 

Lena 
född den 20/8 1948 

har i dag lämnat oss, släkt och 

vänner i outsäglig sorg och saknad. 

Lindås, Vislanda den 14/7 1949. 

KARIN o. RUNE NIESEL. 

Mormor, Morfar, Farmor. 

Karl. 

Du lilla oskuldsblomma 
som sluta fick din färd 

till himlen fick du komma 
ifrån en syndig värld. 

Du lämnat oss alla, 

Far och Mor,  
och gått dit inga sorger bor, 

Du var för god att leva. 

Sv. ps. 283: 7. 
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spritpåverkad. I varje fall var han sig inte lik, och enligt vad en av passagerarna uppger, 

skulle han ha yttrat något om att han var mycket trött och knappast orkade att köra den 

stora bussen. 

  3 km väster om Vislanda – vid Speleboda närmare bestämt – körde han av vägen. Diket 

var emellertid inte djupt, och chauffören hade inte någon större svårighet att få upp 

bussen på vägen igen. 

  Efter olyckan förklarade chauffören, att han inte ville köra längre, och flera av 

passagerarna framhöll med skärpa, att de inte villa fortsätta med honom vid ratten. 

  En av passagerarna lyckades i all hast skaffa en cykel och köra med denna tillbaka till 

Vislanda, där en reservbuss fanns till hands. Det tog heller inte många minuter förrän 

denna var på väg mot Speleboda, men olycksbussen hade då lämnat platsen. 

  Flera av passagerarna hade nämligen haft bråttom att komma till Ljungby för att passa 

de olika tåg, som där hade anknytning till denna busslinje, och var därför angelägna om 

att utan tidsspillan komma fram. Någon frågade därför, om inte bland passagerarna fanns 

någon, som kunde köra bussen. En dansk förklarade sig vilja överta ratten, trots att han 

endast innehade danskt körkort och inte var van vid busskörning. Färden gick också 

ganska vingligt, och när den efterkommande reservbussen fick syn på olycksbussen 

verkade dess framfart ganska riskabel. Upprepade signaler för omkörning besvarades 

heller inte av olycksbussen, och reservbussen vågade därför inte företa någon omkörning 

utan fick hålla sig efter.  

  Vid Hultatorp i närheten av Ryssbyholm i Ryssby, där vägen är både bred och rak, 

började olycksbussen draga sig allt längre åt vänstra vägkanten och törnade slutligen mot 

ett stort träd. Hastigheten var emellertid inte hög – troligen under 40 km., varigenom en 

svårare olyckshändelse hindrades. Så gott som alla fönsterrutorna på vänstra sidan av 

bussen krossades, framdelen blev intryckt, och även i övrigt blev bussen rätt svårt skadad. 

Av passagerarna, som uppgick till ett 30-tal, blev sju skadade, av vilka en ådrog sig ett 

armbrott och resten erhöll skärsår av glassplitter. De fördes i trafikbil och ambulans till 

Ljungby lasarett.  

  Den danske chauffören kunde ej ge någon annan förklaring till olyckan, än att ratten låst 

sig på något oförklarligt sätt, varigenom han förlorat herraväldet över bussen. 

Omständigheter talar för att detta också varit anledningen till den något osäkra körningen 

ända från Växjö och den första dikeskörningen. 

  Den ordinarie chauffören skadades också vid olyckan och blev i likhet med de övriga 

förbunden vid Ljungby lasarett, varefter han fördes till provinsialläkaren, där man tog 

blodprov på honom. Därefter fördes han till polisstationen, där han fick kvarstanna över 

natten till dagens fortsatta utredning. 

  De icke skadade passagerarna fick fortsätta färden i reservbussen.  

 

 

Ur Smålandsposten N:o 109 Tisdagen den 19 Juli 1949. 
 
Begravning. 
 

  I Vislanda kyrka jordfästes i lördags metallarbetaren Göte Palm, Vislanda. 

  Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda. Efter gravsättningen 

nedlades krans från Metallindustriarbetarförbundets avdelning 32 i Alvesta av hr Rune 

Persson. För verkstadsklubben i Alvesta talade hr Erland Holm och nedlade en krans. För 

tjänstemännen och chefen vid Industribolaget talade förrådsmästare R. Johnsson, Alvesta 

och nedlade en krans. På Vislanda mekaniska verkstads vägnar talade hr Allan Olsson 

och nedlade en krans, och för Framtidsförbundets sjukkassa talade hr G. A. Svensson och 

nedlade en krans. Den avlidnes lärare, folkskollärare Hjalmar Liljeqvist, nedlade en krans 

från vänkretsen. Karl Aronsson, Lindås, Vislanda nedlade en krans från kamraterna. 

Metallindustriarbetarförbundets fana sänktes över graven. 

 



 
175 

Dikeskörningen i 
Ryssby. 

 
Inget fel på bussens styrinrättning. 

 

  Vid söndagens förhör med den busschaufför, som på lördagen körde av vägen med S J-

bussen mellan Växjö och Ljungby, medgav denne, att han under uppehållet i Vislanda 

förtärt brännvin som en bekant bjudit honom på, men förnekar, att han förtärt sprit före 

avfärden från Växjö. När chauffören efter blodprovet infördes till Ljungby, företedde han 

så starka symptom på berusning, att polisen nödgades kvarhålla honom över natten. 

  Bland de skadade befann sig en Växjöbo, vilken bröt armen vid olyckan. Efter förband 

på Ljungby lasarett transporterades han till Växjö lasarett. 

  Olycksbussen undersöktes på måndagen av en bilexpert för utrönande av eventuella fel 

på styrinrättningen. Något fel på denna förefanns emellertid ej varför den vingliga 

framfarten måste ha berott på annan ännu ej klarlagd omständighet. 

  Den danske tillfällige chauffören är en smed, som befann sig på semesterresa i Sverige. 

Han innehade danskt körkort men hade aldrig kört buss förut, vilket kanske var an-

ledningen till dikeskörningen. Dansken kommer i alla händelser att åtalas för att ha fört 

buss utan trafikkort. 

  S J-chauffören har tidigare gjort sig skyldig till rattfylleri. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 110 Torsdagen den 21 Juli 1949. 
 

50-åring 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
 

50 år fyller på söndag köpman Valfrid Johansson, Piggaboda, Vislanda. 

  Jubilaren är född i Vislanda. Han ägnade sig först åt studier och avlade 20 år gammal 

realexamen i Ljungby. Efter avslutade skolstudier deltog han några år i arbetet på 

fädernegården till 1927, då han övertog den av handlanden R. Lundqvist startade 

diverseaffären i Piggaboda. Denna har han betydligt utvecklat för att tillgodose den 

ständigt ökade kundkretsen med varor av alla slag. Även hans stora hjälpsamhet har gjort, 

att han vunnit odelat förtroende.  

  Vid sidan av affären innehar han sedan 15 år tillbaka trafikbilsrörelse. 

  Hr Johansson är mångårig medlem av Vislanda kyrkokör samt revisor i hembygdsföre-

ningen. 

  Sin fritid, om sådan någon gång gives honom, ägnar han åt självstudier, främst beträf-

fande språk. 

Köpman Valfrid Johansson. 
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Ur Smålandsposten N:o 113 Tisdagen den 26 Juli 1949. 
 

Pälle Näver: 

Ultimatum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 114 Torsdagen den 28 Juli 1949. 
 

Hyllning. 
 

  Köpman Valfrid Johansson, Piggaboda, Vislanda, blev på sin 50-årsdag i söndags 

föremål för omfattande hyllningar.  

  Först uppvaktade hr Henning Hult, Växjö, med sång och överlämnade från firmor i 

staden blommor och penningar. Lantbrukare Per Engkvist, Piggaboda, framförde 

grannarnas talan och överräckte från dem m.fl., ett album med penningar samt 

blomsterkorg. AB Svenska Cykelmagasinet, Linköping, uppvaktade genom sin 

representant hr A. Hedberg, Göteborg, med jubilarens porträtt i olja, utfört av hr Hedberg. 

  Vid den middag, som jubilaren gav i sitt hem för ett 100-tal gäster, hyllades han ånyo 

med tal, sång och musik. För Vislanda köpmannaförening talade järnhandlande Carl Erik 

Järnåsen, Vislanda, och överlämnade en blomsterkorg. Ytterligare tal hölls. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 118 Torsdagen den 4 Augusti 1949. 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

På ålderdomshemmet 

de manliga hjonen 

var styva i korken 

och buttra i tonen, 

och mumlandet steg till 

ett hotande brus: 

”Vi måste från dato 

ha dubbelt med snus!” 

  

Den bistraste gubben 

blev utsedd i flocken; 

tog kryckan i näven 

och sträckte på rocken 

och ansade skägget 

med omsorg rätt stor 

och klev genom dörren 

till Hemmets kontor. 

 
 

”Gudda´”, muttra gubben, 

jo, dä gäller snuset, 

si jämt får en snåla 

sej fram här i huset; 

dä räcker ju knappt te´ 

e´ mungipe–rand 

än mindre te´ fylla 

e´ ihålig tand! 

 

”Å vell int´ kamereren 

förstora ransonen, 

så lägger vi allvar 

och handling i tonen, 

å se´n kan han setta 

å glo mä´ sitt pill 

å skaffa si fatti´hushjon 

var han vill!” 

 

                                 

BESÖK TRADITIONELLA SOMMARFESTEN 

i Hönetorp, Vislanda 
lördagen den 6 aug. och söndagen den 7 aug. 1949. 

Lördag kl. 8 – 12 e.m. dansmusik av SPELMANSPOJKARNA. 

Söndag kl. 4 e.m. KONSERTMUSIK av Vislanda hemvärns 

musikkår, kl. 5 KABARÉPROGRAM av Uråsa SLU-avdelnings 

teateramatörer, kl. 6 GAMMAL DANSMUSIK, kl. 7 – 11 dans-

musik av STIG FERMS ORKESTER. 

Sedvanliga festanordningar.      tombola.      skjutbana.      kaffe- 

servering.         varm korv.         servering av ostkaka    m.m. 

                                 Vislanda BF- SLKF- och SLU-avdelning. 
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Ur Smålandsposten N:o 119 Lördagen den 6 Augusti 1949. 
 

Dödsfall. 
 

  I Ljungby avled i onsdags hr Emil 

Svensson, Lindås, Vislanda.  

  Den hädangångne var född i Ulvsboda, 

Vislanda 1890. Efter att först ha ägnat sig åt 

lantbruk under en kortare tid, övergick han 

sedan till affärsverksamhet. 

  Närmast sörjande är en broder, hemmans-

ägare P. A. Svensson, Nyholmen, Vislanda, 

samt syskonbarn. 

 

 

De gamlas dag, firades i söndags i Vislanda 

med fullständig högmässa i församlingens 

kyrka. 

  Efter gudstjänsten samlades de gamla i 

prästgården, där de kyrkliga syföreningarna 

anordnat samkväm. Kyrkoherde Eskil 

Jonson, Vislanda, tackade de gamla för att 

de hade velat komma och sjöng ett par av 

Davids psalmer. Sammankomsten slöts med 

en kort andaktsstund. 

 

 
 

 

 

Härmed tillkännagives att 

min käre broder och svåger 

Emil Svensson 
Lindås, 

stilla avlidit på Ljungby lasarett i sitt 

60:e levnadsår, sörjd och i tacksamt 

minne bevarad av oss, övrig släkt 

och många vänner. 

Nyholmen, Vislanda den 3 aug. 1949. 

PETTER AUGUST och  

KATARINA SVENSSON. 

Syskonbarnen. 

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. 

Lösöreauktion. 
Tisdagen den 9 innevarande augusti med början kl. 15 låter torv-

mästaren  Ivar Persson å Stenstugan, Vislanda,  på grund av flyttning 

genom offentlig auktion försälja 60 ett- och tvååriga höns, 50 hönkyck-

lingar, 20 kalkonkycklingar, 3 antika klaffbyråar, ekkista, golvur med 

sign. urtavla av tenn, 2 väggur, piphylla med sjöskumpipor, antikt glas 

och porslin, koppar, vaser, oljemålningar, uppstoppad kungsörn, ejder, 

fasan och korp, matrumsmöbel med gammal dalamålning, belys-

ningsaggregat 6 volts m. batteri, för bensinmotor med inbyggd 

generator, div. möbler såsom köksmöblemang, ottoman m. tagel-

madrass, dubbelottoman, fåtöljer, bokhylla i björk, ekbord, böcker, 

handredskap, baljor, konserveringsapparat, glassmaskin, sjöstövlar, 

stora dammsugare 127 v. och 220 v., 2 radioapparater, fönstermarkis 

m.m. m.m.  

Två mån. betalningsanstånd mot vanligt äganderättsförbehåll. 

       Alvesta den 1 aug. 1949. 

ERIC JONSSON. Tel. 215. 

Vislanda 
Cyklar mottagas tillsvidare ej 

för reparation. 

A N T O N   H U L T, 

Simonsboda. 
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Ur Smålandsposten N:o 120 Söndagen den 7 Augusti 1949. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 121 Tisdagen den 9 Augusti 1949. 
 

Dödsfall. 
 

  På lördagen avled förre hemmansägaren 

Olof Magni Jonsson, Mörhult, Vislanda, i 

sitt 79:de levnadsår. 

  Den bortgångne var född i Hullingsved i 

Vislanda. I yngre år arbetade han borta på 

olika håll, bl.a. i Skåne och Danmark. År 

1897 ingick han äktenskap och inköpte då 

ett jordbruk i Fågelsång under Hullingsved. 

Några år senare eller 1903 inköpte han den 

gård i Mörhult, som han sedan innehade, till 

dess äldste sonen övertog densamma 1937. 

Den bortgångne var en synnerligen arbet-

sam och outtröttlig man, som utförde ett 

storslaget arbete på sin gård. Bl.a. ägnade 

han sig åt stenbrytning och gjorde även 

andra förbättringar på jordbruket samt 

byggde om ekonomibyggnaden. För bonde-

rörelsen hade han stort intresse.  

  Närmast sörjes den bortgångne av make, 

fem barn och barnbarn. Av barnen är sonen 

Carl innehavare av fädernegården, dottern 

Ida är gift med lantbrukaren Edvin Johans-

son, Motala, sonen Gustaf vistas i föräldra-

hemmet och yngsta dottern Svea på sjukhus. 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 122 Torsdagen den 11 Augusti 1949. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sven Engkvist 

Stanny Carlsson 

Grimslöv.                              Vislanda.                               

Ulricehamn den 6 aug. 1949. 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 
 

 

 

Min älskade make, 

vår käre 

far, farfar och morfar 

f.d. hemmansägaren 

Olof Magni 
Jonsson 

har i dag stilla avlidit på Ljungby 

lasarett i sitt 79:de levnadsår, djupt 

sörjd och saknad och i tacksamt 

menne bevarad av mig, barn, 

barnbarn, barnbarnsbarn, släkt och 

många vänner. 

Mörhult, Vislanda den 6 aug. 1949. 

MARIA JONSSON. 

Barn och barnbarn. 

Sv. ps. 299. 

Jordfästningen äger rum vid Vislanda 

kyrka söndagen den 14 aug. 1949 kl. 
10,15 fm. 

 

 

Tore Axelsson 

Gurli Gårner 

Vislanda.                               

Den 7/8 1949. 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 123 Lördagen den 13 Augusti 1949. 
 
Bårhus på Vislanda kyrkogård.  Byggnadsstyrelsen har godkänt ett av arkitekt E.G. 

Erlandsson uppgjort förslag till bårhus vid Vislanda kyrkogård.  

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 136 Söndagen den 4 September 1949. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 153 Tisdagen den 4 Oktober 1949. 
 
Bröllop. 
 

  I Vislanda prästgård sammanvigdes i lördags arrendatorn Bertil Petersson, Flemma gård, 

Vreta kloster, och fröken Anna-Lisa Johansson, dotter till f.d. trafikbiträdet K.G. 

Johansson och hans maka, Vislanda. 

 Efter vigseln gav brudens föräldrar middag för släktingar och vänner, varvid brudparet 

hyllades med tal, sång och telegram. 

 

Stor Lösöreauktion 
å HÄSTHAGENS MOSSE, VISLANDA, 

Lördagen den 10 sept. kl. 10 f.m. låter Aktiebolaget Svensk Torvförädling, 
på grund av driftens inskränkning genom offentlig auktion, som förrättas vid 
förläggningsplatsen Elnaryd 1 km. från Vislanda station, försälja en stor del 

av rörelsens förläggningsmaterial, varav nämnes: 

    2 st. svetsverk, 1 smidesässja, 2 smidesstäd, 3 st. fläktar, 1 parti kugghjuls-
pumpar, handpumpar, brandpumpar, 2 st. domkrafter, 1 st. 1-trummigt spel, 

några st. skruvstäd, 1 parti rälsvagnar, blåslampor, 1 parti stålwire, 1 större parti 
rälsspik. 

FÖRLÄGGNINGSMATERIAL: 

   1 större parti filtar, lakan, putvar, madrasser, en stor del i prima kvalité, 1 

större parti med spannar, grytor, stekpannor, tvättbaljor, 1 tvättgryta, porslin, 
muggar, knivar och gafflar. 

VERKTYG: 

    1 större parti yxor, spadar, skyfflar, hackor, grepar, järnspett, släggor, sågar, 

skiftnycklar, hovtänger, rörtänger, hammare, borr av olika slag. 

DIVERSE: 

    1 större parti enekorgar, skottkärror, paketcyklar, 1 parti kablar, 1 parti el-

material, armatur, 1 parti täckningslämmar. 

    1 parti sekundaved, trädgårdsmöbler m.m. Dessutom säljes betydligt mera än 

som här ej nämnes. 

    Servering anordnas. 

    För säkra och av oss kända inropare lämnas två mån. kredit, andra betala 
kontant eller vid anfordran. Äganderätten till försålt gods förbehålles tills det är 

till fullo guldet, inrop upp till 10:- kr. betalas kontant. 

    Visning och upplysningar lämnas av förvaltare P.G. Närman, Vislanda, tel. 

141, 105. 

    Ljungby den 2 september 1949.  

AUKTIONSFIRMAN MANGBO & BENGTSSON, 

Tel. 504, 1234, 256. 
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Ur Smålandsposten N:o 155 Lördagen den 8 Oktober 1949. 
 

Dödsfall. 
 

  Nämndemannen Emil Ohlsson, Vislanda, 

avled i torsdags efter ett långt och svårt 

lidande. 

  Den bortgångna var född i Mörhult, 

Vislanda den 19 juni 1893. Vid tio års ålder 

flyttade han med föräldrarna till Sjöaryd i 

Virestads församling. I början på 1910-talet 

inköpte hr Ohlsson fädernehemmet i Mör-

hult, som han brukade till för ett par år 

sedan, då han överlät gården till sin son 

Folke, och bosatte sig i Kvarnabacken, 

Vislanda. 

  Inom den kommunala och kyrkliga 

förvaltningen i Vislanda har hr Ohlsson 

innehaft en mängd uppdrag. Sålunda har 

han varit ledamot av kommunalfullmäktige 

och kommunalnämnd, fattigvårdsstyrelse, 

vars ordförande han varit under ett flertal 

år, barnavårdsnämnd, pensionsnämnd och 

taxeringsnämnd, kyrkofullmäktige och kyr-

koråd samt i samband därmed kyrkovärd. 

Bland övriga uppdrag må nämnas över-

förmyndare, gode man vid lantmäteriför-

rättningar, ledamot av styrelsen för 

Vislanda pastorats brandstodsbolag och 

styrelsen för Svenska Handelsbankens 

Vislandakontor samt nämndeman. Även i 

jordbrukarnas politiska och ekonomiska föreningar har han tagit intresserad del. 

  Närmast sörjande är maka och en son, sonhustru och barnbarn. I deras sorg deltager 

syskon, övrig släkt och en stor vänkrets. 

  

 
Två föll från tåg 

i Eneryda. 
 

Hoppade av, stationskarl 

sökte hindra. 

 
 

  En egendomlig olyckshändelse inträffade på torsdagskvällen vid Eneryda station, varvid 

två personer hamnade under det gående tåget, dels en lantbrukare från Vislanda och dels 

en stationskarl, som sökt hindra denne att hoppa av. 

  Lantbrukaren Johan August Lundgren från Bjälleberg, Vislanda, hade kommit med tåget 

från Diö och skulle stiga av vid Eneryda station. Han kunde dock av någon anledning ej 

få upp den vagnsdörr, genom vilken han tänkt gå ut, och sedan han förgäves sysslat med 

denna en stund gick han genom vagnen för att gå ut genom en annan dörr. Under tiden 

hade emellertid tåget hunnit sätta sig i rörelse. 

  Stationskarlen Knut Erik Lennart Andersson från Malmö såg att Lundgren tänkte hoppa 

av tåget trots att detta satts i rörelse och enligt sina instruktioner tog Andersson tag i 

 

 

 
Tillkännagives 

att 

min kära make, min käre 

far och vår farfar 

Nämndeman 

EMIL OHLSSON 
i dag stilla avlidit på Växjö 

epidemisjukhus i sitt 57:e levnadsår, 

sörjd och saknad av oss, syskon, 

släkt och många vänner. 

Kvarnabacken, Vislanda  

den 6 oktober 1949. 

JUDITH OHLSSON. 

Folke o. Stina. 

Inger. Lars. 

Stilla och god Du alltid varit, 

utan klagan smärtan bar, 

ingen vet vad Du har lidit, 

Nu Du vilan funnit har. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 
söndagen den 16 oktober 1949 kl. 10,15. 

De, som önska följa den avlidne till 
graven samlas i Sorgehuset kl. 8 fm. 

Meddelas endast på detta sätt. 
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Lundgren och sökte hindra denne från att hoppa av. Lundgren hade emellertid redan 

börjat hoppet och i fallet drog han Andersson med sig så att båda föll ned mellan 

plattformen och tåget. Tågklareraren observerade händelsen och stoppade omedelbart 

tåget. 

  Andersson skadades ej men Lundgren som låg överst fick åtskilliga skador. Två vagnar 

hann passera innan tågklareraren hade stoppat tåget. Lundgrens ena fot hade då kommit 

över ena rälsen och det var i sista ögonblicket tåget stannade innan hjulet gått över foten. 

  Lundgren fördes i bil till Ljungby lasarett. Därifrån meddelas att Lundgren, som är 56 år 

gammal, ådragit sig skador i bäckenet, stukat en axel samt fått en del skrubbsår. Någon 

fara för hans liv anses icke föreligga. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 158 Torsdagen den 13 Oktober 1949. 
 

Dödsfall. 
 

  I tisdags avled kakelugnsmakaren August 

Petersson, Vislanda. 

  Den bortgångne var född i Lilla Hyltan, 

Vislanda, år 1874. Efter att först ha ägnat 

sig åt murareyrket övergick han till att bli 

kakelugnsmakare, vilken verksamhet han 

bedrivit i närmare 50 år. Petersson var känd 

som en mycket skicklig yrkesman. Person-

ligen var han en försynt man, som lugnt och 

stilla gick sin väg fram. 

  Närmast sörjande är maka och tre barn. 

Dottern Ellen vistas i hemmet och Betty är 

bosatt i Lund. Sonen Per är kakelugns-

makare och bosatt i Vislanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 159 Lördagen den 15 Oktober 1949. 
 
Från Vislanda, meddelas: 

  Värendsgillet i Vislanda har hållit sitt årsmöte å Vislanda hotell. Av styrelseberättelsen 

framgick bl.a. att medlemsantalet under året varit 64. I julgåvor har utdelats 150 kr. 

kassabehållningen uppgick till kr. 572:08. Till ordförande omvaldes kamrer Sven 

Samuelsson. Vidare omvaldes i styrelsen direktör Arthur Fridström, handlande Gustaf 

Svensson, fabrikör Bengt J. Olsson, Skörda, slaktaremästare Axel Karlsson och hr Edvin 

Wollert. Till revisorer omvaldes skräddarmästare Hj. Grahn och ingenjör Karl Henrik 

Nilsson. Före sammanträdet talade ordföranden till den nyligen bortgångne nämnde-

mannen Emil Ohlssons minne. En tyst minut följde på talet. 
 

 

 
 

 

 

Gud har till sig hemkallat 

min älskade make,  

vår käre far och farfar 

Kakelugnsmakare 

August Petersson 
som lugnt och stilla insomnat i dag i 

sitt 76:e levnadsår, djupt sörjd och 

saknad av oss, syster, övriga 

släktingar och vänner. 

Vislanda den 11/10 1949. 

EMMA PETERSSON. 

Barnen. 

B a r n b a r n e n. 

Sv. ps. 403:6; 336. 
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Ur Smålandsposten N:o 161 Tisdagen den 18 Oktober 1949. 
 

Dödsfall. 
 

  I lördags avled efter en lång tids sjukdom 

f.d. hemmansägaren Samuel Johnsson, 

Kvarnaholm, Vislanda.  

  Den bortgångne var född i Röshult, 

Vislanda, 1878. Efter ingånget äktenskap 

1906 köpte Johnsson Lindås Västregård i 

Vislanda. Johnsson innehade sedan Kvarna-

backen och därefter en gård i Stenbrohults 

församling, tills han flyttade till Brånan i 

Vislanda. Denna gård överlämnade han till 

en son och köpte för några år sedan en villa 

i Vislanda samhälle. Inom det kommunala 

livet var Johnsson under sin krafts dagar 

verksam i bl.a. kommunalfullmäktige, 

taxeringsnämnd och kristidsnämnd.  

  Närmast sörjande är maka och två barn. 

Sonen John innehar fädernegården och 

dottern Karin är gift med sjukvårdaren Olof 

Andersson, Malmö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 166 Torsdagen den 27 Oktober 1949. 
 

Dödsfall. 
 

  Kristina Olsson, Skärvholmen, Vislanda, 

avled i måndags. 

  Den bortgångna var född i Karlstorp, 

Lindås, Vislanda församling. Kristina 

Olsson har varit en arbetsmänniska som få 

och hennes liv har varit fyllt av arbete. 

  Närmast sörjande är två söner, syskon och 

svägerska. Av sönerna är Johan bosatt i 

Malmö och Gustav sågverksarbetare i 

Vislanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade make, 

vår käre far,  

farfar och morfar 

f.d. Hemmansägaren 

Samuel Johnsson 
har i dag stilla avlidit efter ett långt 

lidande i sitt 72:a levnadsår, djupt 

sörjd och saknad av oss, släkt och 

många vänner. 

Kvarnaholm, Vislanda den 15 okt. 1949. 

BETTY JOHNSSON. 

John och Hildur. 

Berit, Rolf. 

Karin och Olof. 

Barbro. 

Du styrde, Du ställde,  

Du ville så väl. 

Välsignat vare Ditt minne. 

Sv. ps. 565 och 579. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka söndagen den 23 okt. 1/2 11 fm. 

 

 

 
 

Tillkännagives, 

att 

Gud i sitt allvisa råd 

behagat hädankalla 

vår älskade mor 

Kristina Olsson 
som i dag stilla avlidit i sitt 91:sta 

levnadsår, djupt sörjd och saknad av 

oss, syskon, svägerska och många 

vänner. 

Skeppshult, Vislanda den 24/10 1949. 

GUSTAV.     JOHAN. 

Herre, jag är så trött, 

Vandringsstaven i min hand är nött. 

Allt är nu redo för sista färden. 

Sv. ps. 572. 
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Ur Smålandsposten N:o 170 Torsdagen den 3 November 1949. 
 

Från Sunnerbo häradsrätt. 

 
Busschaufför drack konjak  

för att strama upp sig. 
 

Höll sedan på att somna vid ratten 

och körde i diket. 

 

  Målet mot den berusade busschauffören, som den 16 juli med en SJ-buss fullsatt med 

passagerare körde av vägen strax öster om Vislanda, handlades i går. Åklagare var 

landsfogde, vilken även hade åtalat den danske bilmekanikern, som sedan försökte köra 

bussen till Ljungby men dikeskörde vid Ryssbyholm, varvid flera av passagerarna 

skadades. 

  Enligt vad som framkommit vid utredningen, hade busschauffören kvällen innan 

olyckan satt i sig en kvartsliter OP. På morgonen kände han sig dålig, och för att pigga 

upp sig drack han två dricksglas starkvin, innan han kl. 8 körde turen Ljungby – Växjö. 

Framkommen dit hade han mycket att uträtta. Det var en varm dag, och han kände sig 

mycket trött. Vid 16-tiden startade han färden till Ljungby. Framkommen till Vislanda 

kände han sig fullkomligt slut. Där träffade han en bekant, som bjöd på konjak ur en 

halvlitersbutelj. I stationsväntsalen drack svaranden ett par försvarliga klunkar ur flaskan 

för att ”strama upp sig”. Efter en kort stund började konjaken verka, och när föraren 

skulle starta färden, hade han svårt att starta bussen. När han kört ungefär en km., höll 

han på att somna, och färden gick vingligt ännu några km., innan bussen hamnade i diket. 

De oroliga passagerarna steg ur, men chauffören hade tydligen drabbats av en chock. Han 

satt kvar fullständigt apatisk och höll kassaapparaten krampaktigt i famnen. Det är nu, 

som dansken kommer in i historien. Han lät övertala sig att köra bussen till Ljungby, trots 

att han saknade trafikkort och ej tidigare fört buss. Chauffören måste med milt våld föras 

från sin plats, och när han protesterade, tillsades han av de uppbragta passagerarna att 

hålla sig lugn. Ett par gånger under färden hade han bett dansken att stanna men 

nedtystades av passagerarna. När bussen kom till Ryssbyholm, körde den i diket, och 

flera av passagerarna skadades. Nu var det danskens tur att få en chock, som var så 

kraftig, att han lade sig att somna på vägkanten. En från Vislanda efterskickad buss tog 

passagerarna till Ljungby, och de skadade, däribland busschauffören, hamnade på 

lasarett. Där togs blodprov på chauffören, som utvisade 2,57 promille. Dansken var 

spritfri. 

  Åklagaren yrkade ansvar på busschauffören för rattfylleri samt för att han åsidosatt sin 

tjänsteplikt genom att ej hindra dansken att köra bussen. Detta hade han lätt kunnat gjort, 

menade åklagaren, genom att t.ex. taga ur startnyckeln. Vidare yrkade utbota straff med 

minst två månader och avsättning från SJ:s tjänst. Mot dansken yrkades ansvar för att han 

utan körkortstillstånd framfört buss. 

  Dansken erkände genom ombud, och chauffören erkände, vad som lades honom till last, 

utom vad beträffande åsidosättande av tjänsteplikten. Efter första dikeskörningen hade 

passagerarna tagit befälet, och svaranden tillät ej yttra sig, varför han ej kunde hindra 

dansken att taga ratten. 

  Svarandens rättegångsbiträde framhöll, att svaranden tidigare lidit mycket svårt av 

gengasförgiftning, och på Ljungby lasarett konstaterades i samband med olyckan, att han 

led av blodbrist. Dessa förhållanden kunde tänkas ha bidragit till att svaranden reagerat så 

starkt för att alkohol. Biträdet bestred åklagarens yrkande och om avsättning från tjänsten. 

  Svaranden har varit i SJ:s tjänst som chaufför sedan 1939 och hade mycket goda vitsord 

såväl från chefer och kamrater som trafikanter. Även tidigare arbetsgivare gav svaranden 

mycket god beröm. 

  Dom den 16 november. 
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Vislanda husmodersförening, har haft sammanträde i hantverksföreningens lokal. 

  För att medlemmarna skulle få en inblick i styrelsens för länsförbundet arbete berättade 

ordf. fru Gunhild Karlsson om styrelsemötet i Växjö.  

  Föreningen beslöt att sända 50 kr. till förbundsfonden. Vidare beslöts, att deltagarna i 

husmodersgymnastiken skulle erlägga en terminsavgift av 3 kr. pr medlem. 

  Efter förhandlingarna följde mannekänguppvisning. Det var deltagarna i den nu 

avslutade sykursen, som villigt poserade i sina verkligt flotta och välsydda modeller, 

såväl klänningar som kappor, och som kritiskt granskades av de övriga. Utan överdrift 

kan sägas, att kursen gett strålande resultat. Både de stolta mannekängerna och deras 

ledare fröken Ingrid Lindell erhöll en välförtjänt applåd. Redan nu anmälde sig flera till 

en ny sykurs, beräknad till i februari nästa år.  

  Efter kaffet blev det allsång. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 171 Lördagen den 5 November 1949. 
 

Rättegångs- och polissaker. 

 
  Landsfiskalen i Alvesta hade instämt en lastbilschaufför för att han med sin lastbil 

kolliderat med en annan bil vid Sälhyltan på vägen Vislanda– S. Vare. Svaranden er-

kände att han inte kört så försiktigt, som han bort men han bestred, att han kört slarvigt. 

Åklagaren fann emellertid att han gjort sig skyldig till vårdslöshet, och domen löd på 10 

dagsböter á 4 kr. och 342 kr. i skadestånd till den påkörde bilisten. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 172 Söndagen den 6 November 1949. 
 

Dödsfall. 
 

  I fredags avled efter en längre tids sjuk-

dom lantbrukaren Gustav Salomonsson, 

Sjöholmen, Vislanda. 

  Den bortgångne var född 1897 i Sjöhol-

men, Vislanda. Han har varit en mycket 

arbetsam man, som förutom skötseln av 

jordbruket ägnat sig åt snickeri- och 

byggnadsverksamhet. 

  Närmast sörjande är maka och sju barn, 

fyra söner och tre döttrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mitt allt,  

vår käre far och morfar 

Gustav Salomonsson 
född den 16 febr. 1897, 

har i dag lämnat oss, broder, släkt 

och vänner i namnlös sorg. 

Sjöholmen, Vislanda den 4 nov. 1949. 

ANNA SALOMONSSON. 

Barnen. 

B a r n b a r n. 

Sv. ps. 302. 

Tung blir den väg och mörk den kväll 

jag nu skall ensam vandra. 

Men snart i samma fridens tjäll 

vi vila hos varandra. 

Föräldrar, syskon, barn går bort 

och make skiljs från maka.  

Att vi ett liv så tungt och kort 

desshellre må försaka,  

och själens väl bevaka. 
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Ur Smålandsposten N:o 174 Torsdagen den 10 November 1949. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter ett långt och svårt lidande avled i 

tisdags i Växjö lantbrukaren Isak Olsson, 

Lindås, Vislanda. 

  Olsson var född i Mossbo, Blädinge, 1901. 

För c:a 20 år sedan köpte han en gård i 

Lindås, där han nedlagt mycket arbete på 

gårdens skötsel och förbättring.  

  Närmast sörjande är maka och fyra barn, 

tre söner och en dotter, moder och syskon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 177 Tisdagen den 15 November 1949. 
 
Grävmaskin vållade tågstopp i Vislanda.  Några minuter efter kl. 15 inträffade i 

Vislanda ett trafikmissöde, som för en kort stund förhindrade tågtrafiken på Vislanda 

station. 

  En expressfirma från Hälsingborg transporterade en större grävmaskin, som lastats på en 

specialsläpvagn, genom samhället på Ljungbyvägen. Släpvagnen bogserades av en bil. Då 

släpvagnen passerade järnvägsspåret söder om stationshuset kom vagnen i gungning på 

grund av ojämnheten i vägbanan, varvid grävmaskinens långa arm fastnade i de mellan 

ett par s.k. skyddsstolpar uppspända trådarna, Stolparna, som stod på ömse sidor om 

gatan revs upp och blockerade spåret, så att tågtrafiken måste stoppas. Det gick emellertid 

fort att få spåret klart och enligt vad man på Smålandspostens förfrågan uppger på 

Vislanda station, så uppstod ingen annan tågförsening, än att det snälltåg, som just skulle 

passera blev inemot en kvart försenat. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 178 Torsdagen den 17 November 1949. 
 

Från Sunnerbo häradsrätt. 

 
Olycksbussens förare fick två  

månaders fängelse. 
 

  Bussföraren Nils Johansson, Ljungby, som i somras förde SJ:s landsvägsbuss mellan 

Växjö och Ljungby i berusat tillstånd dömdes i går av Sunnerbo häradsrätt till två 

månaders fängelse för rattfylleri samt avsättning från sin tjänst som vägbussförare. 

Däremot ogillades åklagarens talan om ansvar på Johansson för att han överlåtit åt en 

dansk utan svenskt körkort att föra bussen. Dansken dömdes till 30 dagsböter á 2 kr. för 

att han fört buss utan tillstånd. 

 

 

 
 

Min älskade make 

vår käre lille far 

Isak Olsson 
har i dag efter ett långvarigt men 

tåligt buret lidande stilla insomnat å 

Växjö lasarett i sitt 49: de levnadsår,  

djupt sörjd och saknad av oss, mor, 

syskon, släkt och vänner. 

Lindås, Vislanda den 8 nov. 1949. 

LINNÉA OLSSON. 

Barnen. 

Du var trött, så svag och matt 

Av sjukdom lång och svår. 

Men nu du hunnit vilans natt, 

Så skönt du sova får. 

Sv. ps. 265. 
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Ur Smålandsposten N:o 179 Lördagen den 19 November 1949. 
 

Dödsfall. 
 

 Efter ett långvarigt och tåligt buret lidande 

avled på tisdagen i sitt 83:de levnadsår f.d. 

hemmansägaren Frans Oskar Andersson-

Trygg, Lindås, Vislanda. 

  Han var född i Värmanshult och var under 

många år ägare till ett hemman i Tubba-

måla. Under sin krafts dagar var han en 

driftig jordbrukare. 

  Änkling sedan några år sörjes han närmast 

av en son, tre döttrar samt barnbarn.  

 

En kollision i Vislanda.  I vägkorsningen 

vid Kojtet i Vislanda inträffade på onsdags-

förmiddagen en kollision mellan två bilar. 

  En personbil från Vislanda blev svårt 

ramponerad vid sammanstötning med en 

lastbil från Alvesta. Personbilen kom av allt 

att döma med ganska hög hastighet på 

huvudleden från Huseby, medan lastbilen, 

som korsade huvudleden på väg söderut, tydligen haft lägre hastighet. Lastbilen hade vid 

kollisionen hunnit så långt över vägen, att dess bakre del befann sig ungefär mitt på 

huvudleden. Vid den kraftiga kollisionen demolerades personbilens framparti helt och 

hållet. 

 

Ur Smålandsposten N:o 183 Lördagen den 26 November 1949. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Födelsedag. 
 

  70 år fyller i dag hemmansägaren Sven Peter Andersson, Spånhult , Vislanda. 

  Jubilaren är född i Fållen. I unga år tog han anställning som rallare, men efter några år 

återvände han till hembygden. År 1921 inköpte han en gård i Spånhult, som han ännu 

äger. Under årens lopp har han gjort betydande förbättringar. 

 

 

 
 

Vår käre far, 

morfar och farfar. 

Frans Oskar 
Andersson-Trygg 

har i dag efter ett långvarigt buret 

lidande lugnt och stilla insomnat i 

tron på sin Frälsare i sitt 80:de 

levnadsår, sörjd och i tacksamt 

minne bevarad av oss, syskon, släkt 

och vänner. 

Lindås, Vislanda den 15 nov. 1949. 

BARN och BARNBARN. 

Sv. Ps. 119. 

 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att 

Ingrid Jonasson 
denna dag avlidit på Växjö lasarett i 

en ålder av 62 år, sörjd och saknad 

och i tacksamt minne bevarad av oss, 

släkt och vänner. 

Marielund, Vislanda den 23/11 1949. 

PETER KARLSSON. 

Syskonen. 

Giv att ditt ord oss lyser så 

Att vi i mörkret icke gå 

Men genom denna jämmerdal 

Må vandra till din fröjdesal. 
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Ur Smålandsposten N:o 185 Tisdagen den 29 November 1949. 
 
Kooperativt jubileum i Vislanda.  Vislanda kooperativa handelsförening höll i söndags 

årsmöte i Vislanda Folkets park och firade på samma gång sitt 25-årsjubileum. 

  Av styrelsens berättelse framgick bl.a., att nettoöverskottet uppgick till 19,978 kr. Detta 

fördelades på följande sätt: 5 proc. å insatt kapital, 4 proc. återbäring till reservfonden 

3,004 kr. och anslag till ABF 50 kr. 

  I styrelsen omvaldes Åke Salomonsson, Ryssby, och nyvaldes kamrer Åke Gransvik, 

Vislanda. 

  Till revisorer utsågs verkstadsarbetare Karl Karlsson, Kvarnabacken, och skräddare-

mästare Gunnar Friman, Vislanda. 

  Hr Karl Karlsson gav i anledning av föreningens 25-årsjubileum en intressant historik 

över föreningens verksamhet. Stadgarna antogs i november månad 1924. Föreningens 

pionjärer hade inbjudits och av dessa berättade lokförare Magni Pettersson, Karlshamn, 

om svårigheterna vid starten och föreningens första tid. Landstingsman John Toller, 

Strömsnäsbruk, talade om den kooperativa rörelsen och dess utveckling samt gav en 

översikt över Kooperativas industrier i vårt land. Till sist följde samkväm med musik av 

Vislanda musikkår, sketcher och kaffedrickning. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 186 Torsdagen den 1 December 1949. 
 

Dödsfall. 
 

 F.d. omlastaren Gustaf Johansson, Vislan-

da, avled i tisdags. 

  Johansson var född i Almundsryd 1858. 

Föräldrarna flyttade till Odensjö i Skatelöv, 

där modern fått en gård som gåva av sin 

syster, den världsberömda sångerskan 

Kristina Nilsson. Efter att en tid varit järn-

vägsarbetare i Bollnäs kom Johansson 1882 

till Vislanda som extra stationskarl och blev 

sedan omlastare. Efter en olyckshändelse 

1918 måste han sluta sin tjänst och bevil-

jades då av järnvägen en årlig gratifikation.  

  Närmast sörjande är fem söner och två 

döttrar. Av sönerna är August f.d. trafik-

biträde i Vislanda, Karl omlastarförman i 

Vislanda, Georg telefonreparatör i Växjö, 

Arvid omlastare i Vislanda, och Bror 

telefonreparatör i Lund. Dottern Ellen är 

gift med f. trafikbiträdet Ferdinand Larsson, 

Vislanda, och Hilma änka efter telefon-

reparatör Oscar Carlsson, Kalmar. 

 

 

 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att Gud i sitt allvisa råd 

behagat hädankalla 

vår ömt älskade far,  

farfar och morfar 

f.d. Omlastaren 

Gustaf Johansson 
som avlidit å Växjö lasarett.  

Vislanda den 29 nov. 1949. 

BARNEN. 

Barnbarnen. 

Sv. ps. 124. 

När min kraft ej mer förmår 

och mitt förstånd ej mer förstår  

och denna röst ej mera skall höja sig 

så tale Jesu blod för mig. 
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Ur Smålandsposten N:o 190 Torsdagen den 8 December 1949. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 191 Lördagen den 10 December 1949. 
 

Dödsfall. 
 

 På Vislanda ålderdomshem avled på tors-

dagen fröken Jenny Pettersson, Vislanda. 

Hon var 75 år gammal och sörjes närmast 

av syskon, svågrar, svägerskor och syskon-

barn. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära syster 

Jenny Pettersson 
f. 5/10 1874 

har i dag stilla och lugnt insomnat i 

ljust och tacksamt minne bevarad av 

oss, släkt och vänner. 

Vislanda den 8 dec. 1949. 

SYSKONEN. 

Sv. Ps. 586. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 
lördagen den 17 december kl. 2 em. 

 

 

VISLANDA HOTELL 
 

God mat! Trevlig festvåning 
 

Fullständiga rättigheter! 

Beställ 

jultårtan och julbrödet 
hos oss 

HEMBYGDENS CONDITORI 
Tel. 70.         VISLANDA.          Tel. 70.                       

Vid behov av bil     Ring 123 
 

Vislanda Taxi 

Vintersportartiklar 
         VÄLKOMNA JULKLAPPAR 

                  VISLANDA NYA CYKEL- 

                                 AFFÄR 

                         Nore Johansson 

    Tel. 118.                                           Box 27. 
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Ur Smålandsposten N:o 193 Tisdagen den 13 December 1949. 
 
Vislanda kyrkliga sykrets, hade avslutat sitt arbete för höstterminen. Vid sista sam-

manträdet, som hölls på Vislanda hotell, fördelades de penningmedel, som genom 

försäljning av tillverkade saker, kollekter och enskilda gåvor hade influtit under året. 

Efter sammanträdet bjöd direktör A. Fridström på kaffe. 

 

Musikgudstjänst i Vislanda.  I samband med högmässan i Vislanda kyrka i söndags gav 

Vislanda kyrkokör en sångstund. Före predikan, som hölls av kyrkoherde Eskil Jonson, 

Vislanda, sjöng kören ”Hosianna” av Vogler och efter predikan ”Du pärla skön” av 

Daniel Olsson. Efter sista psalmen följde ”In dulci jubila” kantat för kör, orgel och stråkar 

av Buxtehude. Musikdirektör Per Jonson, Vislanda, spelade fantasi över koralen ”Gläd 

dig du Kristi brud” av Daniel Olsson. Med Adventskantat av A. Boberg för soli, kör och 

orgel avslutades sångstunden. Solopartierna utfördes av fru Frida Wolff, Haga, och kantor 

Ernst Rosengren, Vislanda. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 196 Söndagen den 18 December 1949. 
 

Sibbe Johansson 

avliden. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter en tids sjukdom avled på fredagen 

kvarnägaren Sibbe Johansson, Långhult 

Målaskog, Ryssby, 87 år gammal. 

  Han var född i Piggaboda i Vislanda socken, där han i unga år övertog Piggaboda kvarn 

på arrende. På 1890-talet reste han till Amerika, där han under några år vistades. Vid 

återkomsten till hemlandet inköpte han Kvarnadal i Vislanda, där han sedan i flera år drev 

kvarn- och sågverksrörelse jämte tillverkning av byggnadssnickerier. År 1911 köpte han 

Långhults kvarn och sågverk i Ryssby socken. Där har han bedrivit denna rörelse ända till 

sin död. Under första världskriget byggde Johansson därjämte upp ett mindre elektri-

citetsverk varmed han försåg Långhults by med elektriskt lyse. Långhults by var då den 

enda platsen inom Ryssby socken, som hade elektriskt ljus. Detta elektricitetsverk ut-

byggde Johansson sedan till större omfattning, nämligen först så att han levererade lyse 

till Målaskogs stationssamhälle och Tesås by och därefter till att omfatta leverans av 

elektriskt lyse till stora delar av både Vislanda och Blädinge socknar. Under första tiden 

av biltrafikens intåg tillverkade Johansson en mekanisk självöppnande och självstängande 

grind, som reglerades genom järnbågar på lagom avstånd från båda sidor av grinden, 

 

 

 
 

Vår käre far, 

farfar och morfar, 

Kvarnägaren 

Sibbe Johansson 
har i dag stilla avlidit i en ålder av 87 

år och 5 dagar, djupt sörjd och i 

tacksamt minne bevarad av oss, 

släktingar och vänner.  

Långhult, Målaskog den 16 december 

1949. 

BARN och BARNBARN. 

Sv. ps. 355. 
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varigenom såväl häståkande som bilåkande kunde öppna och stänga grinden utan att stiga 

av fordonet. Denna uppfinning hade säkerligen kommit till användning om den hade 

kommit till tidigare. Den blev emellertid icke färdig förrän något år före lagen om 

borttagande av grindar å allmänna vägar tillkom. Johansson var alltså utrustad med en 

teknisk och praktisk begåvning av stora mått. Han efterlämnar minnet av en redbar och 

arbetsam människa, som med strävsamhet och stor energi utförde betydande och 

värdefulla gärningar trots små ekonomiska resurser och utan skolunderbyggnad. 

  Han hade förlänats en ovanligt god hälsa, spänstighet och vigör, ända tills för ett år 

sedan, då hans hälsa bröts. Han var en hjälpsam natur och när som helst någon i 

bekantskapskretsen behövde hans hjälp, var han alltid beredd att biträda. Han hade alltid 

en optimistisk syn på tillvaron och en mycket stark livsvilja in i det sista. 

  Änkling sedan lång tid tillbaka sörjes den bortgångne strävsamme hedersmannen 

närmast av åtta barn. Av dessa är Viktor kraftverksföreståndare i Långhult, Signe gift 

med brunnsgrävaren Bror Persson, Höör, Ragnar elektriker i Diö, Hilma gift med lant-

brukaren Sven Johansson Kvänjarp, Kånna, Erik övermontör vid ASEA:s filial i 

Göteborg, och Emil affärsinnehavare i Skeen, Annerstad. En son och en dotter vistas i 

Amerika. Dessutom sörjes den avlidne av sonhustrur, svärsöner och barnbarn. 

 

 

Svårbemästrad källarbrand i Vislanda.  Eld uppstod vid 2-tiden natten till torsdagen i 

källarvåningen i Kooperativas affär i Vislanda. 

  Det var ett torvlager i närheten av värmeledningspannan, som fattat eld, men skadorna 

blev obetydliga. Rökutvecklingen var däremot mycket kraftig, och brandmännen fick 

använda sina gasmasker vid släckningsarbetet. 

  Det var föreståndaren för affären som i sin lägenhet på andra våningen kände röklukten 

och alarmerade brandkåren, sedan han konstaterat var eldhärden fanns. Vid brandkårens 

ankomst var hela källaren fylld av rök och även i butiken på första våningen hade rök 

trängt upp. Elden flammade upp en smula vid brandkårens ankomst men släcktes snabbt. 

Brandmännen hade ett par timmars arbete bl.a. med att lämpa ut en del av torven för att 

vara säker på att inte elden skulle flamma upp på nytt. Skador uppstod på isoleringen på 

värmeledningsrören i källaren, medan övriga skador var obetydliga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Julen 1949 
Alla äro hjärtligt välkomna 
till 

A-B Gust. Bengtsson 
VISLANDA TEL. 19. 

där det finnes stor sortering av  

förstklassiga julklappar för hela 

familjen. 
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Ur Smålandsposten N:o 197 Tisdagen den 20 December 1949. 
 

Centralskola bygges 

i Vislanda. 
 

Kostnaden över 1 miljon; 

beslut i går. 

 
  Kommunalfullmäktige i Vislanda har haft sammanträde. Härvid beslöts, att i enlighet 

med de ritningar, som uppgjorts av länsarkitektkontoret i Växjö och förhandsgranskats av 

skolöverstyrelsen, låta uppföra en centralskola för Vislanda församling för en beräknad 

kostnad av 1,057,000 kr. Förslaget upptar 11 skolsalar jämte naturkunnighetsrum, 

förlagda i en tvåvåningsbyggnad och en envåningsbyggnad. Emellan dessa skall uppföras 

en tvåvåningsbyggnad innehållande lokaler för skolkök, barnbespisning och slöjd jämte 

flera specialrum. Byggnaden skall uppföras på en förut inköpt tomt i Vislanda samhälle. 

Finansieringen skall ske dels genom statsbidrag, dels under flera år för ändamålet fonde-

rade medel med amorteringslån. I skolbyggnadskommittén invaldes överlärare G. Vidén, 

byggmästare Eric Gustafsson, verkstadsarbetare Karl Karlsson, lantbrukare Gunnar 

Johansson, Hönetorp, och lantbrukaren Carl Olsson, Mörhult. 

  Vislanda kvinnliga gymnastikförening erhöll ett anslag å 100 kr. Det beslöt att i enlighet 

med kommunalnämndens förslag inköpa en tomt av 1,510 m
2  

i Kvarnabacken. Styrelsens 

förslag om inköp av en filmprojektor bifölls. 

  I fråga om skoltandvården uppdrogs åt en kommitté att underhandla med en tandläkare, 

som kommer att på nyåret öppna praktik i Vislanda samhälle. 

  Som arbetslöshetsnämnd skall kommunalnämnden fortfarande fungera. 

  I barnavårdsnämnden valdes överlärare Vidén, ordf., och lantbrukare Albert Svensson, 

Källestorp, v. ordf.  

  Pensionsnämnden: lantbrukare P.A. Svensson, Nyholmen, Carl Olsson, Mörhult, och 

stationsförman C.G. Lund. 

  Taxeringsnämnden: lantbr. August Petersson, Glimminge, Carl Olsson, Mörhult, Arvid 

Johansson, Hönetorp, Gunnar Andersson, Värmanshult, handl. Einar Ydén, slaktar-

mästare Axel Karlsson, stationsförman Lund och sågverksarbetare Edvin Eriksson. 

  Till ortsombud för statliga bosättningslån utsågs lantbrukare Gunnar Johansson, 

Hönetorp. I brandstyrelsen invaldes fabrikör August Engström och lantbr. Per Engkvist, 

Piggaboda. Revisorer: lantbr. Arvid Johansson, Hönetorp, kantor Ernst Rosengren och 

kamrer Sven Samuelsson. Ombud för kommunens tingshusbyggnadsskyldige: nämnde-

man Bengt J. Olsson, Skörda, och lantbrukare Carl Olsson, Mörhult. 

  Till ordf. i kommunalfullmäktige omvaldes folkskollärare J.W. Gustafsson och till v. 

ordf. lantbr. Carl Olsson, Mörhult. 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 199 Lördagen den 24 December 1949. 
 
Slagsmål och bråk i Vislanda.  Natten till torsdagen utspelades ett drama med slagsmål 

och bråk i Vislanda, varvid även fjärdingsman Karlsson blev misshandlad av en av 

bråkmakarna. 

  Sällskapet, som var ute och köpte upp skrot m.m., hade på onsdagseftermiddagen gjort 

uppehåll i Alvesta för att hos Linnérs motorfirma få bilarna översedda. Härunder hade tre 

av dem passat på att på Järnvägsrestaurangen få sig ett par flaskor pilsner. Sedermera 

hade de på Stora hotellet intagit mat samt den spritranson, de var berättigade till. Här 

hade ytterligare ett par personer däribland en kvinna, och man hade festat om. När man 

inte på detta ställe blev helt tillfredställd med ransonen, hade färden senare ställts till 

Vislanda. Även här hade mat beställts på hotellet. Dessutom hade sällskapet förtärt en del 

sprit. På grund av spritkonsumtionen hade andarna vaknat till liv, och det hade blivit 
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dispyt mellan en del av sällskapets medlemmar. Härunder hade någon av dem använt 

något tillhygge mot en av antagonisterna, vilken i sin tur uppsökte fjärdingsman Karlsson 

för att beklaga sig över den behandling, han rönt. Fjärdingsmannen hade försökt avstyra 

bråket, vilket inte var någon lätt sak, och det bar sig inte bättre än att även han blev 

tilldelad ett slag. På grund av att det var så många, som var i farten, hade även ett par 

polismän från Alvesta tillkallats. Lugnet återställdes så småningom, och sedan blev det 

förhör med bråkmakarna. Dessa förnekade dock, att de varit berusade, utan att bilföraren 

kunnat sköta ratten på ett oklanderligt sätt. Dessa får dock vidkännas efterräkningar vid 

ett kommande tingssammanträde i Alvesta och där stå till svars för sina bedrifter. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 200 Onsdagen den 28 December 1949. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 202 Lördagen den 31 December 1949. 
 

Dödsfall. 
 

  I torsdags avled i Växjö fru Alda Jonsson, 

Vislanda.  

  Den avlidna var född i Karlskoga. År 1912 

kom hon till Ljungby och två år senare 

ingick hon äktenskap med konditor Ernst 

Jonsson varefter de flyttade till Vislanda 

och bedrev där i många år kaffe- och kondi-

torirörelse. Hon var en arbetsam och duktig 

husmor. 

  Närmast sörjande är make, sonen Anders, 

konditor i Vislanda, sonen Stig konditor i 

Häradsbäck, sonhustrur, svärmoder och 

barnbarn. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Min älskade Maka, 

vår kära Mor 

och Farmor 

Alda Kristina 
Jonsson 

lämnade oss i dag i en ålder av 68 år 

i den djupaste sorg. 

Vislanda den 29/12 1949. 

ERNST JONSSON. 

Anders och Hanna. 

Stig och Evy. 

Syskonen och Barnbarn. 

Ernst Asp 

Bertha Ferm 

Vislanda.                                   

Julafton 1949. 

Yngve Vesterlund 

Ingegerd Samuelsson 

Gottåsa.                                    Liatorp. 

                              

 

 

 

Posttjänstemannen 

Carl Snygg 

Marianne Adolfsson 

Alvesta.                                 Vislanda. 

Julafton. 

 

 

 

Förlovade 
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Tysk fånge smet i Alvesta. 
 

Greps av rådig polisman 

i Vislanda. 

 
    En tysk flykting med ett mycket äventyrligt förflutet rymde på torsdagsmorgonen i 

Alvesta från sina vaktare på färd mot Kalmar, varifrån han skulle förpassas ut ur riket. 

Vid 10-tiden blev han emellertid tagen av polisman Otto Karlsson i Vislanda och kom 

under torsdagen fram till Kalmar. 

  Tysken hade för knappt en månad sedan med en kolbåt anlänt till Kalmar som flykting. 

Han kom tillsammans med en kamrat närmast från tyska västzonen. Han fick emellertid 

inte stanna i Sverige utan skulle utvisas. 

  I sällskap med ett par Solnapoliser kom han med nattåget till Alvesta vid 6-tiden på 

torsdagsmorgonen. Innan tåget stannat, gjorde sig tysken och de båda polismännen redo 

för att byta tåg. Det var många andra passagerare som skulle göra detsamma, och i den 

svåra trängseln i den trånga gången i vagnen lyckades tysken rymma från de båda 

vakterna och kastade sig av tåget, innan detta stannat. När de båda polismännen kom fram 

till den öppna dörren, var tysken fullkomligt uppslukad av mörkret.  

  Alvesta-polisen larmades omedelbart liksom stadspolisen i Växjö, som först ryckte ut 

med en patrull med polishund. Vid halv10-tiden ryckte ytterligare en patrull ut från 

stadspolisen. 

  Givetvis blev också kringliggande polisdistrikt alarmerade. Signalementet på tysken var 

mycket bra. Han var koppärrig i hela ansiktet, hade helt bruna kläder och även skor samt 

en gul väska. På Vislanda station var det flera personer, som lagt märke till tysken, och 

vid 10-tiden kunde en chaufför meddela polisman Otto Karlsson, att han sett tysken på 

vägen mot Ljungby, cirka 2 km. utanför Vislanda municipalsamhälle. Hr Karlsson 

hämtade en extra polisman och körde ifatt tysken. Hr Karlsson stannade bilen, pekade 

vägen framåt och undrade, om tysken skulle till Ljungby. Flyktingen bekräftade detta och 

blev då erbjuden skjuts. Intet ont anande steg han upp i bilen. När han satt i säkert förvar 

med en polisman vid sidan, visade hr Karlsson sin polisbricka. Tysken blev förstås 

åtskilligt överraskad men fogade sig lugnt i sitt öde. Polisbilen vände, och i Vislanda 

sammanstrålade samtliga sökande polispatruller. 

  Efteråt förklarade tysken, att han tyckte, att det var en ödets ironi, att han skulle bli 

infångad i en tysk bil – polisbilen var en Adler – och att han haft en tysk polishund i 

hälarna – polishunden är nämligen en schäfer. 

  Solnapoliserna tog därefter middagssnälltåget från Alvesta till Kalmar med tysken, som 

fick åka i en sluten kupé för att inte få några tillfällen att rymma. 

  Den tyske flyktingen har fört ett mycket äventyrligt liv. Under kriget var han med om en 

torpedering i Medelhavet och simmade en god stund omkring i brinnande olja och blev 

svårt bränd. Sedan råkade han i rysk fångenskap och placerades på Krim. Efter en tid 

lyckades han rymma från fånglägret och tog sig ända hem till Tyskland, en äventyrlig och 

strapatsrik färd genom fiendeland. Han är alltså inte någon nybörjare när det gäller att 

rymma. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
   


