Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten
1950 – 1954.
Sammanställda av Anders Ring, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 1 Tisdagen den 3 Januari 1950.

Förlovade
Erik Brandt
Greta Ferm

Min ömt älskade make,
vår käre far och morfar,

Vislanda.

Johan August
Lundgren

Tage Karlsson
Greta Gustafsson
Vislanda.

har i dag lugnt och stilla insomnat på
Ljungby lasarett i sitt 57:de
levnadsår, i ljust och tacksamt minne
bevarad av oss, svärsöner, övrig
släkt och vänner.
Bjälleberg, Vislanda den 30 dec. 1950.

Dädesjö.
Nyårsafton 1949.

Bröllop.
I Vislanda prästgård sammanvigdes nyårsafton sågverksarbetaren Gustav Nilsson,
Skärvholmen, Vislanda, och fröken Alma
Elvira Lindell, Björkenäs, Vislanda. Vigselförrättare var kyrkoherde Eskil Jonson,
Vislanda.

IDA LUNDGREN.
Barn och Barnbarn.

Stilla och god du alltid varit,
utan klagan du smärtan bar.
nu du vilan funnit har.
Sv. ps. 306.

Nyårsafton sammanvigdes i Vislanda prästgård av kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda,
brevbärare Karl Olof Gösta Ericksson och telefonist Kerstin Ida Maria Elmér, båda från
Annedals församling, Göteborg.

Ur Smålandsposten N:o 3 Fredagen den 6 Januari 1950.

Förlovade
Bengt Andersson
Linnéa Petersson
Vislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 4 Söndagen den 8 Januari 1950.
Födelsedag.
50-åring
50 år fyller på tisdag lantbrukaren Carl Vilhelm Olsson,
Mörhult, Vislanda.
Jubilaren är född i Hullingsved, Vislanda. Efter kurs vid
Grimslövs folkhögskola 1930 övertog han 1937 sin fädernegård i Mörhult, där han låtit utföra flera förbättringar.
Hans stora intresse vid sidan om jordbruksnäringen har varit
föreningsrörelsen och kommunala spörsmål. Tidigt blev han
också uppmärksammad inom jordbrukets ekonomiska och
politiska sammanslutningar samt i kommunala kretsar. Han
har sålunda varit ordf. i Vislanda avd. av BF och SLU, tillhört styrelsen för Vislanda lokalavd. av RLF, är ledamot av
styrelsen för Vislandaortens mejeriförening, sockenombud
för KLS, lantbruksnämndens ombud, egnahemsombud, ledamot av kommunalnämnden,
v. ordf. i kommunalstämma, ledamot och v. ordf. i kommunalfullmäktige, taxeringsnämnd, pensionsnämnd, valnämnden för Mörhults valdistrikt, skolstyrelsen, familjebidragsnämnd, hälsovårdsnämnd och dess ordf., överförmyndare, ombud för tingshusbyggnadsskyldige samt ledamot av den nya byggnadskommittén för uppförandet av
centralskola i Vislanda. Vid tillkomsten av Tingsvallens bygdegård var Olsson en av de
mest aktiva.
År 1947 genomgick jubilaren kommunalkurs i Sånga-Säby.

Ur Smålandsposten N:o 6 Torsdagen den 12 Januari 1950.
Hyllning.
Lantbrukaren Carl Olsson, Mörhult, Vislanda, fick på sin 50-årsdag i tisdags mottaga
många bevis på vänskap. Grannar och vänner uppvaktade med blommor och en större
penningsumma. Kommunalnämnden överlämnade blommor. Vislandaortens mejeriförenings styrelse en gästbok och mejeriföreningen blommor.
På kvällen gav 50-åringen supé i sitt hem för en större vänkrets. För kommunalfullmäktige talade folkskollärare J. W. Gustafsson, för RLF lantbrukare Per Engkvist,
Piggaboda, för BF lantbrukare Aron Karlsson, Espetuna, och nämndeman Bengt J.
Olsson, Skörda. Kyrkoherde Jonson talade för folkskolestyrelsen.

Ur Smålandsposten N:o 9 Tisdagen den 17 Januari 1950.
Från Vislanda, meddelas:
Vislanda köpmannaförening hade i söndags anordnat julfest för barn i Folkets park. C:a
250 barn jämte en del äldre hade infunnit sig, då föreningens ordf., handlande E. Ydén,
hälsade välkommen. Därefter tråddes dansen kring granen, varvid hrr. Emil Ferm och
Alfred Karlsson skötte om musiken. Under en paus bjöds barnen på förfriskningar, och de
äldre stärkte sig med kaffe. En barnkör underhöll med sång.
Sista programpunkten var tomtarnas inträde till marschen ”Tomtarnas vaktparad”.
Barnen fick gottepåsar och alla var belåtna och tacksamma.
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Ur Smålandsposten N:o 14 Torsdagen den 26 Januari 1950.

Död.

Tillkännagives att
vår broder

Pastor

Swan Samuelson
* 22/12 1893
† 23/1 1950
efter en kort tids sjukdom i dag
ingått i den eviga vilan i
Mott, North Dacota,
U.S.A.
Innerligt saknad.
I sorgen lyser Ditt ljusa minne
Elnaryd, Vislanda d. 23 januari 1950.

Pastor Swan Samuelson har efter en kort tids
sjukdom avlidit i Mott, North Dacota, USA.
Den bortgångne var född på Elnaryds gård,
SYSKONEN.
Vislanda. Han utvandrade i unga år, och kom
ELVA och BARNEN.
till Hector, Minnesota. Under en längre tid var
Anna och John.
han bosatt i New York, varefter han 1926
flyttade till Chicago, där han efter teologiska
Hebr. 11: 13 – 16.
Psalm 302.
studier prästvigdes för The Methodist Church
of America. Som präst tjänstgjorde han inom
Jordfästning den 26 januari i Hector,
North Dacota conference, där han hade arbetet
Minn. U.S.A.
att se arbetet gå framåt och nya tempel byggas.
En sommardag 1948 stod han med en besökare
från Sverige i den vackra kyrkan i präriestaden Minot, ej långt från Canadagränsen. Den
kyrkan var liksom kronan på hans verk i Herrens vingård, och det strålade en stilla glädje
ur orden om huru människor och medel strömmade till från alla håll, så att det omöjliga
blivit möjligt och kyrkan blivit byggd. Under många år hade han förberett att med sin
församling bygga en ny kyrka i Mott, då han kallades till högre tjänst efter några
månaders sjukdom. Hemligheten i hans liv var en orubblig tro på kraften i Guds ord och
vissheten, att bönen kunde ändra ting och bygga broar över djupen. Över hans liv vilade
pilgrimskänslan som så ofta över kristendomen i hans nya hemland. Han rönte ofta
erkännande för sitt uppoffrande arbete, och i Minot och Mott lever bland trogna
församlingsbor minnet av ännu en svensk emigrantpräst, som inte sparade sig i sin stora
gärning som förkunnare.
I sorgen deltager förutom den bortgångnes maka och barn, en syster och svåger i
Boston, Mass., samt fem syskon i hemlandet.

Ur Smålandsposten N:o 15 Lördagen den 28 Januari 1950.
Stort intresse för yrkesskola i Vislanda. Vid ett sammanträde rörande upprättande av
en yrkesskola i Vislanda visade sig bland de närvarande stort intresse för en sådan skola.
Från yrkesskoleöverstyrelsen närvar byråchef Knut Ramstedt. Bland de närvarande
märktes i övrigt representanter för de kommunala myndigheterna, ortens hantverkare,
köpmän, kvinnoorganisationer m. fl.
En kommitté tillsattes för närmare utredning. I denna kommitté valdes överlärare G.
Widén, ordf., köpman E. Ydén, köpman Axel Karlsson, fru Gunhild Karlsson, stationskarl G. Kjellberg, affärsföreståndare E. Malmklint och lantbrukare P. Engkvist.
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Ur Smålandsposten N:o 16 Söndagen den 29 Januari 1950.
Pälle Näver:

Vintermorgon.

Det klarnar i rymden
kring åsarnas kammar
och glansen blir högre
på fururnas stammar,
och plötsligt får luften
en sjungande ton,
ty mofågelkungen
drar fram över mon.

Se, solbubblan blommar
ur rimvita dungar,
och stränder och skogar
mot ljusfånget gungar;
så fager och aldrig
så jungfruligt ren
av nejden som nu i
en soltändnings sken. –

I morgonens klara
och frostfriska timma
när stugornas rutor
som röjeldar glimma,
jag stannar på höjden
och ser mot sydöst
och fyller till brädden
med syre mitt bröst.

Men synden mig väcker
ur drömmen omsider.
Mot dalen jag hastigt
i snedslänter skrider;
och skidorna rassla
och snöstoftet yr
och varje minut blir
ett glatt äventyr.

Ur Smålandsposten N:o 18 Torsdagen den 2 Februari 1950.
Födelsedag.
70 år fyller på lördag fabrikör Karl Johansson, Vislanda.
Hr Johansson är född i Moshult, Vislanda. 15 år gammal reste han till Danmark, där han
i fyra års tid var sysselsatt med jordbruk. Efter hemkomsten var Johansson under ett år
järnvägsarbetare vid Boråsbanan och fick sedan anställning som snickare hos byggmästare J. A. Björkman, Vislanda. 1918 startade han egen vagnmakerirörelse, vilken han
ännu driver. Jubilaren har alltid varit en bra yrkesman och en glad och godhjärtad sällskapsmänniska.

Ur Smålandsposten N:o 19 Lördagen den 4 Februari 1950.

Förlovade
Lennart Lilliequist
Birgit Magnusson
Vislanda.

4

Ur Smålandsposten N:o 20 Söndagen den 5 Februari 1950.

Förlovade
John-Erik Johansson
Aina Karlsson
Vislanda.

Födelsedag.
50 år fyller på tisdag smedmästaren och brandchefen Lars Nilsson, Vislanda. Hr Nilsson
har en följd av år nedlagt ett intresserat arbete inom Vislanda brandkår och är sedan 1945
dess chef.

Ur Smålandsposten N:o 22 Torsdagen den 9 Februari 1950.
Födelsedag.
60 år fyller i morgon banarbetaren Axel Johansson, Vislanda.
Hr Johansson är född i Ryssby. Han fick i unga år anställning på S:t Sigfrids sjukhus i
Växjö. Till Ångsågen i Vislanda kom han år 1909. Då förberedelserna för torvupptagning
på Hästhagens mosse i Vislanda påbörjades, fick Johansson plats som smed där och
stannade till 1932, då han övergick till SJ:s elektrifieringsarbeten, där han fortfarande
arbetar.
Hyllning.
Smedmästare Lars Nilsson, Vislanda, blev på sin 50-årsdag i tisdags hjärtligt hyllad.
Vislanda brandkår och dess styrelse uppvaktade sin chef genom fabrikör Hilding
Johansson och stationsförman C.G. Lund, med blommor, textad adress och pengar.
Brandmännens fruar överlämnade genom fruarna Lilly Svensson, och Karin Nilsson en
spettekaka. Vislanda hantverksförening uppvaktade med blommor genom sin ordförande
slaktaremästare Axel Karlsson, Carl Johanssons järnaffär, Vislanda, överlämnade
kristallvas, från grannar och övriga vänner överräckte kvarnägare E. Karlsson en textad
adress, blommor och en större penningsumma. Vidare erhöll jubilaren matsilver i
gammalt silver, presenter, blommor och telegram.
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Ur Smålandsposten N:o 24 Söndagen den 12 Februari 1950.
Dödsfall.
I sitt hem i Vislanda avled i fredags f.d. disponent Gust. Johanzon i en ålder av nära 79 år.
Han var född i Horda i Smålands Rydaholm.
Att Gud i sitt allvisa råd
Efter avslutad skoltid i Jönköping erhöll han
behagat till sig hädankalla
anställning på bank i Värnamo. Därefter blev
min innerligt älskade make
han anställd som medarbetare på Smålandsoch vår käre far och farfar
posten i Växjö.
f.d. Disponenten
År 1899 erhöll han befattning som kamrer å
Torps bruk i Moheda, vilken plats han innesom stilla och fridfullt i dag avled i
hade till år 1924 varav de sista åren som
sitt hem i sitt 79:e levnadsår, djupt
brukets disponent. Under denna tid deltog han
sörjd och saknad samt i tacksamt och
livligt i det kommunala livet. Sålunda var han
ljust minne bevarad av oss, släkt, och
en mångårig ledamot i den gamla bevillingsvänner.
Kvarnabacken, Vislanda den 10 febr.
beredningen, mångårig ledamot av den senare
1950.
tillkomna taxeringskommittén och de senare
CALLA JOHANZON.
åren kungl. befallningshavandens ombud i
Thorsten och Esther.
taxeringsnämnden. Han var även invald i
Carl-Johan.
prövningnämnden i Kronobergs län. Han var
Yngve och Kristina.
ordf. i sockenkommittén för Kronobergs läns
Lena.
brandstodsbolag, ledamot av pensionsnämnden
Sv. ps. 119.
för Moheda kommun, mångårig ordf. i komJordfästningen äger rum i Smål. Rydamunens valnämnd, ledamot av kommunalfullholms kyrka fredagen den 17 febr. 1950
mäktige från dess början, mångårig revisor för
kl. 14. Dem, som önskar följa den avlidne
kyrkans räkenskaper, ledamot i nämnden för
till hans sista vilorum, sker samling i
sorgehuset kl. 10,30 f.m.
tomtreglering och kartläggning av den ekleMeddelas endast på detta sätt.
siastika jorden för Moheda stationssamhälle,
ombud för yrkesinspektionen m.m.
År 1925 inköpte han Vislanda Gjuteri & Mekaniska verkstad, vilken han innehade till 1945. Under denna tid drabbades han av en
svår sjukdom, vilken nedsatte hans krafter för återstoden av hans liv, varför han de
senaste 15 åren i stort sett varit oförmögen till mera krävande arbete. Mycket intellektuell
och godhjärtad som han var erhöll han en stor vänkrets.
Närmast sörjande är maka, sönerna Thorsten och Yngve samt sonhustrur och barnbarn.

Gust. Johanzon

Ur Smålandsposten N:o 26 Torsdagen den 16 Februari 1950.
Födelsedag.
50 år fyller på lördag banarbetaren Sven Johan Salomonsson, Elnaryd, Vislanda.
Hr Salomonsson har varit anställd som snickare vid SJ sedan 1944.
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Ur Smålandsposten N:o 27 Lördagen den 18 Februari 1950.
Dödsfall.

Vår outsägligt älskade
mor och mormor

Emma Karolina
Svensson
har i dag i sitt 77:de levnadsår efter
långvarigt och tåligt buret lidande i
djupaste sorg och saknad lämnat oss,
barnbarn och barnbarnsbarn, släkt
och vänner.
Kojtet, Vislanda den 16 febr. 1950.
ESTER och ARVID.
KARL.
SIGRID och BERNT.
IVAR.

I sitt hem avled i torsdags änkefru Emma
Karolina Svensson, Kojtet, Vislanda.
Fru Svensson var född i Madhem, Skatelöv
1873. Efter ingånget äktenskap med Alfred
Svensson arrenderade makarna Madhem,
vilken gård de brukade till år 1928, då äldste
sonen övertog arrendet. År 1945 köpte sonen
Kojtet och föräldrarna flyttade med dit. Alfred
Svensson dog 1947.
Närmast sörjande är två döttrar och två söner.
Dottern Ester är gift med omlastare Arvid
Gustafsson, Vislanda, Sigrid med lantbrukare
Bernt Olsson, Madhem, Vislanda. Sonen Karl
är ägare till Kojtet och Ivar omlastare i Vislanda. I deras sorg deltager barnbarn och barnbarnsbarn samt syster.

Sv. ps. 144.
Tyst, var stilla, mor har somnat,
Hjärtat stannat, stelnat, domnat.
Detta varma modershjärta,
Lika i båd´ fröjd och smärta,
Som så mycket kärlek skänkte,
På sig själv så sällan tänkte,
Som slog för oss i det sista
Innan det hunnit brista.
Detta hjärta har nu domnat.
Tyst, var stilla, mor har somnat.

Ur Smålandsposten N:o 29 Tisdagen den 21 Februari 1950.
Födelsedag.
50 år fyller i morgon kyrkovaktmästaren Erik Magnusson, Lindås, Vislanda.
Magnusson är född i Skeppshult och reste i unga år till Amerika, där han arbetade som
byggnadssnickare. 1928 återvände han till Sverige och köpte 1929 sitt fädernehem i
Skeppshult. 1943 sålde han gården och byggde sig en villa i Lindås. Efter sin fader
övertog han år 1938 kyrkvaktmästaresysslan.
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Ur Smålandsposten N:o 36 Söndagen den 5 Mars 1950.
Dödsfall.

Min älskade maka,
vår kära lilla mor

Agda Karlsson
lämnade oss hastigt i dag djupt sörjd
och saknad av mig, barn, barnbarn,
släkt och många vänner.
Vislanda den 3/3 1950.
ERIK KARLSSON.
Barnen.

Sv. ps. 144.
Livet bleknar
allting brister
Livets smala tråd är skör
Den man håller av man mister
Den man älskar mest hon dör.
Jordfästningen äger rum i Tingsås kyrka
lördagen den 11 mars 1950 kl. 2 em.

Natten till fredagen avled i Växjö fru Agda
Karlsson, Vislanda, 57 år gammal. Den bortgångna var född i Backaryd, Blekinge. Som
ung gifte hon sig med numera framlidne
fabrikören Edvard Persson, Backaryd, som då
var verkmästare och bosatt i Ronneby redd.
Senare var makarna en följd av år bosatta i
Tingsryd. Sedan några år var hon omgift med
hr Erik Karlsson, Vislanda. Fru Karlsson var
en stilla och försynt människa, som mest
ägnade sig åt sitt hem. Bland dem, hon kom i
kontakt med, vann hon lätt vänner, och bestörtningen är stor inför hennes hastiga bortgång.
Som närmast sörjande efterlämnar hon maken
samt fyra barn i sitt första äktenskap, sönerna
Gösta och Karl, som tillsammans övertagit och
driver faderns rörelse i Backaryd, döttrarna
Ester gift och bosatt i Tingsryd och Karin, gift
och bosatt i Konga.

Ur Smålandsposten N:o 39 Lördagen den 11 Mars 1950.
Dödsfall.
Utan föregående sjukdom har f. hemmansägaren Jon Magnus Samuelsson, Tubbamåla,
Vislanda, avlidit i sitt 67:de levnadsår.
Samuelsson hade på måndagseftermiddagen gått till det närbelägna Röshult, där han
hämtat posten åt samtliga åborna i Tubbamåla. Sedan han avlämnat posten i Tubbamåla
Södregård, gick han vidare mot hemmet. Kommen till Tubbamåla Mellangård var han
inne där ett slag och avlämnade sin post. Utkommen igen föll han omkull, och då han inte
lyckades komma upp igen, gick en kvinna, som såg honom falla och som han kommit i
sällskap med tillbaka, in i bostaden för att varsko gårdsfolket härom. Under tiden hade
han lyckats komma på benen igen och gått vidare. När han kommit till Tubbamåla
Norregård, hade folket redan lagt sig att sova, varför han tydligen inte ville störa där. Här
hade han emellertid blivit liggande under bar himmel invid ett mjölkbord, där han på
tisdagen påträffades död.
Samuelsson var född i Tubbamåla Södregård och son till hemmansägaren Samuel
Magnusson och hans maka Kristina, född Johnsson. Sedan båda föräldrarna avlidit,
övertog han 1909 föräldragården 1/4 mtl Tubbamåla Södregård. Sedan han under några år
ägt och brukat denna gård, sålde han den och köpte ett mindre lantbruk under Tubbamåla
Norregård, som han nu ägde och ensam bebodde. Med Samuelsson bortgick en särpräglad, originell och ursprunglig personlighet. I sitt umgänge med människor var han till
ytterlighet meddelsam och detaljrik med sinne för humor.
Den bortgångne, som var ogift, sörjes närmast av kusiner, men dessutom är han mycket
sörjd och saknad av en stor vänkrets.
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Ur Smålandsposten N:o 43 Lördagen den 18 Mars 1950.
Födelsedag.
70 år fyller i dag änkefru Maria Skarp, Spjutaretorp, Vislanda.
Hon är född i Värmanshult, Vislanda. 1910 ingick hon äktenskap med hemmansägaren
Sven Skarp, varvid dennes föräldragård övertogs. Sedan hon 1927 blivit änka, fortsatte
hon att bruka gården till 1947, då hon sålde den och köpte en mindre fastighet i samma
by.
Fru Skarp har varit känd som en duktig och arbetsam människa, som har skött sitt hem
och de sina på ett föredömligt och uppoffrande sätt.
70 år fyller i morgon fröken Ingrid Martina Persson, Södertörn Elnaryd, Vislanda.
70 år fyller på måndag f.d. åkeriägaren J. M. Ljungberg, Vislanda.
Han är född i Brunnsbo under Brohult, Vislanda. Efter att under några år ha varit
jordbruksarbetare i Skåne kom Ljungberg vid 17 års ålder till Granhults berg i
Agunnaryd. Han var sedan järnvägsbyggare under tre år, bl.a. vid Alvesta–Boråsbanan,
samt någon tid i Kiruna. 1901–1916 hade han anställning hos byggmästare J. A.
Björkman, Vislanda, och arbetade sedan som byggnadsarbetare hos byggmästare Magni
Johansson, Vislanda, och byggmästare Eric Gustafsson, Vislanda. Under ett flertal år
därefter drev Ljungberg lastbilsåkeri. Åren 1917–1931 var Ljungberg polisman i Vislanda samhälle.

Ur Smålandsposten N:o 45 Tisdagen den 21 Mars 1950.
Dödsfall.

Härmed tillkännagives,
att
vår älskade fader

Samuel Andersson
stilla avlidit den 19/3 efter en
kortvarig sjukdom i sitt 95:te
levnadsår, sörjd och saknad av barn,
barnbarn och barnbarnsbarn, släkt
och många vänner.
Vilhem Kvarnabacken, Vislanda
den 19/3 1950.
BARNEN.

Ljus över hans minne.
Sv. ps. 400, 11 v.
Vi minns vår fader, och stolt är minnet,
Hur han har strävat med kraft i sinnet,
Hur hårt han stridit i kamp för brödet,
Hur nöjd han fann sig i hårda ödet.
Till sist han segrat fast svag och arm.
Han led av plågor i sargad barm.

I sitt hem avled i söndags f. banvakten
Samuel Andersson, Vislanda.
Han var född i Lund 1855. I ungdomen
arbetade han i Tyskland nära Lübeck under
flera år. Efter hemkomsten till Sverige fick han
anställning vid SJ, från vilken tjänst han
avgick med pension 1917. Änkling blev han
1932.
Närmast sörjande är fyra söner och fyra
döttrar. Av sönerna är Anders lokförare och
bosatt i Mjölby, Albert verkmästare i Köpenhamn, Gustav anställd vid SJ i Vislanda och
Viktor anställd vid Ernst Nilssons möbelaffär i
Vislanda. Dottern Anna är bosatt i Malmö och
änka efter handlande Bror Kvist, Ester gift med
möbelhandlande Ernst Nilsson, Vislanda,
Sigrid gift med droskbilsägare F. Ekebring,
Växjö, och Nanny bosatt i Klavreström.
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Högtidligt fullmäktigejubileum i Vislanda.
Landshövdingen medaljerar ordföranden,
folkskollärare J. W. Gustafsson.

Landshövdingen har just fäst medaljen på hr Gustafssons bröst.

I strålande sol firade Vislanda kommun på söndagen 30-årsjubileum av fullmäktigeinstitutionens införande. Högtidligheten inleddes med högmässogudstjänst i Vislanda
kyrka, varvid kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, enligt dagens text höll predikan över
ämnet ”Livets bröd för själens hunger”. En barnkör under ledning av Ernst Rosengrens,
Vislanda, ledning sjöng psalmen 37: 4 och 7.
Efter postludiet ”Preludium och fuga i D-moll” av J. S. Bach, utfört av musikdirektör
Per Jonson, Vislanda, trädde landshövding Bergquist fram i koret jämte dagens medaljör,
folkskollärare J. W. Gustafsson, Vislanda. Landshövdingen erinrade om dagens jubileum
och framhöll, att kommunalfullmäktigeinstitutionens införande skedde i akt och mening
att ge stadga och styrka åt den kommunala förvaltningen.
Tankarna gå idag tillbaka till dem, som med skicklighet och intresse under de gångna
åren verkat i kommunens tjänst, fortsatte landshövdingen. Vår tacksamhet mot dem är
stor. Många har för alltid gått bort, många har lämnat det kommunala arbetet. Några står
mitt i arbetet. I dag riktar sig vår tacksamhet särskilt mot en av kommunens förtroendemän, kommunalfullmäktiges ordf. folkskollärare J. W. Gustafsson. Han har under 33 år
varit kommunalstämmans ordf., i 25 år fullmäktiges ordf. samt under många år ledamot
av kommunalnämnden, fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden och familjebidragsnämnden, vilka uppdrag han på ett synnerligen förtjänstfullt sätt fullgjort. Den som så har
verkat måste vara i besittning av ett mycket gott medborgaresinne och alltid sträva efter
att verka för det allmännas bästa med åsidosättande av den egna personliga bekvämligheten. K. m:t har uppdragit åt mig att till folkskollärare Gustafsson överlämna medaljen i guld i femte storleken med inskriptionen ”För medborgerlig förtjänst”. Detta är ett
bevis på att vårt svenska samhälle uppskattar ett väl utfört arbete i det allmännas tjänst.
Folkskollärare Gustafsson tackade för utmärkelsen och framförde därvid ett tack till
landshövdingen för att han genom sin närvaro velat hedra och glädja Vislanda kommuns
medlemmar. Hr Gustafsson riktade också ett tack till Vislanda kommun och församling
för det förtroende och den vänskap, som alltid kommit honom till del.
Som avslutning sjöngs psalmen 3 vers 7.
Före högmässan nedlades genom kommunalfullmäktiges ordf. och kommunalnämndens
ordf. kransar med blågula band å kommunalfullmäktiges förste ordförandes, kantor P. M.

10

Sjöstrand, och kommunalnämndens ordf. under omkring 20 år bankkamrer Emil Lindahls
gravar å Vislanda gamla kyrkogård.
Högtidslunch.
Efter högmässan hade kommunen inbjudit landshövdingen och landssekreteraren med
fruar, och dagens medaljör med fru, Blädinge kommunalfullmäktiges ordf., nämndeman
Per Samuelsson, Jutagård, Blädinge, kyrkoherde Jonson med fru, jämte förutvarande och
nuvarande kommunalfullmäktigeledamöter och övriga befattningshavare inom kommunen till högtidslunch å Vislanda hotell, där gästerna hälsades välkomna av f. kommunalnämndsordföranden, direktör A. Fridström. Tal hölls av kommunalfull-mäktiges vice
ordf., lantbrukare Carl Olsson, Mörhult, som framförde kommunens lyckönskan till
medaljören och tackade för hängivet arbete i kommunens tjänst. Talaren framhöll också,
att medaljöverlämningen inte var tecken på ett avslutat arbete, utan han hoppades att
medaljören skulle ha hälsa och krafter i behåll under många år till, så att den nya
storkommunen kunde få tillgång till hr Gustafssons erfarenhet i det kommunala arbetet,
vilket skulle utgöra en garanti för god och sund utveckling. Kommunalnämndens ordf.,
överlärare Gösta Widén, tackade de förutvarande fullmäktigeledamöterna för deras
arbete. Var tid har sina egna problem att lösa, resurserna växla, med samma sunda principer, som varit ledstjärna för gångna tiders kommunalmän, skall även besjäla nuvarande
kommunalmäns arbete. Kyrkoherde Jonson framförde den kyrkliga kommunens
lyckönskan och uttalade den förhoppningen, att det goda förhållande, som varit rådande
mellan den kyrkliga och den borgerliga kommunen även i fortsättningen skulle bli
bestående. Blädinge kommuns lyckönskan uttalades av nämndeman Samuelsson, som
även framförde förhoppningen att vid kommunsammanslagningen ett gott samarbete för
det helas väl skulle kunna komma till stånd.
Folkskollärare Gustafsson gav en historik över fullmäktiges 30-åriga tillvaro.
Å kommunalstämma den 30 mars 1919 förrättades kommunalfullmäktigeval. 62
valkuvert avlämnades. Man hade den gången kommit överens om en samlingslista.
Fullmäktiges första konstituerande sammanträde hölls den 29 maj 1919, varvid kantor
P. M. Sjöstrand utsågs till ordf. och lokföraren M. Petersson till vice ordf. Sedan dess har
hållits 204 sammanträden, vilket gör ett medeltal av 6 pr år.
Under slutet av första världskriget rådde högkonjunktur, som emellertid i början av 20talet tog ett hastigt slut. Det blev på många håll driftsinställelser, arbetslöshet och hastigt
sjunkande antal skattekronor. Så ock här. Den 23/10 1921 tillsattes den första arbetslöshetskommittén, som i februari nästa år fick ett anslag å 2,000 kr. för anordnande av
stenslagning som nödhjälpsarbeten. Denna arbetslöshet blev lyckligtvis ej långvarig, och
redan efter två år kunde arbetslöshetskommittén upplösas.
Men konjunkturerna var alltjämt sjunkande och lade hämsko på kommunala initiativ.
Kommunens läkarfråga var under 1920-talet flera gånger uppe till behandling. Så t.ex.
anslogs 1923 2,000 kr. till läkare, som öppnade praktik här, och det fanns också läkare
någon tid. Men något varaktigt resultat i denna fråga vanns ej på 20-talet.
Den 30 januari 1927 beslöts på förslag av dåvarande styrelsen för Röda korskretsen, att
en distriktssköterska skulle anställas. Röda korskretsen bidrog över tre år med 600 kr. om
året till hennes avlöning.
Så bröt 30-talet in och med det en betydligt svårare arbetslöshet än 20-talets. Åren 1931
–32 och 33 hölls 11– 10 och 12 fullmäktigesammanträden, och vid de flesta var arbetslösheten uppe i en eller annan form. Jag tror inte att de direkta kommunanslagen översteg
20,000 kr., men det blev ju statsbidrag i vissa fall t.ex. på skogsdikning, så det sammanlagt utbetalade beloppet var större.
Av övriga frågor under 30-talet kan nämnas byggande av ålderdomshem. Beslut fattades
den 30/3 1930, och den 14 december 1931 avsynades och invigdes hemmet. Den 1
januari 1932 trädde lagen om skolstyrelse i kraft, och beslutanderätten i skolfrågor
övergick från kyrkostämman till fullmäktige, vilka omedelbart fick taga hand om en
segsliten skolbyggnadsfråga. Denna hade legat i stöpsleven i många år men fick till slut
en förhållandevis god lösning. För övrigt kom en hel rad skolfrågor under behandling.
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Den 30/10 1935 fattades beslut om inrättande av en e.o. folkskoleläraretjänst och följande
år om ytterligare en, så att Vislanda stationsskola helt kunde inrättas enl. A-form. Den
11/4 1937 beslöts införande av skoltandvård, som sedan dess under något växlande
former funnits. Det allra senaste beslutet i denna fråga fattades för ungefär en månad
sedan, då det beslutades, att skoltandvården skulle utövas av på platsen praktiserande
tandläkare och för barnen vara helt kostnadsfri.
Den 10/10 1937 fattades första beslutet om skolskjutsar, vilket åtföljdes av fler, som
kulminerade i beslut om hela skolväsendets centralisering. Detta nödvändiggjorde ett
annat beslut, nämligen om centralskolebyggnad i Vislanda samhälle. Principbeslut
fattades den 6/3 1949 och definitivt byggnadsbeslut den 18/12 samma år. Det var det,
ekonomiskt sett, största beslut som kommunen hittills fattat – det rörde sig nämligen om
1,057,000 kr., varav dock mer än hälften beräknats som statsbidrag.
Under 1940-talet blev bostadsfrågan alltmer aktuell. Första beslutet om kommunal
förmedling av statliga bostadslån fattades den 30/7 1939. Sedan följde en hel rad beslut
om kommunal borgen och förmedling av statliga bostadslån.
Ännu en fråga fick sin lösning under 40-talet, nämligen läkarfrågan. Den 6/4 1941
tillsattes en kommitté för byggande av läkarbostad. Den 21/12 samma år fattades principiellt byggnadsbeslut, och den 9/8 1942 antogs entreprenör.
Sedan Vislanda kommun den 11/7 1943 påtagit sig vissa förpliktelser, beslöt det årets
landsting, att en e.o. provinsialläkaretjänst skulle inrättas med stationsort i Vislanda, och
i början av 1944 kom regeringsbeslutet om fastställelse härav. Och så är vi framme vid
den 1 januari 1950, då provinsialläkaretjänsten blev ordinarie.
Landshövdingen tackade till sist för maten och uttryckte sin glädje över att få gästa
Vislanda och komma i närmare kontakt med dess kommunala representanter samt
framhöll, att Vislanda kommun har ett mycket centralt läge med stora utvecklingsmöjligheter och kan se framåt mot en ljus framtid. Landshövdingen uttalade till sist en
förhoppning om en lycklig utveckling för den blivande storkommunen.

Ur Smålandsposten N:o 51 Söndagen den 2 April 1950.

Lysning
Karl-Erik Nilsson
Kerstin Karlsson
Vislanda.

Alvesta.
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Ur Smålandsposten N:o 54 Lördagen den 8 April 1950.

Härmed tillkännagives
att vår uppoffrande käre far

Härmed tillkännagives att
vår kära mor

har i dag avlidit å Ljungby lasarett
efter en svår sjukdomstid i en ålder
av 74 år, djupt sörjd och saknad av
oss barn, systrar och svågrar,
svägerska, övrig släkt och många
vänner.
Västralund Hullingsved, Vislanda
den 6 april 1950.

stilla avlidit i sitt 79:de levnadsår,
djupt sörjd och saknad men i ljust
och tacksamt minne bevarad av oss,
släkt och vänner.
Skördatorp, Vislanda den 6/4 1950.

Petter Magnus
Samuelsson

Anna Maria
Magnusson

Ketty och Magni.
Tuve och Karin.
Signe och Gunnar.
Gerda och Evert.
Ivar. Georg och Rut.
Erik. Nina och Knut.
Barnbarnen.

KARL och ANNA.
Harold och Alice.
GUSTAV. EDIT. GUNHILD.
ESTER.
LINDA ALBREKTSSON.
Östen och Alice.
Hans och Lena.
Gulli och Åke.

Ditt goda och varma hjärta
Har slagit sitt sista slag
Nu vilar du ut från plågor och smärta,
Från din strävsamma arbetsdag.

Sv. ps. 94.

Sov skönt käre far
Sorg och smärta dig ej når
Hav tack för allt vad du i kärlek gav
Den eviga friden du nu njuta får.
Sv. ps. 434.

Dödsfall.
I torsdags avled f.d. lägenhetsägaren Petter Magni Samuelsson, Västralund, Hullingsved, Vislanda.
Han var vid sin bortgång 74 år gammal. Samuelsson har under många år arbetat vid
Karpalunds sockerfabrik.
Närmast sörjande är två söner och tre döttrar. Äldste sonen Karl är bosatt i Amerika,
sonen Gustav jämte döttrarna Edit, Gunhild och Ester vistas i hemmet.
Änkefru Anna Maria Magnusson, Skörda, Vislanda, avled i torsdags.
Hon var född i Ryssby 1872. Vid tolv års ålder flyttade hon med föräldrarna till Sjöby i
Skatelövs församling. 1895 ingick hon äktenskap med lantbrukaren Johan Magnusson,
och makarna bosatte sig i Skörda, där hon nu slutat sina dagar. Mannen dog 1943.
Närmast sörjande är åtta barn, fyra döttrar och fyra söner. Av döttrarna är Ketty gift med
skrotningsarbetaren Magni Johansson, Kojtet, Vislanda, Signe gift med vägarbetare
Gunnar Karlsson, Eneryda, Gerda gift med lantbrukare Evert Magnusson, Rickardshult,
Vislanda, och Nina, gift med brunnsborrare K. Eliasson, Borås. Sonen Tuve är
byggnadssnickare i Stockholm, Ivar järnvägsarbetare i Ockelbo, Georg chaufför i Växjö
och Erik innehavare av fädernegården.
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Ur Smålandsposten N:o 55 Tisdagen den 11 April 1950.
Bröllop.

Förlovade
Bengt Bengtsson
Maj-Britt Magnusson
Vislanda.

V. Torsås.

Torsten Björk
Marianne Ferm
Vislanda.

Åryd.

Påskafton sammanvigdes i brudens hem i
Vislanda
posttjänstemannen
John-Erik
Johansson, Vislanda, och fröken Aina Karlsson, dotter till lantbrukaren K. J. Augustsson
och hans maka, Moshult, Vislanda. Vigseln
förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson,
Vislanda.
Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i
sitt hem.

Ur Smålandsposten N:o 62 Söndagen den 23 April 1950.

Industribrand i Vislanda;
skador för 265,000 kr.
Sago konfektion nedbrunnen i går natt;
i går skulle stor leverans ha skett.

Vislanda hemsöktes tidigt på lördagsmorgonen av en förödande eldsvåda, som lade Sago
konfektionsfabrik i aska. En del svåranskaffliga maskiner liksom betydande lager av råvaror samt
hel- och halvfabrikat gick till spillo. Fabriken sysselsatte f.n. 32 arbetare. Skadorna uppskattas till
265,000 kr.

När elden började kan ej fastställas, men strax efter kl. 4 vaknade föreståndaren för
Vislanda mejeri och upptäckte, att det brann i konfektionsfabriken. Han larmade
omedelbart pr telefon brandchef Lars Nilsson, som sedan ledde släckningsarbetet.
När brandkåren efter blott en kort stund var framme vid brandplatsen, var fabriksbyggnaden övertänd. I dess omedelbara närhet fanns ej någon tillräcklig vattentillgång
men väl i en bäck cirka 800 meter därifrån, och slangledning ordnades fort därifrån. Som
väl var, rådde vid tillfället vindstilla, varför brandkåren lyckades hindra eldens spridning
till den närbelägna skogen och i grannskapet liggande hus.
Fabriken, som var belägen omedelbart utanför Vislanda samhälles gräns, omkring 150
m. söder om Vislanda västra skola, blev helt överlagd. Vidare förstördes inneliggande
stora lager av tyg samt såväl färdiga som under arbete varande kläder, och maskinutrustningen som inrymde flera svårersättliga maskiner, gick till spillo.
Företagets kontorsböcker förvarades inte i det lilla kontor, som var inrymt i
fabriksbyggnaden, och undgick därför förstörelse. På kontoret fanns däremot en del
avlöningskuvert, som i går skulle ha överlämnats till de anställda.
Fabriken var inrymd i ett äldre, långsträckt, reveterat envånings trähus med inredd vind.
För blott fyra á fem år sedan byggdes det om för konfektionsfabrikens räkning. På nedre
våningen hängde ett tidkontrollur, och detta hade stannat på kl. 4,16.
Hur elden uppkommit har ännu inte kunnat fastställas. Av allt att döma hade den börjat i
mitten av byggnaden, i en stor sysal. Någon eld i värmepannan fanns inte, och man hade
heller inte pressat på flera dagar. Sedan arbetet var slut fört dagen, hade städerskan
fullgjort sitt arbete utan att lägga märke till något ovanligt. Det ligger därför närmast till
hands att anta att något fel på de elektriska ledningarna el. dyl. orsakat branden. Den
elektriska installationen var dock föremål för en mycket ingående kontroll helt nyligen,
och man kunde då inte upptäcka något anmärkningsvärt. Installationen var mycket
modern och omsorgsfullt utförd. Rökning är förbjuden inom fabriken och heller inte
förekommit.
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Fabriken, som främst tillverkat blåkläder, militärkläder, ridbyxor och skidbyxor, låg vid
brandtillfället inne med mycket stora lager av både färdiga varor och råvaror. I går skulle
f.ö. en större utlastning göras dels av metervaror för tillskärning av kläder på annat håll
och dels av ett 1000-tal färdiga kläder. Fabriken låg inne med stora order.
Fabriken äges av AB Sago konfektionsfabrik med kamrer Sven Samuelsson, Vislanda
samt bröderna Lennart och Anders Gustafsson, Tranemo, som ägare. Det blir nu givetvis
driftsstopp en tid framåt, men man hoppas snart kunna återuppta fabrikationen. För ett
och ett halvt år sedan köpte bolaget ett par militärbaracker för att öka utrymmet, då
fabriken var mycket trångbodd. Man har emellertid inte kunnat erhålla byggnadstillstånd
men hoppas nu att få det, så att man provisoriskt kan fortsätta driften i dem.
Försäkringarna uppgår till 265,000 kr. och torde i stort sett motsvara värdet av skadorna.

Ur Smålandsposten N:o 64 Torsdagen den 27 April 1950.
Lån till skolbygge i Vislanda. Länsstyrelsen har tillstyrkt, att Vislanda skoldistrikt får
låna till uppförande av en ny folkskola i municipalsamhället för en beräknad kostnad av
1,057,000 kr. Kommunen har begärt att få låna 900,000 kr., minskat med det belopp, som
utgår i statsbidrag till byggnadsföretag.

Ur Smålandsposten N:o 68 Torsdagen den 4 Maj 1950.

Treåring dödad av
lastbil.
OLYCKA I VISLANDA –
MODERN ÅSYNA VITTNE.

Min lille solstråle

Staffan Lars-Göran

En treårig pojke från Vislanda, Staffan
Petersson, blev i går vid 17-tiden i sin moders
åsyn överkörd och dödad av en lastbil på gården till Lantbrukarnas handelsaktiebolag i
Vislanda. Hur den tragiska olyckshändelsen i
ANNA PETERSSON.
detalj tillgått har ännu ej kunnat klarläggas, då
Morföräldrar.
modern som från ett fönster i andra våningen
Släkt och vänner.
troligtvis blev vittne till olyckan och av
Tryggare kan ingen vara
förståeliga skäl ännu ej kunnat höras.
än Guds lilla barnaskara.
Lastbilen hade avlämnat varor till handelsSv. ps. 581.
aktiebolaget. Lagerlokalen ligger inne på
gården, och där hade också den lille pojken
uppehållit sig och lekt.
Chauffören hade backat och vänt och var på väg ut utan att ha märkt att den lille kommit
i närheten av bilen. Första varslet om att en olycka hade inträffat fick bolagets biträde,
som varit chauffören behjälplig med avlastningen, då han hunnit fram till affärens trappa
och hörde barnets moder skrika till och såg henne rusa fram och lyfta upp den lille.
Chauffören visste ingenting, förrän han såg modern inne på gården med barnet i sina
armar. Modern for omedelbart i bil med pojken till provinsialläkare F. Rosenkvist. Denne
remitterade den lille omedelbart till Växjö lasarett. Här konstaterade man svåra skador i
huvudet men trodde att livet skulle kunna räddas. Efter en stund avled han dock.
Gossen var son till hembiträdet Anna Petersson, som var anställd hos handelsbolagets
föreståndare, Otto Håkansson, Vislanda.
I hela samhället har givetvis den tragiska olyckan väckt den allra största sorg och
förstämning.
* den 9/9 1947
har gått hem till Gud, lämnande oss i
bittraste sorg.
Vislanda den 3 maj 1950.
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Ur Smålandsposten N:o 71 Tisdagen den 9 Maj 1950.
Från Vislanda, meddelas:
Frisksportklubben hade i söndags anordnat en trevlig aftonunderhållning i Ordenshuset.
Lokalen var fullsatt, då trädgårdsmästare S. Hedlund, Vislanda, hälsade välkommen.
Lärare N. Anderling, Sörängen, Nässjö, höll föredrag om frisksportarrörelsen. I
programmet förekom dessutom pianomusik av Signe Wendt, Vislanda, sketcher och
solosång av fröken Astrid Hedlund, Vislanda, och hr Ingemar Svensson, Lindås,
Vislanda. Hr Sven Pettersson, Brånadal, Vislanda, som nyligen avslutat en kurs vid
Lillsvedens gymnastikfolkhögskola gav en förnämlig uppvisning i fristående gymnastik.
Efter servering av smörgåsar m.m. följde till sist gammal dans till tonerna av spelmännen,
smedmästare Alfred Karlsson och sågverksarbetaren Emil Ferm, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 73 Lördagen den 13 Maj 1950.

Ur Smålandsposten N:o 77 Lördagen den 20 Maj 1950.
Rättegångs- och polissaker.
Västra Värends häradsrätt.

En person från Vislanda var instämd för att han icke vidtagit av hälsovårdsnämnden i
Vislanda angivna förbättringar av sin fastighet. Dörrarna var dåliga och dragiga, fönstren
bristfälliga, ventilation i skafferiet saknades, vindskenorna trasiga samt en del annat.
Hälsovårdsnämnden hade vid ett vite av 500 kr. förelagt svaranden att inom viss tid
avhjälpa skavankerna, men då detta uraktlåtits, hade mannen instämts. Svaranden
anförde, att han önskade få annan arrendator. Och då han ej blev av med denne, hade han
ansett, att reparationerna kunde anstå, tills ny kommer. Rättens ordf. framhöll, att man
icke fick sammankoppla båda dessa frågor. Med hänsyn till vissa förhållanden utdömde
häradsrätten icke hela vitet 500 kr. utan stannade vid 200 kr. Svaranden ålades att avhjälpa bristerna, vilket han också var villig att göra.
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Ur Smålandsposten N:o 82 Tisdagen den 30 Maj 1950.

Förlovade
Martin Johansson
Britta Johansson
Virestad.

Vislanda.

Ingvar Nyqvist
Karin Pettersson
Vislanda.
Pingstafton.

Bröllop.
I Vislanda prästgård sammanvigdes i lördags
hr Roy Sven Bertil Andersson, Lindås, och
fröken Lilly Anne Marie Pettersson. dotter till
lantbrukaren Ernst Pettersson och hans maka f.
Elgström, Vislanda. Vigselförrättare var
kyrkoherde E. Jonson, Vislanda.
Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i
Tingsvallens bygdegård, där brudparet blev
föremål för hyllningar.

Pingstdagen sammanvigdes i Vislanda kyrka,
stationsskrivaren Anders Sjödin, Trollhättan,
och fröken Ulla Engström, dotter till fabrikör
Vislanda.
A. Engström och hans maka, Vislanda.
Pingstafton.
Vigseln förrättades av kyrkoherde E. Jonson,
som även sjöng brudmässan. Fru Elsa Nordberg, Attarp, sjöng ”I himlar sjungen den eviges ära” av Beethoven.
Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i sitt hem. Tal hölls av brudens fader,
brudgummens broder utrikeskorrespondenten Sven Sjödin, Sundsvall, vigselförrättaren,
stationsskrivare Gunnar Hallström, Örebro, och köpman I. Nordberg, Attarp. Ett stort
antal telegram anlände.
Bernt Samuelsson
Karin Svensson

Ur Smålandsposten N:o 84 Lördagen den 3 Juni 1950.
Dödsfall.

Mitt allt, min älskade make,
min käre lille far

Per Augustsson
har efter ett långt och tåligt buret
lidande i dag stilla insomnat i en
ålder av 54 år, lämnande oss, mor,
svärmor, syskon, släkt och vänner i
djupaste sorg och saknad.
Hönetorp, Vislanda den 2 juni 1950.

Efter ett långt och svårt lidande avled i går i
sitt hem lantbrukaren Per Augustsson, Hönetorp, Vislanda.
Den hädangångne var född i Moshult,
Vislanda år 1896. Efter ingånget äktenskap
1926 övertog han svärföräldrarnas gård i
Hönetorp, och denna ägnade han alla sina
krafter. Hans stora hobby var jakt.
Närmast sörjande är maka och tre döttrar,
moder, svärmor, syskon, svågrar och svägerskor.

HULDA AUGUSTSSON.
Ragnhild, Svea, Elsa.

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. 66.
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Olycka blockerar
Vislandabanan.
300 meter räls revs
upp.

KARLSHAMN 2/6 (TT) En tågurspåring, som vållade omfattande materiella skador
och för omkring ett halvt dygn blockerar linjen Karlshamn – Vislanda inträffade på
fredagsförmiddagen i ett godståg strax söder om Asarums station.
Till följd av axelbrott på en vagn urspårade denna och ytterligare fyra vagnar ur och rev
upp rälsen på en sträcka av cirka 300 m., varefter fyra av vagnarna välte. Ingen människa
skadades. Tåget var lastat huvudsakligen med kartongpapp från Fridafors bruk till en
tysk ångare, som på eftermiddagen anlänt till Karlshamn. Under eftermiddagen har passagerarna och ilgods med bussar utväxlats i bägge riktningarna. Ett 50-tal järnvägsmän har
börjat sätta banan i skick och beräknas få hålla på härmed till på lördagsmorgonen.

Ur Smålandsposten N:o 92 Lördagen den 17 Juni 1950.

Vår käre son
och min älskade broder

Bengt Krister Åke
har i dag lämnat oss i sitt 15:e
levnadsår, djupt sörjd och i tacksamt
minne bevarad av oss, släkt och
många vänner.
Rickardshult, Vislanda den 13/6 1950.
Alma och Einar Eriksson.
Sigurd.

Vi kan med ord ej nämna
Vad sorgen kännes tung
Varför skulle du oss lämna
Du som ännu var så ung.

Förflyttning av lärare i Vislanda. Domkapitlet har fastställt Vislanda folkskolestyrelses
beslut om förflyttning av ord. folkskolläraren Alf Andersson och ord. småskollärarinnan
Ingegerd Krusell från Mörhults skola till Vislanda skola från den 1 juli 1950.

Ur Smålandsposten N:o 95 Torsdagen den 22 Juni 1950.
Carnegiestiftelsens utmärkelse till arbetarhustru i Vislanda. Vid sitt andra sammanträde för året har Carnegiestiftelsens styrelse beslutat utmärka, bl.a. en räddningsbragd i
Vislanda.
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Arbetarhustrun Anna Karlsson i Kvarnabacken, Vislanda socken, räddade i juni 1947 en
3-årig pojke, som fallit i en brunn. Fru Karlsson hörde barnskrik och upptäckte gossen
nere i brunnen, som är 6 m. djup, 1,20 i diameter och byggd av kullerstenar.
Vattenståndet var 1 1/2 under markytan. Hon kastade av sig sina skor och klättrade ned
genom att sätta fötterna på stenarna på ömse sidor i brunnsväggen. Nedkommen till vattnet fick hon tag i pojken, klättrade upp med honom och lyfte honom över brunnskanten,
varefter hon tog sig upp själv. Förklaringen till att hon kunde klättra ned så snabbt och
därmed rädda barnet samt undgå att från de slippriga stenarna i brunnsväggen halka i
vattnet har uppgivits vara att hon som barn ofta roat sig med dylika nedstigningar. Att vid
47 års ålder oförberedd göra om konstverket var dock förenat med uppenbar risk i
synnerhet som hennes rörelseförmåga var nedsatt på grund av ryggskada.
Ett armbandsur blev hennes Carnegiebelöning.

Ur Smålandsposten N:o 96 Fredagen den 23 Juni 1950.

Förlovade
Sigurd Gårner
Inga-Lisa Persson
Vislanda.

Diö.

Ur Smålandsposten N:o 97 Tisdagen den 27 Juni 1950.

Förlovade

Ingvar Gustavsson
Stina Karlsson
Alvesta.
Vislanda.
Midsommarafton 1950.

Erhold Samuelsson
Vivan Petersson
Hinneryd.

Eric Karlsson
Berit Sandström

Vislanda.
Midsommarafton.

Erik Salomonsson
Elsa Magnusson

Vislanda.
Växjö.
Midsommarafton 1950.

Vislanda.
Ljungby.
Midsommarafton 1950.

Ivar Svensson
Inga-Lisa Johansson
Blädinge.

Erik Svensson
Ruth Nilsson
Vislanda.

Vislanda.
23/6 1950.

Målaskog.

Från Vislanda, meddelas:
Vislanda Industri- och Hantverksförening hade under midsommaren anordnat sin
traditionella sommarfest i Hönetorps vackra festplats. På midsommardagens eftermiddag
hade en mycket talrik publik samlats för att se föreningens karnevalståg, som drog genom
samhället, företrätt av förriddare och musikkår. Samtliga agerande i karnevalståget skötte
sig utmärkt och de, som varit de ledande krafterna i karnevalstågets utformning är att
gratulera.
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Ur Smålandsposten N:o 98 Torsdagen den 29 Juni 1950.

Liftare stal bil
i Bergunda.
Färden stoppades av Vislandapolisen.

En bilstöld i Bergunda i går blev snabbt uppklarad tack vare bilägarens vaksamhet och
polisens raska ingripande.
Tre yngre män från Skåne var ute på semestertripp och hade tagit sig upp till Växjötrakten dels genom liftning och dels till fots. Från Växjö hade de tänkt ställa färden till
Halmstad men ej fått tag på lämplig långtradare att lifta med. Kommen till lägenheten
Röda krog i Bergunda fick de se en där parkerad personbil. En fickkniv fick tjänstgöra
som tändningsnyckel och glada i hågen fräste de tre billånarna så iväg. Personbilen ägare
vaknade emellertid av motorbullret och upptäckte strax att det var hans egen bil, som
försvunnit. Han ringde omedelbart upp fjärdingsman Ström, och denne larmade polismyndigheterna runt om. Billånarna kom därför ej längre än till Vislanda, där de fann för
gott att snällt lyda fjärdingsman Otto Karlssons stopptecken.
Då inga som hels skador åsamkats fordonet släpptes ”turisterna”, sedan de i vederbörlig
ordning antecknats. Åtal följer givetvis.

Ur Smålandsposten N:o 99 Lördagen den 1 Juli 1950.
Den nya folkskolan i Vislanda. Skolöverstyrelsen har föreslagit regeringen att tilldela
Vislanda skoldistrikt statsbidrag med 460,000 kr. till den nya skolbyggnaden i municipalsamhället.
Den totala byggnadskostnaden har överstyrelsen beräknat till 900,000 kr., frånsett
20,000 kr. för utvändiga ledningar och planering. Av statsbidraget avses 1,700 kr. för
inventarier till tre klassrum samt 5,900 kr. för inventarier till slöjd- och skolkökslokaler.
Byggnadsarbetena syns om möjligt böra påbörjas i år.

Ur Smålandsposten N:o 101 Tisdagen den 4 Juli 1950.
Dödsfall.
Vislanda församlings äldste manlige invånare f. snickaren Anders Gustav Lindell,
Björkenäs, Skeppshult, avled i söndags i sitt hem.
Han var född i Liljedal, Målaskog 1852. Föräldrarna flyttade efter några år till Lindhult i
Vislanda. Efter ingånget äktenskap köpte Lindell Björkenäs, där han bott i 65 år. Han har
under många år varit anställd som snickare hos J. A. Björkman i Vislanda. Han slutade
där för omkring 15 år sedan. På sin fritid tillverkade han laggkärl.
Närmast sörjande är en son och en dotter i första giftet och fyra döttrar i andra. Yngsta
dottern Alma är gift med Gustav Nilsson, Björkenäs. Hon har varit faderns stöd och hjälp
under hans ålderdom.
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Ur Smålandsposten N:o 102 Torsdagen den 6 Juli 1950.
Födelsedag.
70 år fyller den 8 juli f.d. vägarbetaren Johan Mattias Holmström, Vislanda.
Holmström, som är född i Väckelsång, inflyttade till Vislanda för omkring 35 år sedan.
Här har han under många år varit anställd vid Allbo härads vägkassa. Inom det
kommunala livet har Holmström tagit livlig del. Han har varit ledamot av kommunalfullmäktige i 24 år och under en del år tillhört kommunalnämnden. Holmström tillhör
ännu Vislanda municipalfullmäktige och municipalnämnd samt Vislanda kyrkofullmäktige. Dessutom är han ledamot av styrelsen för Vislanda erkända sjukkassa.

Ur Smålandsposten N:o 104 Söndagen den 9 Juli 1950.

Min kära maka och vår
moder, mormor och farmor

Gud har i sitt allvisa råd
behagat hädankalla min
älskade maka och vår kära
uppoffrande mor

avled i dag i sitt 75:e levnadsår.
Outsägligt sörjd och saknad.
Vislanda den 7 juli 1950.

Emma Kristina
Johansson

Ida Kronbladh
PER KRONBLADH.
Wera och Birger.
Birgitta, Ingemar.
Åke och Kerstin.
Per-Åke. Ing-Mari.

*12/10 1878
† 8/7 1950
djupt sörjd och saknad men i ljusaste
minne bevarad.
Vislanda den 8/7 1950.

När solen för mig dalar
Låt mig bära hem i frid
Vilande på dina löften
Ankargrund i stormens tid
Bortom evighetens förlåt når
Min ljusa framtidsdag
Sabbatsro dit andens längtan
Flyr med tysta vingslag.

Magni Johansson.
Barn och barnbarn.

Sv. ps. 393 vers 4.
Jordfästning den 16/7 1950 kl. 13.
De som önska följa den avlidna till
graven ombedes samlas i sorgehuset kl.
10,30.
Meddelas endast på detta sätt.

Jordfästningen äger rum i Vislanda
kyrka onsdagen den 12 juli 1950 kl. 15.
Släkt och vänner, som önska följa den
avlidna till hennes sista vila, samlas vid
kyrkan.
Efter aktens slut inbjudes till kaffe på
Vislanda hotell.

Dödsfall.
I Ljungby avled i fredags fru Ida Kronbladh, maka till kontoristen Per Kronbladh,
Vislanda.
Den avlidna var i sitt 75:e levnadsår. Hon var född i V. Torsås men har sin mesta tid
varit bosatt i Vislanda. Närmast sörjes hon av make, barn och barnbarn.
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Fru Emma Kristina Johansson, maka till byggmästare Magni Johansson, Vislanda, har
avlidit i sitt 72:a levnadsår.
Den bortgångna var född i Rickardshult, Vislanda och sörjes närmast av en dotter och
två söner samt barnbarn.
Å Vislanda ålderdomshem avled på fredagen f. väverskan Ingrid Maria Pettersson.
Den bortgångna var född i Spånhult, Vislanda, och var vid sitt frånfälle 84 år gammal.
Under många år var hon bosatt i Lindås.
Hon sörjes närmast av en syster och syskonbarn.

Ur Smålandsposten N:o 105 Tisdagen den 11 Juli 1950.
Banvaktstugan norr om Vislanda
hemsökt av blixten.
Under måndagens åskväder slog blixten ned i Hönetorps banvaktsstuga, belägen cirka 2
km. norr om Vislanda station. Stugan bebos av banbiträdet Rune Pettersson med familj.
De inneboende slungades vid blixtnedslaget omkull, men de kvicknade snart till igen och
kunde själva släcka den eld, som uppstått i såväl vånings- som uthus.
Åtskillig förödelse hade emellertid anställts. Elektriska armaturer och ledningar förstördes alldeles, likaså mätartavlan och en radiogrammofon. Takpannor och gavelbrädor
slets loss.
Genom åsknedslaget blev SJ:s kraftledning strömlös på sträckan Vislanda – Blädinge,
varigenom förseningar på någon halvtimme vållades i tågtrafiken.
Födelsedag.
90 år fyller på fredag en av Vislanda församlings kärnkvinnor, änkefru Eva Roth,
Lindås.
Hon är född i Håralycke, där hon tillbringat det mesta av sin tid undantagandes fyra år
då hon varit i Tyskland. Det är ett mer än vanligt strävsamt liv jubilaren genomgått. God
hälsa och ett alltid strålande humör har hjälpt henne genom många svårigheter. Tidigt
änka fick hon själv draga omsorg om sina barn, vilket hon gjorde med heder. Det är
förvånansvärt att se en 90-årig vid sådan vigör, med syn och hörsel som mången 50-åring
skulle avundas henne. För ett år sedan flyttade hon med ende i Sverige hemmavarande
sonen till Lindås kyrkby, där de nu inrett ett vackert hem och där hon åtnjuter bästa
omvårdnad av sonen.
Det finns många, som mer än gärna uppsöker den gamla, och de välkomnas alla med en
storartad gästfrihet. Som exempel kan nämnas, att när auktion förra året hölls i hemmanet
bjöd man 200 personer på kaffe och hembakade kakor. I kyrkan står den gamlas plats
sällan tom.

Ur Smålandsposten N:o 107 Lördagen den 15 Juli 1950.
Hembygdsfest i Vislanda. Å Hönetorp, Vislanda, anordnas i kväll och i morgon en
större hembygdsfest med ett rikhaltigt program.
I kväll spelar Gullbergs orkester, och på söndag eftermiddag får publiken stifta
bekantskap med ”Sjungande magistern” och hans sällskap. Därefter talar riksdagsman
Ragnar Svenningsson, Tranemo. Han har ord om sig att vara en mycket intressant talare.
Efter föredraget följer förutom dans nytt uppträdande av ”Sjungande magistern” med
sällskap. Förutom detta program förekommer flera basaranordningar. Bl.a. får bågskytte
premiär i Hönetorpsparken. Arrangör är Värends krets av HUF.
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Ur Smålandsposten N:o 108 Söndagen den 16 Juli 1950.

Kassaskåpssprängare i
farten igen.
Resultatlösa inbrott i cementgjuterierna i
Gottåsa och Vislanda.

I Gottåsa cementgjuteri, Grimslöv, sprängdes kassaskåpsdörren. Observera sprängrosen omkring nyckelhålet, som vittnar om att experter varit i farten.

Stöld- och sprängningsepidemien i våra bygder ser snarare ut att tillta än att upphöra.
Natten till igår sprängdes kassaskåpet vid Gottåsa cementgjuteri, Grimslöv, och samma
natt hade Vislanda cementgjuteri påhälsning. Där fanns inget kassaskåp att spränga men i
båda fallen blev tjuven eller tjuvarna lottlösa, då inget av värde fanns att hämta, vare sig i
kassaskåpet i Gottåsa eller i Vislandafabrikens kontor. Dessa båda inbrott sammankopplas på goda grunder med dynamitinbrottet i Älmhult häromnatten. Statskriminalen har igångsatt en omfattande utredning och sensationellt goda spår har redan
påträffats, som inom kort väntas resultera.
Dynamitinbrottet i Gottåsa kom först till polisens kännedom. Ifrågavarande gjuteri äges
av fabrikörerna Lennart Svensson och Martin Bergström, Grimslöv. Då den senare vid 6tiden på morgonen kom till gjuteriet, som ligger mycket ensligt ett gott stycke från
landsvägen mot Alvesta, möttes han av en föga uppbygglig syn. Alla fönsterrutorna i
kontorslokalen var splittrade. Inne i lokalen låg ett tjockt dammlager och över hela golvet
låg en massa papper strödda. Kassaskåpsdörren stod öppen och en kraftig sprängros
omkring nyckelhålet förkunnade, att dynamitarder varit framme. Inga pengar eller
realiserbara värdepapper fanns vare sig i kassaskåpet eller i skrivbordslådorna, varför
tjuven – det rör sig sannolikt endast om en – kammat noll.
Vid den undersökning på brottsplatsen, som landsfiskalassistent Henrü Krüger, Alvesta,
och kriminalkonstapeln vid statspolisen i Växjö, Uno Logarn, under dagens lopp
verkställde, framkom att det av allt att döma är en rutinerad kassaskåpssprängare som
varit framme.
Dynamitarden har berett sig tillträde till lokalen genom att med en spade krossa en
fönsterruta, så att han kom åt att öppna fönstret. En laddning extradynamit hade
anbringats i kassaskåpets nyckelhål och som fördämning har använts en så pass originell
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sak, som en mindre räknesnurra, vilken fastbundits i kassaskåpet med en läderrem.
Räknesnurran hade vid expositionen slungats iväg och slagit hål i såväl taket, som
taklisten och ett ställe på väggen innan den lade sig till ro på golvet. Trots den oerhörda
påfrestningen var räknemaskinen ändock fullt användbar. Vid trycket hade samtliga 18
fönsterrutor i lokalen smulats sönder.
Ett stycke från cementgjuteriet har gjorts en del för den fortsätta utredningen mycket
värdefulla fynd. Där påträffades nämligen en hel papperslunta som tjuven dragit med sig
för att i lugn och ro undersöka och som han sedan slängt ifrån sig, när han fann den
värdelös. Oförsiktigt nog hade han också efterlämnat en tom halvlitersflaska, som
tydligen innehållit mjölk och därjämte fanns tydliga spår av cykelringar. Polismyndigheterna är nu mycket tacksamma för underrättelser från allmänheten om någon cyklande
person på fredagen köpt mjölk i någon närbelägen gård. Dessutom har efter undersökning
på brottsplatsen i Älmhult vissa värdefulla upplysningar givits polisen, vilket så gott som
klarlägger, att det är samma person som varit framme i såväl Älmhult som Gottåsa.
Inbrottet i Vislanda
rapporterades först senare till myndigheterna. Vislanda cementgjuteri ligger drygt en
halvmil från Gottåsa. När arbetarna på morgonen kom till fabriken upptäcktes strax att ett
fönster till kontoret slagits sönder och sedan öppnats. Någon hade varit inne och noggrant
snokat genom skrivbordslådor och skåp, men så vitt man kunnat finna har ingenting av
värde stulits. Något kassaskåp håller sig fabriken inte med, vilket ju i detta fallet var tur,
då det med all säkerhet var dynamitarden på Gottåsa som varit framme. I vilken ordning
han besökt de båda cementfabrikerna har polisutredningen på nuvarande ståndpunkt ännu
ej givit besked om.

Ur Smålandsposten N:o 111 Lördagen den 22 Juli 1950.
Dödsfall.

Härmed tillkännagives
att
Gud i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
vår käre fader
Bokbindaren

Johan Karlsson
som stilla avled den 20 juli 1950 i sitt
79:e levnadsår. Djupt sörjd och saknad
av oss, barnbarn, barnbarnsbarn, släkt
och vänner.
Röshult, Vislanda den 20 juli 1950.
KARL och GERTRUD.
GUNNAR och JENNY.
ARVID.

Sv. ps. 24.

Hos en son, lantbrukaren Karl Johansson,
Ryd, avled på torsdagen efter några veckors
sjukdom bokbindaren Johan Karlsson, Röshult,
Vislanda.
Den bortgångne var född i Röshult, där han
även framlevat hela sitt liv. Han innehade
Röshult Södregård. För c:a 30 år sedan började
han bedriva bokbinderi. Så gott som in i det
sista har han gått upp i skötseln av sitt lantbruk
och sitt bokbinderi, och först för fem veckor
sedan, då han insjuknade, flyttade han till
sonen i Ryd, i vars hem han har fått sluta sina
dagar.
Närmast sörjande är tre söner. Sonen Karl är
lantbrukare i Ryd, Gunnar innehar fädernegården och Arvid är hemmansägare i Eneryda.
Dessutom sörjes den bortgångne av barnbarn
och barnbarnsbarn.
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Ur Smålandsposten N:o 109 Tisdagen den 18 Juli 1950.
Dödsfall.
I fredags avled å ålderdomshemmet i Vislanda f.d. sömmerskan Botilda Johansson,
Vislanda, i en ålder av 96 år. Närmast sörjande är en son.

Ur Smålandsposten N:o 113 Tisdagen den 25 Juli 1950.
Engelska i Vislanda. Domkapitlet tillstyrker en framställning om tillstånd till undervisning i engelska språket i sjunde klassen vid Vislanda folkskola. Undervisningstiden
skall omfatta 5 veckotimmar, vilka skall tas med en timme från vardera ämnet teckning,
gymnastik, geografi och naturkunnighet.

Pälle Näver:

Objudna gäster.

En sommarsöndag smeker
sin ro och stilla frid
kring byarna och hulten
och ängens blomsterlid,
och vardagsmödan rätat
sin ansvarskrökta rygg
till helg och sabbatsvila
i ljus förtröstan trygg.

Förbittrad och besviken
man hela dagen ser
hur gräs och friska blommor
rycks upp och trampas ner,
och när det ”fina” gänget
vid kväll mot staden far,
är papper, skräp och flaskor
det enda som är kvar.

Då plötsligt skär ett biltjut
igenom harmonin,
och utmed vägen stannar
ett vräkigt ”dollargrin”,
och uti grönskan dräller
ett fräckt och pråligt pack,
som fyller hela trakten
med skrän och billigt snack. –

Nog älska vi naturen
och längtar litet var
till blommorna och skogen
i ljusa sommardar´,
med skövla och förstöra
därtill har ingen rätt,
nej, allt bör ske med hänsyn
och på ett vettigt sätt.

Ur Smålandsposten N:o 119 Lördagen den 5 Augusti 1950.
Födelsedagar.
75 år fyller i morgon skräddarmästare Åke Magni Nilsson, Lindås, Vislanda.
50 år fyller i morgon fru Ester Björkman, maka till åkeriägaren Gunnar Björkman,
Vislanda. Jubilaren har särskilt inom Vislanda husmodersförening, där hon verkat som
vice ordförande, nedlagt ett förtjänstfullt arbete.
50 år fyller på tisdag fru Ester Linnéa Gustafsson, maka till omlastare Arvid Gustafsson,
Vislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 117 Tisdagen den 1 Augusti 1950.
Födelsedag.

90-åring.

90 år fyller på torsdag änkefru Maria Magnusson, Karlstorp, Vislanda.
Hon är född i Nöbbele. Föräldrarna var torpare, och i hemmet växte en stor barnskara
upp, varför hon redan före sin konfirmation fick ta tjänst på en bondgård. En tid hade hon
tjänst hos fanjunkare S. Svensson, Lönshult, Vislanda. År 1887 ingick hon äktenskap med
grundläggaren Karl Magnusson, och året därpå köpte de ett jordområde under Fållen,
nuvarande Karlstorp. Det var ett s.k. svedjeland, som saknade både hus och odlad jord.
Ett omfattande kulturarbete sattes dock igång, med det krävde hårda insatser från bägges
sida. Först fick man tänka på en bostad, och härtill förvärvade man ett gammalt soldattorp
och forslade dess timmer med hjälp av ett par oxar till platsen. Sedan fick man börja
schakta jorden, bränna fällorna, sätta potatis och så råg. Allt detta fick mannen hjälpa till
med på lediga stunder, ty om dagarna var han borta och gjorde dagsverken.
Resultatet av allt arbetet blev att Karlstorp nu har nära sex tunnland så gott som stenfri
åkerjord, bra hus, och föder ett par kor och smådjur.
90-åringens liv har varit arbetsamt och hårt, men med okuvlig energi har hon kämpat sig
igenom. Hon är änka sedan 1937 och åtnjuter vård hos son och sonhustru, som innehar
hemmet.

Ur Smålandsposten N:o 127 Lördagen den 19 Augusti 1950.
Bebyggelsens ordnande i Vislanda. Representanter för de beslutande myndigheterna
inom Vislanda municipalsamhälle och kommun jämte ordförandena i byggnadsnämnderna var i tisdags av länsstyrelsen kallade till sammanträde å Vislanda hotell.
Länsstyrelsen representerades av landshövding Bergquist, som ledde förhandlingarna,
landssekreterare Hellström, länsassessor Kilander, länsarkitekt Lindén samt representanter för lantmäterikontoret och vägväsendet. Frågan för dagen var regleringen av
bebyggelsen i områdena närmast municipalsamhället. Beslut om att stadsplanelägga vissa
av dessa områden fattades i fjor av kommunalfullmäktige. Då vissa svårigheter i organisatoriskt hänseende kunde bli följden av att ha ett municipalt och ett kommunalt stadsplanelagt område i omedelbar närhet av varandra, ville länsstyrelsen höra de berörda
parternas uppfattning. Frågans lösning kunde tänkas ske enligt tre alternativ för vilka
landshövdingen redogjorde.
1. Municipalsamhället upphör och dess ansvar och befogenheter övertages av
kommunen.
2. Municipalsamhället inkorporerar utomplansområdena.
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3. Stadsplan under kommunens regi upprättas för utomplansområdena.
Under den efterföljande diskussionen fick de närvarande tillfälle att framföra sina
synpunkter på saken, men i frågans nuvarande läge kunde representanter för de berörda
områdena inte uttala sig för någon definitiv lösning. Landshövdingen meddelade till slut,
att de beslutande kommunala myndigheterna skall erhålla en orienterande promemoria i
frågan.

Ur Smålandsposten N:o 121 Tisdagen den 8 Augusti 1950.
Dödsfall.

Min käre make, vår far,
farfar och morfar

August Magnusson
född den 1 november 1871,
har i dag stilla insomnat. I ljust och
tacksamt minne bevarad av oss samt
övrig släkt och många vänner.
Håralund, Vislanda den 5 aug. 1950.
SOFIA MAGNUSSON.
Inga.
Ester och Gunnar.
Helge och Greta.
Anna och Sven.
Ellen och Axel.
Sven och Maj.
Thimon och Gullevi.
Greta och Herman.
Allan.
Barnbarn. Barnbarnsbarn.

Sv. Ps. 95: 5, 6.
Jordfästningen äger rum söndagen den
13 aug. kl. 10,30 å Vislanda kyrkogård.

På lördagen avled efter en lång tids sjukdom
f. maskinisten August Magnusson, Håralund,
Vislanda.
Den avlidne var född i Ryssby och var under
sin krafts dagar sysselsatt vid stenindustrien,
först i Smål. Rydaholm och sedermera i Vislanda. Under de senaste 20 åren har han varit
prövad av sjukdom, och hans enda livsintressen har varit hemmet Håralund och hans
blomsterplanteringar. Han gladdes alltid, då
han fick besök av sina många barn och
barnbarn. Han sörjes närmast av maka, Sofia,
samt barnen Inga, trotjänarinna i Malmö, Ester,
gift med åkeriägaren Gunnar Björkman,
Vislanda, Helge, murare, Smål. Rydaholm,
Anna, gift med kommunalarbetare Sven
Johannesson, Karlstad, Ellen, gift med maskinchefen å M/S Nimbus, Axel Sundler, Smål.
Rydaholm, Sven, entreprenör i Vislanda,
Thimon, kamrer vid Smålands Dagblad,
Nässjö, Greta, gift med polisman Herman
Anderberg, Malmö, och Allan, entreprenör,
Vislanda, samt barnbarn och barnbarnsbarn,
övrig släkt och vänner.

Hyllning.
På sin 50-årsdag blev fru Ester Björkman, maka till åkeriägaren Gunnar Björkman,
Vislanda, föremål för hjärtliga hyllningar.
Tidigt på morgonen uppvaktades hon av make och barn. Från mor och syskon
överlämnades textad adress och kontanter samt från övriga släktingar subskriberade
presenter. Styrelsen för Vislanda Husmodersförening uppvaktade genom fru Gunhild
Karlsson med textad adress och kontanter samt Husmodersföreningen med blomsteruppsats. Jubilaren fick därjämte mottaga blomsteruppsats, presenter och telegram från en
stor vänkrets.
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Ur Smålandsposten N:o 129 Tisdagen den 22 Augusti 1950.
Dödsfall.

Vår kära moder
farmoder och mormor

Maria Magnusson
f. 3/8 1860,
har i dag lämnat oss, släkt och
många vänner i djup sorg och saknad
men i ljust och tacksamt minne
bevarad.
Fållen, Vislanda den 21/8 1950.

I sitt hem i Fållen, Vislanda, avled i går
änkefru Maria Magnusson.
Hon var född i Nöbbele den 3 augusti 1860.
År 1887 ingick hon äktenskap med grundläggaren Karl Magnusson, som avled 1937.
Sedan dess har hon njutit god vård hos sonen
Martin Karlsson, som innehar fädernehemmet.
Närmast sörjande är tre söner och tre döttrar.

Från Vislanda, meddelas:
De gamlas dag firades i söndags i Vislanda
BARN, BARNBARN och
kyrka.
BARNBARNSBARN
I kyrkan, som var fullsatt, hölls högmässa
Så vill jag fly
med
nattvardsgång. Predikan hölls av kyrkofrån världens gny
herde Eskil Johnson. Före predikan sjöng en
till Dig o Jesus fromme
när synd och död
barnkör ”Hur ljuvt det är att komma”. Efter
tillfogar nöd
gudstjänsten samlades de gamla i prästgården
hos Dig jag ro bekomme.
och församlingens kyrkliga sykretsar svarade
Sv. ps. 66, 336.
för värdsskapet. Där bjöds de 130 gamla först
på kaffe, smörgåsar samt därefter på ostkaka
och tårta. Kyrkoherde Johnson sjöng en av
Davids psalmer, och musikdirektör P. Johnson, Vislanda, utförde ett pianosolo.
Kyrkoherden erinrade i ett anförande om de gamla, som gått bort sedan förra årets
sammankomst, samt avslutade dagen med en kort andaktsstund.

Ur Smålandsposten N:o 135 Lördagen den 2 September 1950.
Wieselgrensminnet firas i Vislanda. Söndagen den 1 okt. firas 150-årsdagen av Peter
Wieselgrens födelse med ett stort antal möten på skilda platser i vårt land.
I Vislanda, där Wieselgren föddes, kommer jubileet att högtidlighållas vid och i kyrkan.
Det är kretslogen Blenda av IOGT, ”logen Wieselgrens förhoppning”, samt Vislanda
församling, som står som arrangör. Talare blir den kände Wieselgrensforskaren och
Wieselgrenskännaren komminister Theodor Friman, Göteborg. Han predikar vid
högmässan i kyrkan, och omedelbart efter högmässan håller han ett tal till minnet av
Wieselgren.
Före högmässan blir det samling vid Wieselgrensbysten utanför kyrkan, där en prolog
föredrages, varpå följer kransnedläggning av Vislanda församling och nykterhetsorganisationer. Vidare blir det körsång. Logerna inramar denna högtid med en vacker
fanborg. Minnesdagen avslutas med högtidsmöte i Ordenshuset, Vislanda.
Godtemplarna i Wieselgrens hembygd vill med detta möte manifestera sin tacksamhet åt
grundaren av Svensk nykterhetsrörelse. Att församlingsborna också möter upp mangrant
för att hedra minnet av församlingens störste son är självklart.
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Ur Smålandsposten N:o 132 Söndagen den 27 Augusti 1950.

Ny brandbil till
Vislanda.
Invigning och samövning
i går.

Vislanda brandkår samlad framför den nya bilen. I främre raden
mitten brandchef Lars Nilsson och v. brandchef Hilding Johansson.

Vislanda municipalsamhälles brandstyrelse hade i går inbjudit ledamöterna i fullmäktige
och nämnd jämte övriga intresserade till demonstration av brandkårens nya brandbil.
Dessutom var länsbrandinspektören överstelöjtnanten H. Forssman, Växjö, samt
representanter för Alvesta och Tingsryd brandkårer med brandbilar närvarande.
Brandstyrelsens ordf. slaktarmästare Axel Karlsson, Vislanda, hälsade välkommen.
Brandchefen i Vislanda, smedmästare Lars Nilsson demonstrerade den nya bilen, som
inköpts från Henrikssons brandredskapsaffär i Stockholm. Kostnaden för densamma
jämte några kompletterande detaljer var 22,000 kr. Brandbilen är av märket Ford. I
förarhytten och den där intill liggande manskapshytten är det plats för tretton man. Vidare
innehar bilen en vattentank på 900 liter, vilka genom smalslangar omedelbart kan komma
till användning. Längst bak i bilen finns utrymme för slanglådor, munstycken och övrigt
erforderligt material. På taket finns brandstegar m.m. placerade. Framför kylaren är
monterad en frontpump, som drives av bilmotorn. På pumpen kopplas två stora slangar,
smalslangar jämte den stora insugningsslangen. Pumpens kapacitet vid 9 kilos tryck är
cirka 2,000 minutliter. Omkring 800 m. slang medföres. Till brandbilen kan även kopplas
en extra motorspruta.
Brandchef Nilsson visade med hjälp av sin brandkår, hur den nya frontpumpen
fungerade. Bl.a. visades ett av brandchefen själv konstruerat strålrör, vars munstycke var
reglerbart, så att vattenstrålen kunde få önskad riktning. Det är av särskild betydelse vid
släckning av eld i källarutrymmen m.m. Dessutom demonstrerades en s.k. vattenkanon,
där man genom att öka trycket till 12 kg. kunde få oerhörd kraft på vattenstrålen. Vidare
kunde man genom en särskild anordning åstadkomma liksom en mur av vatten mellan
elden och slangföraren.
Efter demonstrationen skedde en samövning mellan de tre brandkårerna. De närvarande
samlades därefter vid brandstationen, där hr Karlsson tackade municipalfullmäktige för
att de så beredvilligt anslagit medel för inköp samt för byggandet av en branddamm vid
Västra skolan.
F.d. brandchefen J.A. Ståhl, som startat brandkåren och genom sin outtröttliga energi
höjt brandkårens standard, fick ett offentligt tack av hr Karlsson, som även utbringade ett
leve för honom. Vidare uttalades tack till f.d. och nuvarande medlemmar av brandkåren
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för deras outtröttliga arbete samt för de 2,500 kr., som brandkårens medlemmar insamlat
och skänkt vid inköpet av brandbilen. Hr Karlsson överlämnade å brandstyrelsens vägnar
brandbilen till municipalfullmäktige, vars ordförande, stationsförman C.G. Lundh,
tackade brandstyrelsen för dess arbete och överlämnade bilen till brandkåren med hopp
om att den skulle bli till stort gagn vid brandkårens arbete. Brandchef Nilsson mottog
bilen och tackade för den uppskattning, som de styrande visat brandkåren, och lovade, att
den nya brandmaterielen skulle vårdas på bästa sätt.
Överstelöjtnant H. Forssman, framhöll, att det var en stor dag för brandstyrelsen och
brandkåren och lyckönskade till nyförvärvet, som var det mest moderna inom området,
som man kunde få i Sverige. Talaren framhöll även den stora betydelse, som dagens
samövning mellan brandkårerna hade och att dagens övning visat sig vara väl planlagd
och lugnt genomförd.
Hr Ståhl, som även avtackades av hr Forssman framförde till sist ett tack för de vackra
ord som riktats till honom, samt berättade minnen från sin tid som brandchef.
Därefter samlades deltagarna till samkväm i Ungdomsgården.

Ur Smålandsposten N:o 138 Torsdagen den 7 September 1950.
Dödsfall.
F.d. lantbrukaren Olof Hult avled i tisdags
hos en dotter i Sälhyltan, Vislanda.
Hult var född i Vislanda 1859. Efter att ha
Vår älskade far,
fullgjort rekryten tog han anställning som
morfar och farfar
soldat vid Kronobergs regemente i vilken
F.d. lantbrukaren
tjänst han kvarstod i tio år. Han innehade då ett
soldattorp i Brunstorp under Brohults Nygård
i Vislanda församling. Under tiden köpte Hult
har i dag stilla och fridfullt lämnat
hemmanet Hjulsryd i Vislanda, vilket han
oss djupt sörjd och saknad av oss,
släkt och många vänner.
innehade till för omkring 20 år sedan, då han
Sälhyltan, Vislanda den 5 sept. 1950.
sålde gården. Han bodde kvar på gården till för
BARNEN.
två år sedan, då han flyttade till en dotter och
Barnbarn och barnbarnsbarn.
måg i Sälhyltan, där han åtnjutit en mycket god
Ett strävsamt liv har slocknat ut
omvårdnad.
En flitig hand har domnat
Med Olof Hult bortgick en arbetsam och god
Din tunga arbetsdag är slut
människa.
Fars trötta huvud somnat.
Närmast sörjande är söner och tre döttrar. Av
Sv. ps. 265.
sönerna är Johan lantbrukare i Hönetorp,
Vislanda, Karl-Emil och Ernst är bosatta i
Amerika. Dottern Annie är gift med lantbrukaren P. A. Karlsson, Sälhyltan, Vislanda.
Gerda med fastighetsägare Olof Nilsson, Ryssby, och Hilma med spårvagnskonduktör
Anton Jönsson, Stockholm.

Olof Hult
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Ur Smålandsposten N:o 147 Lördagen den 23 September 1950.
Rättegångs- och polissaker.
Chauffören friades från ansvar
för vållande till annans död.

Landsfiskalen i Alvesta distrikt hade instämt en chaufför såsom vållande till annans död
vid en olycka i Vislanda den 3 maj i år, varvid en 3-årig gosse överkördes av en lastbil på
en bakgård och skadades så svårt, att han avled. Lastbilen hade lastat av varor, och när
föraren skulle åka därifrån var han tvungen att backa först för att kunna komma ut på
gatan. Efter backningen körde han fram och utan att föraren observerade saken, kom
gossen emot bilens främre vänstra hjul, varvid huvudet klämdes mellan hjulet och
skärmen. Fem vittnen hördes, men domen blev dock friande från ansvar, emedan det ej
kunde bevisas att föraren gjort sig skyldig till någon vårdslöshet. Skadeståndsanspråken
var förut reglerade.

Ur Smålandsposten N:o 152 Söndagen den 1 Oktober 1950.

Peter Wieselgren.
En av de första här i landet som
på allvar vågade hävda att det är
av
”simpelt att supa” var som bekant
Peter Wieselgren. Den 1 oktober i
Olov Carleson.
år var det jämt 150 år sedan han
först såg dagens ljus i Spånhult,
Vislanda socken i Wärend. Vid
den tid då han framträdde som
nykterhetskämpe i vårt land hade det varit mycket lättare att bli trodd, om man påstått att
”det är nyttigt att supa”. Den s.k. husbehovsbränningen stod i sitt flor, småbarnen fick
brännvin för att bli starka och soldaterna för att bli modiga, sjuka fick brännvin för att bli
friska, och alla andra bjöds brännvin därför att det helt enkelt hörde till god ton att
traktera sin nästa, så att hon måste hjälpas hem eller till den väntande vagnen eller slädan.
Peter Wieselgren beskriver själv tillståndet med följande målande bild av tillståndet
omkring 1830, då han stod i början av sin livsgärning:
”Ingen i världen”, skriver han, ”torde ana hurudan ställningen var, då jag kastade mig in
i tjurfäktningen. På den tid, då Bacchus dyrkades som Gud, kunde han icke ha ivrigare
bekännare. Trogne, vantrogne och otrogne, kristne och ateister och deister, konservativa,
liberaler och medelvägsmän, millionärer, tiggare och bärgade, ehuru söndrade i allt annat,
voro dock eniga om det oskyldiga i ett rus, om det nödvändiga i en sup till varje mål och
en ”ovanpå fisken”. – Domare och nämnd voro på den tiden antesignaner (romerska
soldater), utgörande vakt kring härens hederstecken på berusningens cirkus och hela
tingsallmogen ”åla régle halvfull”, prästen lämnade tingsstället först då han raglade fram
till sin vagn, med en svordom var gång något stötte emot den osäkra foten. – En länsman
kom vid ett tillfälle till Oderup för att uppskriva dem som komma rusiga, väsnandes vid
en auktion. Man beslöt då att få länsmannen själv full, och det skedde lätt. Så bundo de
honom med en töm under buken av hans häst, som fick ett rapp och gick hem. Stalldörren
stod öppen, och hästen gick in i sin spilta. Konungen och lagens representant upptäcktes
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först då pigan skulle se till en ko. – Och i en gödselhög ovanför det stall, som låg invid
Östraby kyrkmur, fann man en gång upplagd en pastorsadjunkt hos d:r Roos.
Denna tid betecknar kulmen på det svenska brännvinssuperiet, som mot slutet av 1600talet började komma igång på allvar och först emot 1800-talets slut åter började gå något
tillbaka. Den organiserade nykterhetsrörelsen kom i vårt land igång i början av 1800-talet,
och efter ett par tre årtionden hade man kommit så långt att ”måttlighetsföreningar” börjat
bildas, vari medlemmar förband sig att ej ta mera än 3 supar vid bröllop och andra större
fester. Wieselgren hörde till de första absolutisterna i vårt land, och det som ledde in
honom på den vägen var inte minst ett barndomsminne, som han själv beskriver på
följande sätt i sin självbiografi:
År 1808 hade min fader, som var fjärdingsman det året, hört av kronofogden, att
brännvin värmde och skaffat sig dylikt, emedan kriget vållade, att han ofta måste vara ute
i skjutsningen. Om julaftonen tog han en ”julsup”, men bjöd ingen annan därav. En
dräng, som var med mig hemma under annandagens gudstjänst, ville smaka vad den
rariteten kunde vara, men som han höll flaskan för munnen, kom jag in i rummet. För att
genom delaktighet hoppas vinna min lystnad om hans tillgrepp ville han först locka mig
att smaka, men när jag nekade, satte han flaskan för min mun och böjde huvudet bakåt,
varvid en god dosis av alkoholgiftet flöt in i min späda kropp. Jag sjuknade. I detsamma
hördes kyrkfolket hemkomma. Drängen bar mig då i förskräckelsen ned på en stor sten
bakom stallet, där snödrivan var högre än stenen på alla kanter och lade mig där, medan
han mottog hästen och drog in slädan. Då han kom åter, hade jag återfått medvetandet och
såg gula hål i snön. Jag hade genomgått Schreiberska kuren och fick en vedervilja mot
spirituosa, som under namn av nykterhetsfanatism sedermera stört mångas tanklöshet
bland mina samtida.
Den omtalade Schreiberska kuren var en på den tiden vanlig drinkarebehandling, som
innebar att all mat indränktes med brännvin, vilket för lång tid framåt väckte motvilja mot
sprit. För Wieselgrens del varade denna motvilja livet ut. Men detta berodde nog inte bara
på Schreiberska kuren, även om den gjorde sitt till. Peter Wieselgren var nämligen från
barndomen en allvarligt lagd person med utpräglat sinne för livets moraliska värden. Vid
8 års ålder hade han redan läst igenom hela bibeln, och vid 10 års ålder hade han skrivit
ett litet psalmhäfte och en predikan. Denna läggning var ett arv från föräldrahemmet, där
hans föräldrar, bonden Jonas Jonsson och hans hustru Elin Ingemarsdotter upprätthöll
såväl kristna traditioner som sedvänjor, förknippade med fädernebygden, det gamla
Wärend. Under ljudet av sin moders psalmsång vaknade lille Peter och följde vid
soluppgången sin fader ut på åkern, medan denne enligt gammal medeltidssed under
själva gången sjöng en morgonpsalm, berättar J. Bergman i sin översikt ”Den svenska
nykterhetsrörelsens historia”.
Vid 11 års ålder började han i Wäxiö läroverk, där rektor gav honom namnet Wieselgren. Som gymnasist fick han åter en personlig påminnelse om dryckessedens fördärv, då
en kamrat vid en fest berusade sig, vilket var inledningen till ett spritbegär som bragte
honom till undergång. Vid 18 år ålder bildade han en gymnasistförening med nykterheten
på programmet. Medlemmarna avstod från ”allt bruk av spirituosa drycker, som ej gagnar
hälsan och som genom vanan bli fördärvliga”. Sigfrid Wieselgren berättar i sin levnadsteckning över brodern Peter att nämnda förening sista gången sammanträdde den 15 mars
1820 och då bestod av 10 personer. Av dessa blev samtliga präster utom en, som dog
innan han lämnat gymnasiet. En blev som kyrkoherde drinkare och blev ”i många, ja alla
hänseenden förlorad”.
1820 avlade Peter Wieselgren studentexamen och studerade därefter filologi, historia
och litteratur i Lund. Han sades vara mycket påverkad av Schartau och Tegnér samt blev
1823 filosofie magister och följande år docent i svensk litteraturhistoria vid Lunds
universitet. Sedermera vistades han under fortsatta studier såväl i Stockholm som
Uppsala, var en tid adjunkt i estetik och även bibliotekarie. Ehuru han under dessa epoker
av sitt liv ingalunda försummade att verka för nykterhetens sak, kom hans huvudsakliga
gärning i detta avseende att infalla, sedan han 1835 låtit prästviga sig. Hans första
storverk var att som prost i Västerstad och Östraby, vartill han utnämndes 1834, rycka
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upp denna församling till ett föredöme från att ha varit en i moraliskt avseende synnerligen förkommen avkrok av världen. En nykterhetsförening på orten var det första steget,
och man kan förstå att det behövdes både mod och skicklighet att fullborda verket.
Vältalighet, kärlek, tro, fyndighet, kunskap och moralisk överlägsenhet knäckte det hårdaste motstånd.
Sin gärning som nykterhetsapostel fortsatte Wieselgren som resepredikant genom flera landskap ända
från sydligaste Sverige upp till Norrland, och det
sägs, att han aldrig höll samma föredrag två gånger.
1845 promoverades Wieselgren till teologie doktor.
1847 blev han kyrkoherde i Hälsingborg och 1857
domprost i Göteborg, där han avled den 10 oktober
1877. Förutom skrifter i nykterhetsfrågan, varav
historik över svenska nykterhetslagstiftningen under
200 år (1840) är den viktigaste, försökte han sig även
på dikter med fosterländska motiv. Minnessånger ur
Peter Wieselgren efter ett foto taget år
Wärend och Starkodds sånger utkom 1824.
1872.

Ur Smålandsposten N:o 153 Tisdagen den 3 Oktober 1950.
Wieselgrensminnet firat på flera platser.
Stora jubileumsfestligheter i Vislanda.

150-årsminnet av Peter Wieselgrens födelse firades i söndags i Vislanda. Samling
skedde vid Wieselgrensbysten framför Vislanda kyrka. Framför bysten var en fanborg av
svenska flaggor och flera nykterhetslogers standar. Trädgårdsmästare Ernst H. Karlsson,
Liatorp, föredrog en av honom själv författad prolog. Därefter följde kransnedläggning.
Kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, framförde Vislanda församlings hyllning och tack till
Vislandas störste son. Trädgårdsmästare E. H. Karlsson nedlade Kretslogen Blendas av
IOGT krans, röda och vita band med inskriptionen ”Med vördnad, kärlek och tacksamhet”. ”Logen Wieselgrens förhoppning”, Vislanda, företräddes av verkstadsarbetare
Karl Karlsson, Kvarnabacken, Vislanda. Kransen hade röda och vita band, ”Till minnet
av föregångsmannen”. Kamrer Sven Samuelsson, Vislanda, nedlade hembygdsföreningens krans, blågula band, ”Hembygdens tack”. Vislanda hembygdskör sjöng till sist
”Kommen för Herren med tacksamhet”, sättning av J.S. Bach.
Efter högtidligheten framför bysten följde högmässan i Vislanda kyrka, som fylldes till
sista plats. Som sjungande liturg tjänstgjorde kyrkoherde E. Jonson. Före predikan sjöng
kyrkokören ”Förlän oss Herre Gud” av J.S. Bach. Komminister Theodor Freeman,
Göteborg, predikade över ämnet ”Striden om en människas själ”.
Strax efter gudstjänsten framträdde kyrkoherde Jonson i koret och tackade komminister
Freeman för att han kommit till Vislanda för att där medverka vid firandet av
Wieselgrensminnet. Kyrkoherde Jonson föredrog därefter det telegram, som han på
församlingens vägnar avsänt till Peter Wieselgrens sonson, kyrkoherde Einar Wieselgren,
Göteborg. Sedan psalmen ”Min själ och sinne låt Gud råda” sjungits, tog komminister
Freeman till orda, och framförde inledningsvis en hälsning från sonsonen till den store
nykterhetskämpen, kyrkoherde Einar Wieselgren i Göteborg.
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Härefter började föredragshållaren sin skildring och anknöt till tre episoder i Peter
Wieselgrens barndomsliv. Den första gällde den söndag, då han stod i Blädinge kyrka och
med församlingen sjöng samma psalm, som de närvarande nyss sjungit. Det var den
söndag, då lantvärnisterna tog avsked av församlingen för att fara till Finska kriget. Den
andra episoden är knuten till den dag, då Wieselgren plötsligt och oförmedlat fick sin
första djupgående religiösa upplevelse, och den tredje var hans första möte med brännvinet, då en dräng hemma från Spånhult en annandag jul tvingade i honom några klunkar
av rusdrycken.
Föredragshållaren berörde därefter den religiösa krisen i Växjö våren 1819, inflytelserna
från Jonas Sandell och Sällergren liksom intrycken några år senare i Lund från Schartau.
Glimtar från förhållandena i Västerstad i Skåne blev nästa avdelning i framställningen,
som här belystes av utdrag ur brev från och till Wieselgren. De sociala och ekonomiska
problem, som utgjorde nykterhetsrörelsens bakgrund, berördes också.
Slutavsnittet i föredraget skildrade händelserna under rörelsens genombrottsår 1838. De
brevutdrag, vilka pastor Freeman refererade i sitt föredrag, kunder radiolyssnarna en
timme senare få höra i Albin Lindahls utomordentliga framförande, vilket återgav stämningen från det märkliga året 1838 på ett fängslande sätt.
Efter föredraget sjöngs de två sista verserna av den kända inledningspsalmen,
Wieselgrens käraste psalm, av honom upplevd i Blädinge kyrka i ett historiens allvarsögonblick.
I Vislanda ordenshus var på eftermiddagen anordnat högtidsmöte. Musik framfördes här
av en trio från Älmhult. Hr Karl Karlsson, Vislanda, talade om Wieselgren som den store
förkämpen för folknykterhet. Vidare förekom sång. Tillslutningen till högtidsmötet var
mycket stort.
Födelsedagar.
70 år fyller i morgon f.d. hemmansägaren P.A. Svensson, Nyholmen, Vislanda.
50 år fyller i dag föreståndaren för Vislanda mejeri Arvid Nilsson, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 158 Torsdagen den 12 Oktober 1950.

Vislanda

Klädinsamling rena kläder
FÖR TYSKLANDS BARN

fortsätter på sitt 5:te verksamhetsår.
Gåvor mottages av AB Gust. Bengtsson,
Lantbrukarnas Handels AB.
Hjälpkommittén för Tysklands
barn i Växjö.

Vislanda kyrka snyggas upp. Byggnadsstyrelsen tillstyrker, att Vislanda får byggnadstillstånd för utvändig reparation och underhåll av kyrkan.
Klädinsamling i Vislanda. Kommittén för Tysklands barn i Växjö anordnar enligt
annons i dagens nummer klädinsamling även i Vislanda. Två av samhällets handelsfirmor, nämligen AB Gust. Bengtsson och Lantbrukarnas Handels AB, har välvilligt
åtagit sig att taga emot de skänkta kläderna, som sedan vidarebefordras till de behövande
tyska barnen. Det är på femte året som denna verksamhet nu bedrives, och någon vidare
rekommendation torde i detta sammanhang inte vara erforderlig.
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Folkets husförening bildad i Vislanda. Vid ett talrikt besökt möte i ungdomsgården i
Vislanda på måndagskvällen beslöts enhälligt att bilda en Folkets hus förening.
Mötet hade tillkommit på initiativ av den förut utsedda interimsstyrelsen, och kallelse
hade utgått till samtliga, som tecknat andelar i den blivande föreningen.
Det framlagda stadgeförslaget antogs i sin helhet. Enligt stadgarna skall bl.a. varje andel
lyda på kr. 50:--, och skall föreningen stå öppen för föreningar och enskilda. Till styrelse
för två år valdes sågmästare Ragnar Svensson sammankallande, omlastare Albert
Rydberg, stationskarl Georg Kjellberg och snickare Bertil Carlsson samt till ledamöter för
1 år stationskarlarna Gustav-Erland Andersson och Erik Dehlin samt sågverkarbetare
Einar Johansson. Revisorer: målare Arthur Nilsson, klampare Edvin Ericsson samt
förman Thorsten Rydström. Styrelsen fick i uppdrag att inregisterera föreningens stadgar
och andelsbevis. Ordf. föredrog ett förslag från Folkets hus riksorganisation angående
ekonomisering av Folkets hus byggen samt meddelade, att hittills 50 enskilda och
korporationer tecknat sig för medlemskap och att de flesta fackföreningarna beslutat
uttaxering till bygget. Mötet uttalade också som en önskan att samhällets alla korporationer och enskilda i alla läger sluter upp och stöder föreningen så att ett tidsenligt
Folkets hus så snart som möjligt skall bli verklighet för Vislandas del.
Från Vislanda, meddelas: I tisdags var s.k. trafikdag för samtliga klasser vid Vislanda
folkskolor anordnad. Samling skedde å Västra skolans lekplats där överkonstapel
Axelsson, Växjö, redogjorde för dagens program. Han talade därefter om de fel och
brister, som polisen lägger märke till i fråga om allmänhetens sätt att färdas å gator och
vägar, samt redogjorde för hur man skall uppträda i trafiken. Två konstaplar från
statspolisen jämte polisman Karlsson, Vislanda, tog därefter hand om barnen under en
timmes tid och genomgick olika moment i trafikstadgan. Under tiden genomgick överkonstapel Axelsson dagens trafiktävling med lärarekåren, som skulle tjänstgöra som
kontrollanter. För denna tävling delades barnen upp i patruller med fyra barn i varje.
Tävlingsbanan var mycket väl vald, och de olika patrullerna hade att passera förbi tio
kontrollanter varav två hemliga. Vidare förekom förhör över trafikregler m.m. Efter
tävlingens slut följde kritik av överkonstapel Axelsson, som uttryckte sin glädje över det
mycket goda resultat, som samtliga patruller uppnått. Hr Axelsson förrättade därefter
prisutdelning. De fyra bästa av vardera goss- och flickpatrullerna fick pris. Överlärare
Gösta Widén, Vislanda, framförde ett tack till polismännen för deras betydelsefulla
medverkan under trafikdagen.

Ur Smålandsposten N:o 161 Tisdagen den 17 Oktober 1950.
Dödsfall.

Fröken

Anna Andersson

På Värends sjukhem i Växjö har fröken Anna
Andersson, Vislanda, avlidit i sitt 80:de
levnadsår. Närmast sörjande är en kusin, bosatt
i Stockholm, samt många vänner.

* 16/8 1871
† 13/10 1950
Sörjd och saknad av oss och många
vänner.
Vislanda och Stockholm den 16/10 1950.
SLÄKTINGARNA.

Vad Du lidit ingen känner,
Ty du själv Din börda bar,
Syntes glad bland Dina vänner,
Då Du kanske plågad var.

35

Ur Smålandsposten N:o 162 Torsdagen den 19 Oktober 1950.
Bil och tåg kolliderar i Vislanda. På tisdagskvällen inträffade på Vislanda bangård en
olycka, som var nära att kräva människoliv. En person, som bor helt nära järnvägen och
har en enskild utfartsväg, som korsar banan, kom körande med sin bil på denna väg. Här
finns ingen bevakning, eftersom det är en enskild väg – all vägtrafik över banan får gå på
vägtrafikantens egen risk. Just som bilisten ifråga körde upp på spåret, kom ett fjärrgodståg. Bilen fick en hård smäll och kastades parallellt med spåret mot en stolpe och
med främre delen av bilen mycket svårt ramponerad. Som genom ett under blev både
föraren och den person, som åkte med honom oskadda. Om bilen hade kommit en eller
annan sekund tidigare, hade olyckan sannolikt fått en betydligt allvarligare utgång.
Bilen var en i Växjö nyinköpt, något begagnad bil. Den var helförsäkrad.

Ur Smålandsposten N:o 163 Lördagen den 21 Oktober 1950.

Vår kära lilla mor,
farmor och mormor

Maria Skarp
har i dag lämnat oss i tron på sin
Frälsare efter ett tåligt buret lidande i
sitt 71:a levnadsår, djupt sörjd och
saknad och i tacksamt minne
bevarad av oss, släkt och många
vänner.
Spjutaretorp, Vislanda den 20 okt. 1950.
GUSTAF och MARGIT.
HENNING och LILLY.
Rolf. Viveka. Bo.
IDA och ERIK.
Ingvar.

Du möter oss som förr ej mer
välkomnande där hemma.
Vid hemmets kända dörr
där hörs ej mer din stämma.
Din plats är tom, vid fönstrets karm
där du oss väntat ofta.
Kring din gestalt, din blick så varm,
blott minnets rosor doftar.
Mors älsklingspsalm 434.
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Ur Smålandsposten N:o 165 Tisdagen den 24 Oktober 1950.
Dödsfall.

Tillkännagives
att vår kära lilla mor

Britta Stina Melin
lugnt och stilla avled i dag i sitt 89:e
levnadsår. Djupt sörjd och saknad av
oss, barn, barnbarn, barnbarnsbarn,
övrig släkt och vänner.
Karlsborg Kvarnabacken, Vislanda
den 23 okt. 1950.
BARNEN.

Sv. ps. 537: 4, 5.

I sitt hem i Karlsborg, Vislanda, har änkefru
Britta Melin avlidit i den höga åldern av 88 år.
Den avlidna var född i Marielund under
Ugnabygden. I unga år ingick hon äktenskap
med lantbrukaren Karl Melin och var under
många år bosatt i Ulvsboda. Maken avled för
något mer är ett år sedan. Den bortgångna var i
sin krafts dagar en arbetsmänniska som få.
Under sin ålderdom har hon ömt vårdats av
dottern Anna.
Hon sörjes närmast av barn och barnbarn.
Dottern Ida är gift och bosatt i Västervik samt
dottern Anna är gift och bosatt i Vislanda. Av
sönerna är Emil distriktsmontör i Tingsryd.
Ernst lantbrukare i Värmanshult, Vislanda, och
Johan trädgårdsmästare.

Ur Smålandsposten N:o 167 Lördagen den 28 Oktober 1950.
Dödsfall.

Tillkännagives
att
min älskade make,
vår käre far,
hemmansägaren

Ernst Ivar Svensson
i dag stilla insomnat i sitt 58:de
levnadsår, djupt sörjd och saknad av
oss, släkt och vänner.
Lindås, Vislanda den 26 okt. 1950.

Hemmansägaren Ernst Ivar Svensson, Lindås
Västregård, Vislanda, avled i torsdags i sitt
hem efter en längre tids sjukdom.
Han var född i Madhem, Skatelöv 1892 och
anställdes 1917 vid Hästhagens torvmosse i
Vislanda socken, där han arbetade som elektriker. Sedan verksamheten vid mossen nedlagts, fick han anställning vid SJ:s elektrifieringsarbeten och arbetade där till 1935, då han
köpte Lindås Västregård. Den bortgångne sörjes närmast av maka, två söner och en dotter.

GERDA SVENSSON.
Sven-Olof.
Gun-Britt. Ingemar.

Blott en dag ett ögonblick
i sänder…
Sv. Ps. 355.
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Ur Smålandsposten N:o 168 Söndagen den 29 Oktober 1950.
Dödsfall.

Vår käre far, morfar och farfar

Otto Ny
avled lugnt och stilla i sitt hem i dag
i sitt 86:e levnadsår, djupt sörjd och i
ljusaste minne bevarad av oss släkt
och många vänner.
Aplamon, Vislanda den 28 okt. 1950.
BARNEN.
Barnbarn o. barnbarnsbarn.

Sv. ps. 260.
Solen har dalat, dagen är slut
Stilla är klappande hjärtat.
Ljuvt är att vila från lidandet ut
Somna från allt, som har smärtat.

I sitt hem avled i går f. soldaten Otto Ny,
Aplamon, Vislanda.
Han var född i Hullingsved, Vislanda, 1864.
Vid 21 års ålder tog Ny anställning som soldat
vid Kronobergs regemente. Han innehade
under ett tiotal år ett soldattorp i Ströby i
Skatelövs församling. Därefter köpte han ett
soldattorp i Aplamon i Vislanda, vilket han
brukade till 1929 då det övertogs av en dotter
och svärson. 1905 tog han avsked från soldattjänsten.
Närmast sörjande är två söner, Anton och
Mattias, anställda vid Allbo härads vägdistrikt,
samt dottern Frida, gift med muraremästare
Fritiof Pettersson, Ängsdal, Vislanda.

Bröllop.
I Vislanda kyrka sammanvigdes i går hr John-Erik Johansson, Målaskog och fröken
Margit Lönn, dotter till lantbrukaren Ernst Lönn och hans maka, Lönshult, Vislanda. Då
brudparet inträdde i kyrkan spelades ”Brudkören” ur Lohengrin av R. Wagner. Vigseln
förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, som även sjöng brudmässan. Under det
att ”Toccata Sexta” av G. Muffat spelades lämnade de nygifta kyrkan.
Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i sitt hem, där brudparet blev föremål för
hyllningar.

Ur Smålandsposten N:o 169 Tisdagen den 31 Oktober 1950.
Bröllop.
I söndags sammanvigdes i Vislanda kyrka handlanden Lennart Adolf Ingemar Liljekvist,
Hullingsved, Vislanda, och fröken Ejvor Birgit Florence Magnusson, dotter till trafikbiträdet Oskar Magnusson och hans maka, Vislanda. Brudparet inträdde i kyrkan till
tonerna av ”På Gud och ej på eget råd”, orgelkoral av J. G. Walther. Vigselförrättare var
kyrkoherde Eskil Jonsson, Vislanda. När de nygifta lämnade kyrkan, spelades Preludium
i Ess-dur av J. S. Bach. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i sitt hem.

Ur Smålandsposten N:o 170 Torsdagen den 2 November 1950.
Kommunalt. Municipalfullmäktige i Vislanda har haft sammanträde.
Första ärendet gällde en skrivelse från länsstyrelsen angående municipalsamhällets
framtida ställning inom kommunen. I skrivelsen framför länsstyrelsen tanken på att
municipalsamhället upplöses och dess befogenheter och skyldigheter övertages av
kommunen. Detta motiveras särskilt därav att strax utanför samhället uppstått tätorts-
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bildning och att det därför blivit två stadsplanelagda områden i omedelbar närhet av
varandra under olika myndigheter med olika beskattning. En annan lösning av frågan är
att utomplansområdena inkorporeras till samhället. Fullmäktige beslöt tillsätta en
kommitté för att utreda frågan och framkomma med förslag. I kommittén valdes f.d.
stationsförman C.G. Lund, fabrikör A. Salomonsson och kamrer Åke Gransvik.
Vidare beslöts teckna 10 andelar á 10 kr. i Kronobergs läns företagareförening.
Utdebiteringen fastställdes till kr. 2:20 och hundskatten till 20 kr. Sotningstaxan
godkändes i enlighet med brandstyrelsens förslag.

Ur Smålandsposten N:o 171 Lördagen den 4 November 1950.
Nattlig villabrand i
Vislanda.
Huset obebott; hyresgästerna
flyttade kvällen innan.

I onsdags natt nedbrann i Vislanda municipalsamhälle ett envånings trähus, tillhörande
f.d. lokförare Johan Johnsson, Vislanda.
Vislanda brandkår fick larm strax före klockan 24 och var med sedvanlig snabbhet på
platsen under ledning av v. brandchefen Hilding Johansson. Byggnaden var då redan
övertänd, och brandkåren fick inrikta sig på att begränsa elden. Som väl var rådde nästan
vindstilla. Härigenom förhindrades eldens spridning till de många hus, alla i trä, som
ligger i omedelbar närhet av brandplatsen.
Huset var obebott, ty den sista hyresgästen flyttade på onsdagseftermiddagen.
Hur elden har uppkommit är ännu inte klarlagt utan polisundersökning fortsätter.
Värdet av den brunna byggnaden torde inte uppgå till mer än några tusen kronor, och
betryggande försäkringar finns. Byggnaden var utdömd av hälsovårdsnämnden så till vida
att den ej f.n. var lämplig att hyras ut till familjer med minderåriga barn.

Ur Smålandsposten N:o 173 Tisdagen den 7 November 1950.
Konsert i Vislanda. Vislanda musikkår gav i söndags konsert å Centrumbiografen i
Vislanda under ledning av hr Anton Ericsson, Vislanda.
En ganska talrik menighet hade kommit tillstädes och hälsades välkommen av
dirigenten. Konserten inleddes med en marsch ”Colonel Boggey” av Alford. Därefter
följde ”Höstdrömmar” av Joyce, ”Vid Frösö kyrka” av Peterson-Berger och ”Berceuse de
Jocelyn” av Godard. I den sistnämnda spelades trumpetsolot av hr Thore Axelsson.
Programmet efter pausen upptog potpurrier ur operetten ”Annie get your gun” av Berlin,
”Klarinettpolka” av Ågren, solister, hrr Uno Bogren och Sven-Erik Johansson, ”Karneval
i Venedig”, solist hr Anton Ericsson. ”Night of Gladness” samt till sist ”Chefsmarsch” av
Vidquist. Samtliga nummer fick ett mycket gott utförande och solisterna gav prov på stor
skicklighet å sina respektive instrument. Det hela vittnade om ett intressant och målmedvetet arbete och publiken tackade med kraftiga applåder. Blommor överlämnades till
dirigenten. Hr Ericsson uttalade ett tack till kommunen för det stora anslag fullmäktige
beviljat kåren för år 1951.
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Ur Smålandsposten N:o 179 Lördagen den 18 November 1950.
Rättegångs- och polissaker.
En person från Vislanda var åtalad för missfirmelse av tjänsteman samt fylleri. Han hade
den 15 oktober gjort en ”krogsväng” i Alvesta och därefter träffat ett par personer, med
vilka han delat en halv liter sprit. Då han skulle hem till Vislanda med tåget hade han haft
så brått, att han inte brytt sig om att lösa biljett på stationen utan tänkte göra det på tåget.
När konduktören bad att få se biljetten for svaranden ut i otidigheter och kallade bl.a.
konduktören för tjuv. Svaranden erkände alltsammans men förklarade att han inte menat
något med det fula ordet mot konduktören och att han aldrig skulle ha gjort sig skyldig till
något sådant i nyktert tillstånd. Förseelsen kostade honom nu 30 dagsböter á 2 kr.

Ur Smålandsposten N:o 182 Torsdagen den 23 November 1950.

Lösöreauktion.
På grund av kontraktets utgång låter arrendator Ernst Lönn, Lönshult,
VISLANDA socken, lördagen den 25/11 kl. 1 försälja hela sitt yttre
lösöre samt en del inre.
En kraftig arbetshäst, sto sju år, två kor reaktionsfria och fria från
kastning, en nästan ny bilvagn, lastar fem ton, lämplig för par, en
arbetsvagn, åkvagn, kälkar, tröskverk, harpa, hackelseverk, stenkran
med kätting, nytt flak till bilvagn, selar, svänglar, linor, tjuder, grimmor, kättingar m.m. Två mjölkflaskor 15 och 30 liter, två plogar, därav
en ny, harvar, årder, spannmål, foderbetor, bisamhällen m.m.
Inre: bord, sängar, stolar, en salsmatta.
Tre mån. betalningsanstånd. Vanligt äganderättsförbehåll.
Skörda, Vislanda den 20/11 1950.
BENGT J. OLSSON.

Ur Smålandsposten N:o 185 Tisdagen den 28 November 1950.
Födelsedag. 70 år fyller på fredag direktör S.O.E. Svensson, Vislanda.
Hr Svensson är född i Vittsjö. I unga år fick han anställning i Gust. Bengtssons affär i
Vislanda. För omkring 30 år sedan blev han delägare i affären och efter några år direktör
för AB Gust. Bengtsson. Inom det kommunala livet har hr Svensson tagit livlig del.
Sålunda är han ledamot av kommunalfullmäktige och municipalfullmäktige sedan många
år tillbaka. Vidare är han ledamot av kyrkorådet och kassör i kyrkokassan och
pastoratskassan. I Vislanda erkända sjukkassa innehar hr Svensson posten som kassör.
Bland övriga uppdrag må här nämnas revisor i Vislanda pastorats sparbank och
ledamotskap i styrelsen för Svenska Handelsbankens avdelningskontor i Vislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 189 Tisdagen den 5 December 1950.

VISLANDA

Kvalitetsvaror i stor sortering.

Lokalombud: Ernst Rosengren. Tel. 41.

Se julskyltningen på söndag!

LÄMPLIGA JULKLAPPAR
inom
JÄRNVARUBRANSCHEN
finner Ni hos oss

AB. Järn & Bygge
VISLANDA. Tel. 143.

SKJORTOR – SLIPSAR .

Prima mejeriprodukter
SMÖR – MJÖLK
OST – BRÖD
VISLANDAORTENS
MEJERIFÖRENING
Tel. 16.
Filialen kv. Drotten, tel. 261.

HANDSKAR i Mocka-,
Bock- eller kalvskinn.
SLIPOVER.
PULLOVER.
CARDIGAN.

Cyklar, Radio och
Sportartiklar

Strumpor – Halsdukar.
Necessärer m. fl. artiklar.

i stor sortering.
MONARK MC 150 cc
i lager.
Reparationer.

Nyttiga

CYKEL-, RADIO- och SPORTAFFÄREN.
Telefon 33.

Julklappar!
KVALITETSVAROR
finner Ni hos

SE
vår Julskyltning
söndagen den 10 december.
Här finns uppslag till trevliga Julklappar för hela
familjen.
MÖBELFIRMA ERNST NILSSON.
Stig Nilsson
Tel. 20.
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ESTER KARLSSON.
Telefon 182.

Ur Smålandsposten N:o 190 Torsdagen den 7 December 1950.
Dödsfall.

Vår kära lilla mor
och farmor

Emma Petersson
* 24 okt. 1876
hari dag gått hem till Gud efter ett
långt men med stort tålamod buret
lidande. Älskad, sörjd och saknad av
oss, syskon, övrig släkt och många
vänner.
Vislanda den 5/12 1950.

I tisdags avled i sitt hem efter en långvarig
sjukdom änkefru Emma Petersson, Vislanda.
Hon var född den 24 okt. 1876. I unga år ingick hon äktenskap med kakelugnsmakaren
Aug. Petersson, Vislanda, som avled för några
år sedan. Närmast sörjande är en son och två
döttrar. Sonen Per är muraremästare i Vislanda, dottern Betty, kapten i Frälsningsarmén
och Ellen, sömmerska i Vislanda. Dessutom
sörjes den hädangångna av en sonhustru,
barnbarn och syskon.

Per och Berta.
Betty.
Ellen.
Barnbarnen.
Min högtidsdag går in.
Allt är så tyst och stilla.
Farväl, o värld,
Jag vill på dig ej tiden spilla.
Mitt hjärta redo är,
Min själ förbidar dig.
O, min förlossare,
Du är ej långt från mig.
Sv. ps. 273.

Ur Smålandsposten N:o 191 Lördagen den 9 December 1950.
Vislandatåget fick lokskada. Tåget från Vislanda mot Karlshamn kl. 20,05 på onsdagskvällen måste stanna i Ulvö på grund av lokskada. Passagerarna måste i rekvirerade bilar
vidarebefordras till Ryd, där nytt tåg insattes mot Karlshamn. Tåget, som skulle varit i
Karlshamn kl. 22,03 kom fram först kl. 0,50.
Vislanda husmodersförening, har hållit ett möte inför vintern.
Ordf., fru Gunhild Karlsson, öppnade mötet och hälsade de 55 närvarande välkomna.
Vävkurskommittén meddelade, att den förgäves sökt anskaffa vävlärarinna inom den
närmaste tiden. Föreningen beslöt ingå till Kronobergs läns hemslöjdsförening med
anmälan till vävkurs. Den sedvanliga julfesten anordnas den 10 januari.
Efter förhandlingarna höll provinsialläkare Folke Rosenkvist föredrag om ”Kvinnans
åldrar”. Föredraget mottogs med livliga applåder, och ordf. framförde föreningens tack.
Till sist vidtog kaffeservering och ett gemytligt samkväm.
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Ur Smålandsposten N:o 193 Tisdagen den 12 December 1950.
Födelsedag.
50 år fyller på torsdag innehavaren av Vislanda bryggeri hr Gustav Carlsson, Vislanda.
Hr Carlsson är född i Gränna. Föräldrarna flyttade sedan till Jönköping och här utbildade Carlsson sig till charkuterist, inom vilken bransch han sedan fick anställning i
Växjö. Carlsson var under åren 1924 – 29 föreståndare för en kooperativ affär i Tureberg.
Efter att ha varit vaktmästare i Folkets hus i Växjö innehade han egen charkuterirörelse i
Öjaby till 1944, då han kom till Vislanda och övertog bryggeriet. Bland offentliga uppdrag märks kassör i Vislanda hantverksförening, ordförande i Vislanda brandkårs
kamratförening, vice ordförande i Kronobergs läns svagdricksbryggeriers idkareförening.
I ordensförbundet Myrans arbete har hr Carlsson tagit livlig del.
Bröllop.
I Vislanda prästgård sammanvigdes i lördags hemmansägaren Emil Gunnar Ahlqvist,
Gullkroken, Blädinge, och fröken Anna Emelia Elisabeth Malm, Alvesta, dotter till f.d.
omlastare Ernst Malm och hans maka, Vislanda. Vigseln förrättades av kyrkoherde Eskil
Jonson.
Efter vigseln gav brudens föräldrar middag, varvid brudparet hyllades med tal och sång.
Ett flertal telegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 195 Lördagen den 16 December 1950.
Livligt nykterhetsarbete i Vislanda. På måndagen hade logen Wieselgrens Förhoppning och kretslogen Blenda och Kronobergs distriktsloge anordnat en godtemplarträff i
Ordenshuset, Vislanda. Närmare 100-talet representanter för logerna inom kretsen samt
från SGU hade mött upp.
Storlogens instruktör, Levin-Andersson, Stockholm, talade om logearbetet, berättade
historier och deklamerade, allt på ett medryckande sätt.
För en Luciatablå svarade värdlogen. I övrigt medverkade Birger Franzén, Alvesta, samt
Ernst H. Karlsson, Liatorp. Som helhet var kvällen mycket lyckad.
På tisdagskvällen var offentligt möte anordnat i Ordenshuset, varvid Levin-Andersson
talade om Lucialegenden och godtemplarorden. Ingemar Olsson, Blädinge, och fru Lisa
Jönsson, Alvesta, medverkade med sång och Luciatablån uppfördes. Publiken, som tyvärr
var fåtalig, gav genom sitt bifall tillkänna sin tillfredställelse med programmet.
Onsdagskvällen hade logen anslagit för ett besök på Vislanda ålderdomshem, där
pensionärerna bjöds på kaffe, Luciatablå samt tal och sång. Vislandagodtemplarna har all
heder av sin insats i denna, kanske något senkomna godtemplarvecka.

Ur Smålandsposten N:o 200 Söndagen den 24 December 1950.

Förlovade
Axel Magnusson
Thelma Pettersson
Lönsboda.

Vislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 201 Torsdagen den 28 December 1950.

Förlovade
Georg Kjellberg
Elin Ringh
Vislanda.

Alvesta.

Ur Smålandsposten N:o 203 Söndagen den 31 December 1950.

Förlovade
Nils Johansson
Anna-Lisa Nordh
Vislanda.

Ljungby.
Nyårsafton.

Ur Smålandsposten N:o 1 Onsdagen den 3 Januari 1951.

Förlovade
Ernst Johansson
Hilda Engkvist
Åryd.

Vislanda.

Från Vislanda, meddelas:
Vislanda idrottsförenings ishockeysektion hade nyårsafton premiär av konståkning på
skridskor i Vislanda. Den mycket livaktiga sektionen hade lyckats engagera konståkningsparet Birgitta Wennström och Sture Höjdén. Dessa gav en mycket stilfull uppvisning i både par- och soloåkning. Föreningens ordförande överlämnade blommor till
fröken Wennström, och den ganska talrika publiken instämde i ett fyrfaldigt leve för
mästarparet.
Födelsedagar.
75 år fyller i morgon fru Hilda Kristina Karlsson. maka till f.d. hemmansägaren Johan
Karlsson, Kroksnäs, Vislanda
65 år fyller på lördag änkefru Ellen Charlotta Svensson, änka efter framlidne lantbrukare
Karl Emil Svensson, Råknen, Vislanda.
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Bröllop.
I Vislanda prästgård sammanvigdes järnvägstjänstemannen Georg Stolt, Bolmen och
fröken Maj Gunnarsson, dotter till sågverksarbetaren Gunnar Svensson och hans maka,
Vislanda. Vigseln förrättades av kyrkoherde E. Jonson.
Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i sitt hem för den trängre släkt- och
vänkretsen. Ett antal telegram ingick i hyllningarna för brudparet.

Ur Smålandsposten N:o 2 Torsdagen den 4 Januari 1951.
Femåring i Vislanda påkörd av bil. En femårig son till omlastaren Albert Rydberg,
Vislanda blev i lördags, då han tillsammans med sin mor var på väg till en julfest i
Folkets park, påkörd och slungad i marken av en bil från samhället. Den lille ådrog sig en
hjärnskakning.

Ur Smålandsposten N:o 3 Lördagen den 6 Januari 1951.
Dödsfall.

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

Salomon Jonsson
som stilla avled i dag i tron på sin
Frälsare i sitt 87:de levnadsår, djupt
sörjd och i tacksamt minne bevarad
av oss samt släkt och vänner.
Moshult, Vislanda den 2 januari 1951.

Efter endast några dagars sjukdom avled i
tisdags f.d. hemmansägaren Salomon Jonsson,
Moshult, Vislanda.
Han var född i Brohult, Vislanda den 11
december 1864. Efter ingånget äktenskap övertog han fädernegården, vilken han dock på
äldre dagar överlät på en av sina söner. Han
flyttade sedan till en lägenhet i Moshult, där
han nu slutat sina dagar. Närmast sörjande är
åldrig maka, fem söner och tre döttrar.

KARIN JONSSON.
Karl.
Johan och Daga.
Karl-Göran.
Per och Amelie.
Astrid.
Edvin.
Sofia.
Anna och Johan.
Ivar.
Manfred och Esther.
Sigrid och Robert.
Siv, Bertil.
O Fader, Son och Ande,
Dig ske evigt lov och pris.
Ack, öppna ock en gång för mig
Din himmels paradis.
Ja, när jag fast i trone står
Jag av din hand min krona får,
O, Herre Sebaot.

Sv. ps. 445: 2, 5.
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Ur Smålandsposten N:o 5 Torsdagen den 11 Januari 1951.

Härmed tillkännagives
att

Per Johannes
Johansson
i dag avlidit i sitt 59:de levnadsår,
djupt sörjd och saknad av oss,
syskonbarn samt släkt och vänner
Rödjan, Vislanda och USA
den 5/1 1951.
SYSKONEN.

Ps. 549.

Ur Smålandsposten N:o 6 Lördagen den 13 Januari 1951.
Vislanda husmodersförening, hade i onsdags anordnat julfest i Ordenshuset i Vislanda
för medlemmarnas barn. Ett 70-tal barn jämte mammor hade kommit tillstädes och
dansen kring granen tråddes med liv och lust. För musiken svarade hrr Alfred Karlsson,
Stig Karlsson och Viktor Samuelsson. Barnen bjöds på saft och kakor och jultomten
utdelade påsar, och stämningen var den allra bästa.

Rättegångs- och polissaker.
En person från Vislanda hade varit på hotellet där och förtärt sprit. En stund senare hade
han återkommit och då blivit nekad servering, varvid han greps av raseri. Polismännen i
samhället kom för att ta hand om honom, men han sparkade och slog omkring sig så att
han slutligen måste beläggas med handbojor. Han hade tidigare varit i delo med rättvisan
för sitt dåliga ölsinne, och nu blev det 50 dagsböter á 2 kr.

Ur Smålandsposten N:o 8 Tisdagen den 16 Januari 1951.
Födelsedag.
50 år fyller på torsdag lantbrukaren Petter Arvid Åkesson, Hästhagen, Vislanda.
Hr Åkesson är född i Trästen, Vislanda. Efter ingånget äktenskap arrenderade han först
Lindås Västregård men övertog för fjorton år sedan arrendet å Hästhagens gård, där han
ägnat hela sitt intresse åt gårdens skötsel.
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Ur Smålandsposten N:o 14 Lördagen den 27 Januari 1951.
Rättegångs- och polissaker.
Den 2 aug. hade en sammanstötning ägt rum i vägkorsningen vid Kojtet i närheten av
Vislanda. En söderifrån kommande personbil, förd av en köpman från Malmö,
kolliderade med en annan personbil, förd av en vägmästare. Båda förarna bromsade in
men missuppfattade i fortsättningen varandras intensioner med en kollision som följd.
Båda bilarnas frampartier skadades, men förarna undkom oskadda. Malmöbon dömdes
till 20 dagsböter och vägmästaren till 10 dagsböter, båda á 5 kr.

Ur Smålandsposten N:o 17 Torsdagen den 1 Februari 1951.
Dödsfall.

Härmed tillkännagives
att Herren Gud
behagat hädankalla
min älskade syster

Anna Jonasson
som i dag stilla insomnat i sitt 85:e
levnadsår, sörjd och saknad av
bröder, syskonbarn och många
vänner.
Haganäs Piggaboda, Vislanda
den 30 januari 1951.

F. hushållerskan Anna Sara Jonasson, Haganäs, Piggaboda, Vislanda, avled i tisdags.
Hon var född i Vislanda den 7 maj 1866. I
yngre år hade hon flera platser som hushållerska. Under moderns sjukdom förestod
hon hemmet och alltsedan dennas död 1916
har hon varit bosatt i Haganäs. Här har hon fört
ett strävsamt liv. Hon har varit en mycket
anlitad väverska och har även, så långt
krafterna räckte varit behjälplig med olika
slags arbeten i gårdarna i grannskapet.
Närmast sörjes hon av en broder, fiskaren
Axel Jonasson, bosatt i Haganäs.

AXEL JONASSON.

Sv. ps. 557.

Ur Smålandsposten N:o 18 Lördagen den 3 Februari 1951.
Dödsfall.

Vår älskade moder

Johanna Jonsson
* den 25 jan. 1870.
har lämnat oss i djupaste sorg.
Vislanda den 2 febr. 1951.
ERNST.
HILDING och TYRA.
EDIT och GEORG.
AMY och STURE.
Syster
Barnbarn.
Barnbarnsbarn.

I sitt hem avled i går änkefru Johanna Jonsson, Vislanda.
Fru Jonsson var född i Malmö 1870. Vid 18
års ålder ingick hon äktenskap med bagarmästare P.J. Jonsson. Makarna har innehaft
bageri på flera platser, bl.a. i Ljungby och
Vislanda. År 1948 avled maken.
Närmast sörjande är två söner och två döttrar.
Sonen Ernst är bosatt i Virestad och Hilding i
Bölminge, Ljungby. Dottern Edit är gift med
metallarbetare G. Björkman, Växjö, och Amy
med köpman Sture Görtz, Vislanda. Vidare
sörjes hon av en syster, barnbarn och barnbarnsbarn.

Sv. ps. 331.
Jordfästningen äger rum å Nya kyrkogården i Ljungby söndagen den 11 febr.
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Ur Smålandsposten N:o 20 Tisdagen den 6 Februari 1951.
Dödsfall.

Tillkännagives
att Gud i sitt allvisa råd
till sig hemkallat
vår ömt älskade syster

Hilda Salomonsson
som i dag i tron på sin Frälsare lugnt
och stilla avlidit i sitt hem i sitt 61:a
levnadsår. Djupt sörjd och i ljusaste
minne bevarad av syskon, svägerskor, släkt och många vänner.
Lindås, Vislanda den 4/2 1951.

I söndags avled i sitt hem i Lindås, Vislanda,
fröken Hilda Kristina Salomonsson.
Hon var född i Lindås den 27 september
1890. I unga år emigrerade hon till Amerika.
Efter att ha vistats där i ett 20-tal år återkom
hon till Sverige på 1930-talet och har alltsedan
dess varit bosatt i föräldrahemmet.
Närmast sörjes hon av fyra systrar och tre
bröder. Av systrarna är två bosatta i föräldrahemmet, en i Lekaryd och en i Amerika.
Brodern Sven Johan är bosatt i Spjutaretorp,
Vislanda. Gustaf i föräldrahemmet och en
broder i Amerika.

SYSKONEN.

Sv. ps. 560.

Ur Smålandsposten N:o 25 Torsdagen den 15 Februari 1951.

Vår älskade mor, farmor
och mormor

Min älskade make och vår
käre, gode fader
Hemmansägaren

Emma Johansson

Bernt Julius
Johansson

har i dag lugnt och stilla insomnat i
sitt 84:e levnadsår, djupt sörjd och
saknad av oss, syster, släkt och
vänner.
Brohult, Vislanda den 12/2 1951.

har i dag efter ett svårt men med
stort tålamod buret lidande ingått i
evig sabbatsro i sitt 57:e levnadsår.
Lämnande oss, syskon, svärföräldrar,
svågrar, svägerskor samt övriga
släktingar och en stor vänkrets i den
djupaste sorg och saknad.
Brohult, Vislanda den 12 febr. 1951.

Emil och Hilda.
Nanny.
Sigrid och Carl.
Ellen och Gunnar.
Sofia och Carl.
Manfred.
Per.
Stina och Arvid.
Bror.
Barnbarn.
Barnbarnsbarn.
Klockorna ringa så sakta till ro,
Mor har funnit ett sällare bo
Aftonens stjärna tindrar så blid
Älskade Mor, vila i frid!

ANNIE JOHANSSON.
Ingvar. Mariann.

Sv. ps. 18.
Sörjen ej, för jag nu är borta
Jag har funnit vila, frid.
Åren här blir stundom korta
Men jag fått levt min bästa tid.
Därför, maka, barn och syskon,
När jag nu säger er farväl,
Får ni hava denna trösten
Att Gud mottagit har min själ.

Sv. ps. 434. 560: 8-9.

Begravningsakten äger rum i Vislanda
kyrka onsdagen den 21 febr. 1951 kl.
10,30 fm.
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Dödsfall.
I måndags avled änkefru Emma Johansson, Brohult, Vislanda.
Hon var född i Brohult 1867. I unga år ingick hon äktenskap med lantbrukare Olof
Magni Johansson. Makarna bosatte sig först i Moshult, Vislanda, men köpte sedan den
gård, där fru Johansson nu slutat sina dagar. Mannen dog år 1921.
Närmast sörjande är fyra söner, fem döttrar, barnbarn, barnbarnsbarn och en syster.
Sonen Emil innehar fädernegården. Manfred är snickare och är liksom Per och Bror
bosatt i Vislanda. Dottern Nanny är bosatt i Diö, Sigrid är gift med kyrkovärd Carl
Pettersson, Lindås, Vislanda, Ellen med direktör Gunnar Olsson, Landvetter, Sofia med
lantbrukare Carl Nykvist, Dihult, Diö och Stina med handlande Arvid Magnusson,
Vislanda.
Efter en längre tids sjukdom avled i måndags i sitt hem hemmansägaren Bernt Julius
Johansson, Brohult, Vislanda.
Hr Johansson var född i Virestad den 8 nov. 1894. Efter att ha innehaft en gård i
Degerön, Virestad, inköpte han för c:a 5 år sedan gården i Brohult.
Närmast sörjes han av maka, dotter och son.

Ur Smålandsposten N:o 26 Lördagen den 17 Februari 1951.
Dödsfall.

Vår käre broder

Klas Karlsson

I torsdags avled f. jordbruksarbetaren Klas
Karlsson, Lindås, Vislanda. Karlsson var född
i Vislanda 1890 och sörjes närmast av syskon
och syskonbarn.

född 8/12 1890
död 15/2 1951
sörjd och saknad av oss, släkt och
vänner.
Lindås, Vislanda den 15 februari 1951.
SYSKONEN.
Syskonbarnen.

Sv. ps. 400 v. 11.

Kreaturs- och Lösöreauktion
Fredagen den 2 mars kl. 11 fm. låter lantbr. Karl-Allan Lönegård,
Lönshult, VISLANDA, på grund av arrendets upphörande genom
offentlig auktion därstädes försälja hela sitt i gott skick varande lösöre,
varav nämnes:
KREATUR: 2 st. bra arbetshästar 8 och 16 år, 5 st. kor i olika kalvställningar, 6 st. kvigor, varav 2 dräktiga, 2 st. grisar. Djuren äro reaktionsfria. Smittosam kastning har aldrig förekommit inom besättningen.
REDSKAP: Slåttermaskin, hästräfsa, ringvält, åk- och arbetsvagnar,
åk- och arbetskälkar, hackelseverk för motordrift, torvströrivare,
potatisrivmaskin, plogar, harvar, årder, höhäckar, häckar, sätrar,
svänglar, linor, länkar, seldon och remtyg, fältässja, hyvelbänk, frist.
kokgryta, decimalvåg med vikter, mjölktransportflaskor, järnskrot samt
div. handredskap m.m., c:a 500 st. nästan nya krakstör, hö, halm,
potatis, foderbetor, spannmål.
Möbler och diverse inre lösöre.
Kända och säkra köpare erhålla tre månaders betalningsanstånd.
Äganderätten till försålda varor förbehålles till betalning erlagts.
Skörda den 16 februari 1951.
BENGT J. OLSSON.
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Ur Smålandsposten N:o 30 Lördagen den 24 Februari 1951.

Kronobergs läns
äldste död
Tillkännagives,
att
vår kära faster

Kristina Jonasson
har avlidit i sitt 102:a levnadsår.
Myrelund den 22/2 1951.
SYSKONBARNEN.

Sv. ps. 297: 3.
Kristina Jonasson.

Efter en månads sängliggande på grund av olycksfall avled i torsdags Kronobergs läns
äldste invånare, änkefru Kristina Jonasson f. Petersson, Myrelund, V. Torsås. Hon skulle
den 11 juli i år fyllt 102 år.
Det var på torpet Lilla Näs i V. Torsås, gemenligen kallat Horjenästorp, som ”Kristina
på Villan”, under vilket namn hon var bäst känd i orten, första gången såg dagens ljus.
Där växte hon upp i en stor barnskara, av vilken dock döden skördade flera redan i unga
år. När Kristina fyllde 10 år, fick hon bege sig ut och tjäna. Hon fick plats över sommaren
i Horjenäs för att se till barnen, och där hon för övrigt hjälpte till med hemsysslorna, när
de vuxna var borta på arbete. I arvode för den sommaren fick hon maten – ”och en fick
inte va´ så kräsen på den ti´en”, sade hon vid ett tillfälle – samt ett par kängor. Till vintern
kom hon hem och då började hon sticka s.k. plattavantar av två sorters garn. Garnet
släppte beställarna till, och för sitt arbete erhöll hon några ören paret. De närmaste åren
utförde hon dagsverken på Örjanstorp, och sedan hade hon plats i två år på Torhult i
samma socken. Här vävde och stickade hon och skötte allehanda inomhussysslor vid
sidan om ansträngande arbete ute i jordbruket. Inte ens dikesgrävning var henne främmande, och hackning, sådd och skörd på svedjeland hörde också till hennes arbete.
Hon hade under åren plats på flera ställen, bl.a. på Årenäs i Torsåsby, och det var den
nöjsammaste anställning, hon haft. En annan anställning hade hon på Torsås Kvarnagård
men därifrån fick hon återvända hem och övertaga skötseln av föräldrahemmet enär
modern insjuknat. Här bodde hon kvar i 30 år efter moderns död och sysslade bl.a. med
täckstickning och stärktvätt, en konst som hon var särskilt skicklig i och höll på med i
många år. Från hemmet flyttade hon först till en brorsdotter i Grönaberg Stahult, V.
Torsås, varifrån hon 1943 kom till brorsonen Julius Johansson i Myrelund. Ännu de första
åren där kunde hon röra sig ganska obehindrat utomhus. Sjuk hade den gamla praktiskt
taget inte varit i hela sitt liv mer än en gång i 30-årsåldern, då hon på grund av överansträngning drabbades av blodstörtning och blev liggande nästan hela sommaren och
inte kunde göra något nämnvärt arbete på ett år.
Hennes minne var fenomenalt och hon kunde berätta om de sista vargarna i våra bygder
och ge vältaliga porträtt i ord av för många årtionden sedan döda personer. På senare åren
var hennes favoritplats en gammal svartmålad gungstol som hon en gång i tiden hittade
på tredje vinden på Örjanstorp. Hon tyckte, att matmodern kunde låta göra den i ordning,
men fru Borgencrona ville inte höra på det örat och förklarade, att stolen var trasig. Inte
värre, än att ”kärringen kan laga den” tyckte Kristina och satte handling bakom orden.
Röka lärde hon sig, då hon var 18 år, och läromästare var hennes både manliga och
kvinnliga kusiner på Sirkön. Det var inte alls så ovanligt att flickor i den åldern rökte pipa
på den tiden. De senaste åren var synen nedsatt men hon lyssnade gärna till radion.
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Det var en präktig kvinna, en kvinna av äktsmåländskt kärnvirke, som inte bara kunnat
trots slit och försakelser, utan faktiskt hämtat styrka och krafter därur.
Närmast sörjande är syskonbarn.

Ur Smålandsposten N:o 35 Söndagen den 4 Mars 1951.

Förlovade
Sven Nilsson
Ann-Gerd Carlsson
Vislanda.
Moheda.
Mora den 3/3 1951.

Ur Smålandsposten N:o 38 Lördagen den 10 Mars 1951.
Bilkollision i Vislanda. En kollision inträffade i går vid Kojtets vägskäl strax öster om
Vislanda station.
En personbil, Citroën, registrerad i Malmöhus län, förd av en försäkringsman från
Malmö, var på väg från Vislanda mot Växjö. Från Alvesta i riktning mot Älmhult kom en
lastbil. Sikten i korsningen är mycket dålig, och i det hala väglaget lyckades de båda
bilarna ej bromsa upp. I den kollision, som blev följden, intrycktes hela frampartiet på
personbilen och föraren fick en lättare skada på vänstra benet. Lastbilen kom ifrån det
hela med obetydliga skador. Personbilen måste föras från platsen med hjälp av bärgningsbil. Utredning om orsaken till kollisionen påbörjades omedelbart av polismyndigheterna.

Ur Smålandsposten N:o 39 Söndagen den 11 Mars 1951.
Vislanda kyrkokör, har haft årsmöte.
Till ordförande omvaldes E. Wollert, v. ordf. K. Salomonsson, kassör M. Pettersson,
sekr. fröken Olivia Petersson, v. sekr. fru Signe Wendt. Revisorer blev fru Signe
Gustafsson och fröken Greta Lund. Till dirigent omvaldes E. Rosengren.
Kören var för kvällen inbjuden till fru Anna Petersson och fröken Olivia Peterssons
hem. Ordf. framförde körens tack. Till dirigenten, som varit ledare för kören i 25 år,
överlämnade ordföranden blommor.
Födelsedag.
50 år fyller på onsdag målaren Arthur Nilsson, Vislanda.
Hr Nilsson är född i Vislanda. Efter slutad skolgång kom han i lära hos målaremästare
A.E. Cederlund i Vislanda. Nilsson har arbetat som målare 12 år i Göteborg och 1 år i
Skåne. 1942 erhöll han anställning hos målaremästare H. Lundell i Vislanda, där han
fortfarande arbetar.
Han är mycket idrottsintresserad och har i många år tillhört styrelsen för Vislanda
idrottsförening. Vidare är han kassör i Måleriarbetareförbundets Vislandaavdelning,
kassör i Framtidsförbundets sjukkassa samt i styrelsen för FCO och Vislanda Folkets
park. Han tillhör hemvärnet i Vislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 45 Torsdagen den 22 Mars 1951.
Lekte på vägen. Ett par småpojkar höll häromdagen på att bli påkörda av en buss i
Vislanda.
De lekte på vägen med sparkstöttingar, och endast tack vare busschaufförens rådighet
undgick de att bli påkörda av bussen. En av pojkarna blev dock skadad i huvudet.

Ur Smålandsposten N:o 47 Söndagen den 25 Mars 1951.

Förlovade
Sture Karlsson
Ragnhild Persson
Nässjö.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 49 Lördagen den 31 Mars 1951.
Lyckad vävkurs i Vislanda. En sex veckors vävkurs har varit anordnad av Kronobergs
läns Hemslöjdsförening i Mörhults folkskola, Vislanda.
Kursen omfattades med synnerligen stort intresse av deltagarna, och avslutningen med
utställning av de vävda arbetena blev en ren succé.
Kursen var förlagd till Mörhults numera nedlagda folk- och småskola. Ledare för
vävkursen har varit vävlärarinnan Margareta Kihlstrand. I kursen har deltagit 14 damer,
vilka med verkligt brinnande intresse försökt tillgodogöra sig lärdomar ifråga om gedigen
och vacker hemslöjd. I sexton vävstolar såg man tras-, nöthårs-, flossa och ryamattor,
dukar i hel- och halvlinne, gardiner i olika bindningar, handdukar, möbeltyger, klädningsoch dräkttyger, kuddar och löpare.
Utställningen av de färdiga alstren vid avslutningen samlade ett mycket stort deltagareantal, varvid främst märktes landshövdingskan Ingrid Bergquist och föreståndarinnan för länets hemslöjd fru Åhlander. De närvarande hälsades välkomna av fröken
Astrid Petersson, Mörhult. Därefter besågs och beundrades den välordnade utställningen.
Efter kaffeserveringen höll fru Åhlander ett mycket uppmärksammat föredrag om
hemmets textilier. Därefter talade landshövdingskan Bergquist, vilken uttryckte sin glädje
över att kursen kommit till stånd.
Hemslöjdskonsulent Erik Lindkvist, Vislanda, visade därefter några filmer om hemslöjd,
vilket mycket uppskattades.
Fröken Astrid Petersson, Mörhult, avslutade kursen med att framföra ett varmt tack.
I början av april börjar en skolkökskurs i samma lokaler.
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Ur Smålandsposten N:o 50 Söndagen den 1 April 1951.

Vislanda bygger
centralskola.
Vislanda skoldistrikt har nu fått statsbidrag med 430,000 kr. till den nya skolbyggnaden
i municipalsamhället. Den totala byggnadskostnaden beräknas till 900,000 kr., frånsett
20,000 kr. för utvändiga ledningar och planering.
Byggnadsarbetet på den nya centralskolan kommer att igångsättas så snart byggnadstillstånd erhållit och man hoppas kunna sätta igång i vår.
– Ett glädjebud av första rangen, utbrister överlärare Gösta Widén i Vislanda, som också
är byggnadskommitténs ordförande. Vi hade så smått gått och hoppats på att få sätta
igång skolbyggnationen i vår men ingenting hört i saken förrän nu, fortsätter han. Vi
hoppas nu givetvis att meddelandet om statsbidraget så åtföljes av ett snart byggnadstillstånd.
Den nya Vislandaskolan är ritad av länsarkitektkontoret i Växjö och få karaktären av
centralskola. Definitivt beslut i byggnadsfrågan fattades den 8/12 1949 då kommunalfullmäktige antog alternativ A, som omfattade en byggnad bestående av en tvåvåningsflygel på folkskolan med sju klassrum, naturkunnighetsrum och materialrum, en
envåningsflygel för småskolan med fyra lärosalar och materialrum samt ett
sammanbindningshus i två våningar innehållande bl.a. slöjdsal, handarbetsrum, skolkök,
skolbespisningslokaler, läkarerum samt expedition för överläraren. Alternativet kostnadsberäknades till 1,050,000 kr. varför meddelandet om att statsbidrag beviljats för en total
byggnadssumma av 900,000 kr., måhända kan förstås så att det tills vidare får anstå med
envåningsflygeln för småskolan. Vad som dessutom kommer att fattas är gymnastiksalar,
vartill ju inga byggnadstillstånd f.n. beviljats. Den nya skolan skall byggas i den s.k.
Kvarnaholmsparken, där en tomt på 11,000 – 12,000 kvm. med möjligheter till utökning
står till förfogande, slutar överläraren Widén.

Ur Smålandsposten N:o 54 Söndagen den 8 April 1951.
Tågurspåring i Vislanda. En tågurspåring med betydande tågförseningar å linjen
Vislanda – Karlshamn inträffade på fredagsförmiddagen intill Vislanda station.
Ett axelbrott uppstod i en vagn på ett godståg, som från Karlshamn var på ingående vid
stationen. Tre av vagnarna välte, varvid linjen blockerades så att man inte kunde få den
klar förrän efter två timmar. Endast materiella skador uppstod och ej heller dessa var av
större omfattning. Utväxling av passagerare på linjen till Karlshamn måste tillgripas.
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Ur Smålandsposten N:o 56 Torsdagen den 12 April 1951.
Födelsedag.

80-åring.

80 år fyller på lördag grosshandlande Emil Svensson, Vislanda. Inom Vislanda
kommunala liv har hr Svensson tagit mycket livlig del. Sålunda har han under en lång
följd av år varit ordförande i fattigvårdsstyrelsen och pensionsnämnden, överförmyndare
och ordförande i Svenska Handelsbankens avdelningskontor i Vislanda. Han har också
varit ledamot av kommunal- och municipalfullmäktige och taxeringsnämnden. För
närvarande är han vice ordförande i kyrkorådet och ordförande i Vislanda erkända
sjukkassa.

Ur Smålandsposten N:o 58 Söndagen den 15 April 1951.

Förlovade
Karl-Johan Karlsson
Kerstin Nilsson
Alvesta.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 59 Tisdagen den 17 April 1951.
Från Vislanda, meddelas:
Vislanda Metodistförsamling hade i lördags anordnat missionsauktion. Denna inleddes
med en kort andaktsstund, vid vilken predikan hölls av pastor Sven Laurin, Växjö. Till
auktionen hade skänkts en mängd vackra saker, vilka jämte serveringen inbragte 440 kr.
Som avlutning på missionshögtidligheten sjöngs ”Herre signe du och råde”.
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Ur Smålandsposten N:o 60 Torsdagen den 19 April 1951.

Byggnadstillstånd för centralskola i Vislanda.

Ovanstående modell visar hur centralskolan kommer att se ut, när den blir helt utbyggd.
Längst till vänster ligger gymnastikbyggnaden. Av själva skolbyggnadskomplexet till höger
ses folkskolebyggnaden längst bort och småskolebyggnaden närmast. Förbindelsebyggnaden
dem emellan innehåller barnbespisnings- och expeditionslokaler av olika slag.

Vislanda skoldistrikt har nu fått byggnadstillstånd att uppföra en ny centralskola i
Vislanda. Tillståndet omfattar dock inte hela det stora byggnadskomplexet, de
kommunala myndigheterna beslutat uppföra. Sålunda får såväl småskolan som
gymnastikbyggnaden anstå t.v. För de övriga byggnaderna får arbetet börja den 1 juli.
Den nya centralskolan blir fullt utbyggd den största skolan utanför Växjö i Kronobergs
län och torde komma att kosta c:a 1 miljon kr. Den blir också mycket gedigen med rejäl
standard och i slitstarkt utförande. Sålunda kommer bl.a. byggnaden att byggas i
fasadtegel.
Den nya centralskolan är ritad av länsarkitektkontoret i Växjö. Den stora folkskolebyggnaden blir i två våningar med sju stora skolsalar, naturkunnighetsrum och
materialrum. Klassrummen ligger i fint sydostligt läge. I källaren finns toalettrum,
skyddsrum och pannrum m.m. I detta sammanhang kan nämnas, att panncentralen
kommer att dimensioneras inte blott för full utbyggnad av det nuvarande projektet utan
för en ev. utbyggnad av både folk- och småskoleflyglarna. Dessa är nämligen ritade med
tanke på att behovet av skolsalar troligen rätt snart kommer att ökas, varvid de båda
flyglarna utan större svårighet kan förlängas.
Också sammanbindningshuset är uppfört i två våningar men har något lägre höjd. Det
innehåller en slöjdsal, skolkök med utrustning för fyra hushåll, matsal för skolköket,
barnbespisningslokaler och kök för barnbespisningen. Denna får möjlighet att taga emot
100 barn på en gång, och som man i regel delar upp barnen på två omgångar, kan alltså
inte mindre än 200 barn här bli serverade en skolmåltid. Denna byggnad kommer vidare
att inrymma handarbetssal, en läkaremottagning, bibliotek, lärarerum, expedition för
överläraren. I källaren inrymmes förråd för skolkök och barnbespisning, och ev. kommer
också civilförsvaret att här få disponera en del utrymmen.
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Småskoleflygeln som nu inte får byggas, blir i en våning och skall inrymma fyra
lärosalar. Småskolebyggnaden får en egen ingång från en egen skolgård, skild från
folkskolebarnen. Folkskolebyggnadens entré skall placeras i en särskild entrébyggnad i
glas och stål, vilken samtidigt löper till förbindelsebyggnadens lokaler.
Den nya skolan skall byggas i den s.k. Kvarnaholmsparken, där en tomt på 11,800 kvm.
med möjligheter till utökning står till förfogande.
Frågan om nya och moderna skollokaler i Vislanda har länge varit brännande. Redan i
slutet av 1930-talet var ritningar m.m. färdiga för om- och tillbyggnad av Västra skolan,
men kriget lade hinder i vägen. Under 1940-talet framfördes tanken på centralisering av
hela kommunens skolväsende till samhället och i samband därmed uppförande av en
centralskola. För några år sedan genomfördes centraliseringen, och byggnadsfrågan blev
aktuell. Den 8 dec. 1949 beslöt kommunalfullmäktige att anta länsarkitektkontorets
byggnadsförslag.
Den av fullmäktige tillsatta byggnadskommittén kommer nu omedelbart att införskaffa
kompletterande ritningar och att infordra anbud, så att arbetet med uppförande av
byggnaderna kan påbörjas så fort som möjligt efter den 1 juli. Därigenom har man
möjlighet att i början av läsåret 1952– 53 förlägga folkskolans undervisning till de nya
lokalerna. Folkskolesalarna i kyrkskolan vid Lindås kommer att även i fortsättningen
användas.
Antalet elever i klasserna 1– 7 är f.n. 261. Under läsåret 1951– 52 kommer parallellavdelningar att anordnas i klasserna 1, 2, 3, 4 och 6, jämte en småskoleavdelning av typen
b i Lindås. Läsåret 1957– 58 är det senaste som nu kan beräknas, uppgår elevantalet till
362, då 16 lärosalar kommer att erfordras.

Ur Smålandsposten N:o 64 Torsdagen den 26 April 1951.
Födelsedag.
50 år fyller på söndag stationsskrivare Einar Lundblad, Vislanda.
Hr Lundblad är född i Vetlanda och började sin järnvägsmannabana 1918 vid Vetlandabanan. 1920-21 tjänstgjorde han i Kalmar, varefter han återvände till Vetlanda där han
blev kontorist och förste kontorist 1945. Den 1 Augusti 1947 befordrades Lundblad till
stationsskrivare med placering i Vislanda. Under det sista halvåret har hr Lundblad
tjänstgjort som stationsinspektor i Vislanda. Under 1939 vistades han i Tyskland för
studier.
Jubilaren är personligen lugn och försynt och har under sin tjänst i Vislanda vunnit allas
förtroende.
50 år fyller på lördag fru Anna Karolina Daun, maka till verkstadsarbetaren Hjalmar
Daun, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 68 Torsdagen den 3 Maj 1951.

Förlovade
Henry Samuelsson
Dahli Petersson
Hinneryd.

Vislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 69 Lördagen den 5 Maj 1951.
Pälle Näver:

I lövsprickningen.

Nu öppnas de unga och friska
och doftande lövskogsknopparna,
när vindarna smekande viska
en dag efter majregnsdropparna.
Det ler och lyser och glimmar
och viskar och prasslar i markerna
i solskensdallrande timmar
med vårlök och sippor i parkerna.

Till glimmande stränder och mader
de kommit, de långväga sångarna,
och lärkornas drillkaskader
ger tonfäng åt fälten och vångarna.
Det susar så durljust, förtroligt
i hassel och vide kring ängarna
och smeker ett leende, soligt
crescendo på hjärtesträngarna.

De silverne bäckarna glittra
och dansa med sång emot dalarna,
där finkarna jublande kvittra
i kapp med de blommande alarna.
Och vipa och spov sina ställen
har funnit på nytt ibland tuvorna
och stöka från gryning till kvällen
bland starren och ängsullstuvorna.

Så klingar du vårens giga,
kring rullstensmorasen och bråtarna,
och livsglädjens sländor må stiga
mot sol vid de jublande låtarna!
Må döden på hjärtats äril
få blomma i prången och byarna
och längtans nyfödda fjäril
tar sikte på cirrusskyarna!

Urspåring vid Vislanda
vållade långt tågstopp.
Natten till Kristi himmelsfärdsdag inträffade strax före midnatt en tågurspåring på linjen
Malmö – Alvesta strax söder om Vislanda station, vilken vållade stopp för tågtrafiken i
inte mindre än nio timmar. Det var två godsvagnar, som gick av rälsen.
Urspåringen betecknas av en talesman för järnvägen, som en av de mest svårbemästrade,
som på många år inträffat i dessa trakter. Orsaken var, att en av de urspårade godsvagnarna var lastad med en mycket tung järnkonstruktion, som icke blott på grund av sin
tyngd utan över huvud taget sin svårhanterlighet blev mycket arbets- och tidskrävande att
få upp.
Urspåringen drabbade ett fjärrgodståg på väg från Hälsingborg till Hallsberg. I detta
framfördes två stora, tyska vagnar av vilka den ena var lastad med den nämnda järnkonstruktionen. Den var fyraxlad. Varmgång uppstod i ett lager och orsakade i sin tur, att
axeltappen brast. Härvid spårade vagnen ur och drog den andra tyska vagnen med sig. De
urspårade vagnarna fortsatte vid sidan om rälsen omkring en kilometer innan tåget kunde
stanna och vållade härunder betydande skador på järnvägslinjen. Ingen människa blev
skadad.
Järnvägens räddnings- och bärgningstjänst trädde i perfekt funktion, och redan på slaget
kl. 1 körde ett hjälptåg ut från Nässjö. Kl. 2,30 var man i Vislanda och började bärgningsarbetet. Den i Växjö placerade stora katastrofvagnen, som här skulle kommit mycket
väl till pass var dessvärre just nu engagerad på annat håll. Först ansåg man, att detta
skulle gå ganska fort och det passerade sålunda ej vålla några större tågförseningar. Ej
heller trodde man till en början, att någon utväxling av passagerare skulle behövas. Av
ovan anförda skäl drog bärgningsarbetet emellertid som sagt långt ut på tiden, passagerarna måste utväxlas med landsvägsbussar. Ej mindre än tre snälltåg blev stående på
ömse sidor om olycksplatsen, tre norrgående i Eneryda, Liatorp och Diö samt tre södergående i Alvesta och Vislanda. Även några godståg fick tillfälligt ställas upp på lämpliga

57

stationer. För snälltågsresandena utrustades ett nytt snälltåg mot Stockholm från Alvesta
och var klart för avgång vid 6-tiden. Ett extra snälltåg sattes in från Älmhult söderut och
var klart något senare. Bland de snälltåg, som avsevärt försenades märktes den s.k.
Nordexpressen.
Först vid 8-tiden var de urspårade vagnarna åter uppe på rälsen, och ytterligare cirka en
timme tog det, innan allt var klart på spåret för att ånyo släppa fram trafiken efter nio
timmars avbrott.

Ur Smålandsposten N:o 70 Torsdagen den 3 Maj 1951.

Förlovade
Artur Lindgard
Ulla Samuelsson
Skatelöv.

Härmed tillkännagives
att min älskade make
och vår käre far

Vislanda.

Dödsfall.
F. hemmansägaren Gustav Bengtsson,
Lindås, Vislanda, har avlidit i sitt 68:de
levnadsår.
Han sörjes närmast av maka och tre barn.
Bengtsson var född i Rickardshult i Vislanda
och han övertog gården efter sin fader och
innehade den till för ett 20-tal år sedan.

Sven Gustav
Bengtsson
hastigt avlidit i en ålder av 67 år,
djupt sörjd och saknad av oss,
syskon, släktingar och många
vänner.
Lindås, Vislanda den 4 maj 1951.
ESTER BENGTSSON.
Berta.
Helge och Gun-Britt.
Gunda.

Bröllop.

Sv. ps. 287.

I dag är det ödsligt och kallt i ditt rum
I Vislanda kyrka sammanvigdes i går
Och den vänliga rösten är stum
lantmätare Karl Anders Ingvar Widén,
Stor är vår saknad men dock vi dig unna,
Vila i frid.
Normlösa och fröken Elsa Petersson, dotter
till f.d. handlanden Elof Petersson och hans
maka, Vislanda. Vigseln förrättades av
kyrkoherden Eskil Jonson, Vislanda, som talade över orden Davids psalm 48:10 och
sjöng brudmässan.
Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i sitt hem.

Skåpbil hamnade i diket
vid Huseby.
Vid 19-tiden på fredagen inträffade en trafikolycka vid Huseby, varvid en skåpbil från
Malmö hamnade i diket.
Bilen kom från Växjöhållet och var på väg till Malmö. I den skarpa kurvan vid Huseby
bruk håller vägen på att lagas efter översvämningarna och ett skyddsräcke är uppsatt.
Skåpbilen hade ganska stark fart och föraren torde först i allra sista stund ha observerat
skyddsräcket. För att klara situationen gjorde han en kraftig gir åt höger, men han
behärskade ej längre fordonet, utan detta tog därefter av åt vänster och hamnade där i ett
dike, där bilen välte. Föraren, som var ensam i fordonet, lyckades taga sig ut genom den
bilruta som var vänd uppåt. Han hade vid olyckan erhållit ganska svåra skärskador i
ansiktet och på händerna. Efter att vid Huseby bruk ha erhållit ett första förband, fördes
den skadade till Växjö lasarett.
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Ur Smålandsposten N:o 71 Tisdagen den 8 Maj 1951.

Namnförändring
Med Kungl. Maj:ts tillstånd har
undertecknad antagit släktnamnet

Brandt.
Ingeborg och Erik Johansson.
Marianne Johansson.
Målaskog.
Margit och John Johansson.
Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 73 Lördagen den 12 Maj 1951.
Hotande brand i Skatelöv.
I går utbröt en brand i Skatelöv, vilken i och för sig inte spolierade större värden men
som till en början verkade mycket hotande för den närbelägna skogen.
Det var vid middagstiden eld utbrutit i ett kokhus, tillhörande lantbrukaren Olof Lindahl,
Kringlehall, Skatelöv. Lyckligtvis antändes ej den alldeles intill väggarna närbelägna
skogen, medan husets folk samt grannarna varit nog rådiga att vattenbegjuta marken runt
eldhärden.
Grimslövs brandkår gjorde en mycket snabb utryckning, men kunde vid framkomsten
endast eftersläcka bränderna, då byggnaden totalt brunnit ned.
Man hade under förmiddagen eldat därute, och det antages, att något plåtrör blivit överhettat och antänt. Gårdens boningshus var inte hotat, enär vinden ej låg mot det hållet.
Om elden fått större omfattning, hade situationen kunnat bli svår, då vattentillgången var
minimal och vatten måste tagas ur ett dike. I den brunna byggnaden förvarades en del
redskap, men ägaren gör ingen större förlust.

Ur Smålandsposten N:o 75 Torsdagen den 17 Maj 1951.
En trafikolycka, har inträffat utanför Vislanda varvid banarbetaren Einar Johansson,
Piggaboda, Vislanda, ådrog sig allvarliga skador.
Johansson kom åkande på sin motorcykel i riktning från Vislanda till Piggaboda. Av
någon anledning har han kört omkull och därvid kört ned i diket. Spåren efter det
motorcykeln slagit omkull har kunnat uppmätas till nära fyrtio meter. Han synes alltså ha
haft mycket hög fart. I en passerande personbil fördes han till lasarettet i Ljungby. Han
var när han infördes dit medvetslös och låg i det tillståndet drygt ett dygn. Han har ådragit
sig en svår hjärnskakning och vidare en del skrubbsår bl.a. i ansiktet.
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Ur Smålandsposten N:o 74 Onsdagen den 16 Maj 1951.

Vår älskade goda och
uppoffrande mor

Alfhild Flink
* 12/3 1874
† 12/5 1951
Har i dag lämnat oss i djupaste sorg
och saknad, men det ljusa minnet
lever.
Vislanda och Diö den 12/5 1951.
Alma och Henry.
Erik och Ellen.
Nore. Pentti.
Lisa och Evert.
Ture.
Rose-Mari.
Valter och Anna.
Ulla-Britt. Marianne.
Broder samt övrig släkt och många
vänner.

Mor, lilla Mor, vem var väl som du,
ingen i hela världen.

Ur Smålandsposten N:o 78 Tisdagen den 22 Maj 1951.
Födelsedag.
50 år fyller på torsdag skogsinspektören Justus Pettersson, Vislanda.
Jubilaren är född och uppväxt tillsammans med många syskon på den gamla
fädernegården Grönhult i V. Torsås, som i oavbruten följd varit i släktens ägo sedan 1712
och gått i arv från föräldrar till barn i åtta generationer. Före sitt tionde år blev Pettersson
faderlös, varför han redan då fick börja lära arbetets evangelium. Vid sidan om det alltid
hårda och påfrestande arbetet hemma på gården började han strax efter konfirmationen att
ägna sig åt skogsarbete hemma och borta. Han utbildade sig snart till en mycket kunnig
och skicklig bjälkhuggare, och som sådan var han verksam särskilt vintertiden under åtta
år. Han var även en tid engagerad vid Hästhagens torvmosse. I 20-årsåldern genomgick
han såväl Kronobergs läns folkhögskola som Lantmannaskolan i Grimslöv, varefter han
var lantbrukselev i Kalmar län en kortare tid. Under flera säsonger hade han kondition
som Skogsvårdsstyrelsens plantör i Kronobergs län innan han genomgick Kålleberga
skogsskola, varifrån han utgick med skogvaktareexamen 1931. För Skogsvårdsstyrelsen i
länet konditionerade han sedermera under ett par års tid som extra skogvaktare. 1933 fick
han hand om skötseln av de ecklesiastika skogarna i sin hembygd, en syssla som han
innehade till 1942, då den övertogs av stiftsskogvaktaren. Från 1934 daterar sig
Petterssons målmedvetna och energiska arbete för Kronobergs läns skogsägareförening.
1936 flyttade han till Karlskrona och var där verksam i tre år inom samma gebit, innan
han för tolv år sedan som skogsinspektör för Sydöstra Sveriges skogsägareförbund
bosatte sig i Vislanda. Pettersson kan gälla för att vara en av de verkliga banbrytarna
inom förbundet och den förste skogvaktaren som anställdes inom detsamma. Med kraft,
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målmedvetenhet och energi har han gått till sin uppgift, som han även på ett synnerligen
framgångsrikt sätt kunnat fylla. Han är sedan 1942 ledamot av pastoratskyrkorådet i
Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 77 Söndagen den 20 Maj 1951.
Dödsfall.
I fredags avled efter en längre tids sjukdom
fru Ida Katarina Pettersson, maka till f.
lantbrukaren Nils Johan Pettersson, Duveryd,
Vislanda.
Fru Pettersson var född i Duveryd 1881.
Närmast sörjes hon av make och två barn.
Sonen Anton innehar fädernegården, och
dottern Annie är gift med chauffören vid SJ
Georg Gustafsson, Vislanda.

Härmed tillkännagives
att
Herren Gud i sitt allvisa råd
till sig hemkallat
min älskade maka och vår
kära lilla mor, mormor
och farmor

Ida Katarina
Pettersson

Födelsedag.

vilken i dag lugnt och stilla insomnat
i sitt 71:sta levnadsår, djupt sörjd
och saknad och i ljust och tacksamt
minne bevarad av oss, släktingar och
vänner.
Duveryd, Vislanda den 18 maj 1951.
NILS JOHAN PETTERSSON.
Anton och Signe.
Arne.
Annie och Georg.
Mats.
Klockorna ringa så sakta till ro.
Mor har nu funnit ett sällare bo.
Aftonens stjärna tindrar så blid.
Älskade maka och mor vila i frid.

50 år fyller på tisdag sågverksarbetaren Emil
Ferm, Vislanda.
Hr Ferm är född i Vislanda och har under
många år varit anställd vid Ångsågen där. Hans
hobby är musik. Vida omkring är han välkänd
för sitt mycket skickliga spel på dragspel, och
där Emil Ferm är med blir det alltid fart och
kläm. Men det inte bara dragspelet, som han
behärskar. Inom Vislanda musikkår och
Vislanda musikcirkel sköter han basen.
Personligen är hr Ferm lugn och försynt, och
hans goda och vänliga sätt har förskaffat
honom en stor och trogen vänkrets.

Sv. Ps. 569.

Ur Smålandsposten N:o 85 Söndagen den 3 Juni 1951.

Förlovade
Gunnar Rydgård
Ada Larsson
Vislanda.

Växjö.
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Ur Smålandsposten N:o 88 Lördagen den 9 Juni 1951.
Duktig flicka. En rådig räddningsbragd utfördes häromdagen av en 14-årig flicka, Anita
Boström, Vislanda, vid Mellansjön i Vislanda.
Två pojkar i 12-årsåldern försökte simma över till en liten holme för att leta efter
måsägg. Sträckan över är cirka 10-12 meter. Efter några simtag började den ene av
pojkarna sjunka. När Anita Boström, som var i närheten, såg detta hoppade hon genast i
vattnet och lyckades draga upp den nödställde. Pojken var simkunnig, men fick kallsupar.
Då det är bråddjupt på denna plats, hade lätt en tragedi inträffat, om inte den unga flickan
haft sinnesnärvaro att ingripa så raskt.

Ur Smålandsposten N:o 90 tisdagen den 12 Juni 1951.
Sågverksägare på studiebesök
i Vislanda.
I lördags hade ett 60-tal sågverksägare från södra Sverige samlats i Vislanda till studiedag.
Sydvästra Smålands sågverksförening hade tagit initiativet till sammankomsten och det
var AB Ångsågen i Vislanda, som besöktes.
Genom nybyggnader och nya maskiner har
Ångsågen i Vislanda blivit en av de mest moderna sågverksanläggningarna i södra Sverige.
Här blev deltagarna i tillfälle att följa arbetet i
alla dess detaljer samt bese de olika anläggningarna. I nya hyvleriets stora sal inbjöd bolagets disponent Göte Johansson, Vislanda,
samtliga till ett dignande kaffebord.
Sågverksägarnas riksförbunds ombudsman Uno
Öberg, framförde här en lyckönskan till bolaget
och uttalade en glädje över att så många sågverksägare kommit och därigenom beretts tillfälle att bese en verkligt förnämlig anläggning,
där rationaliseringen av driften kommit i högsätet. Talaren framhöll vidare vikten av enhetliga
normer för det färdiga virkets sortering och
klassificering, och för att ge deltagarna tillfälle
till att i praktiken visa sitt kunnande samlades
man ute i brädgården, där osorterade plankor
blev föremål för en ingående granskning och
därmed följande klassificering. En motorfirma
hade utställt en lastningstruck, som man också
fick se i arbete.
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Ur Smålandsposten N:o 97 Tisdagen den 26 Juni 1951.

Förlovade
Albin Andersson
Marianne Sandahl

Tillkännagives
att
Gud den Högste till sig
hemkallat
vår goda, uppoffrande mor
och mormor

Vislanda.
Blädinge.
Midsommarafton 1951.

Berndt Medin
Greta Lundh

Emma Gustafsson

Vislanda.
Karlshamn midsommarafton.

som i tron på sin Frälsare lugnt och
stilla insomnat i sitt 85:te levnadsår.
Djupt sörjd och saknad men i
ljusaste minne bevarad av oss och
många vänner.
Lindås, Vislanda den 22 juni 1951.

Hubert Johansson
Ingrid Svensson
Blädinge.
Vislanda.
Midsommarafton 1951.

KARL.
NANNY.
EVA och KARL.
Kerstin och Erik.
Gun-Britt.
JUDITH.

Dödsfall.
Änkefru Emma Gustafsson, Lindås,
Vislanda, avled den 22 juni.
Hon var född den 21 mars 1867 i Vislanda.
Närmast sörjes hon av en son och tre döttrar.
Sonen Karl och dottern Judith vistas i
hemmet, dottern Eva är gift med handlanden
Karl Åkesson, Sälhyltan, Vislanda, och
Nanny, är föreståndarinna för Vallgården,
Landskrona. Dessutom sörjes den bortgångna av barnbarn och barnbarnsbarn.

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 aldrig blivit trött.
Och tager dem upp i sitt sköte
och låter dem somna så sött.

Sv. ps. 434, 380.

Bröllop.
Midsommarafton sammanvigdes i Vislanda Prästgård chauffören Göte Ragnvald
Pettersson, Vislanda, och fröken Ellen Linnéa Engkvist, dotter till lantbrukaren Olof
Magni Engkvist och hans maka, Fållen, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 106 Torsdagen den 12 Juli 1951.
Bröllop.
I Vislanda prästgård har vigsel ägt rum mellan chaufför Sven Johansson, Lindås och
fröken Kerstin Svensson, dotter till lantbrukaren Ola Svensson, Mjöhult, Vislanda.
Kyrkoherde E. Jonson förrättade vigseln. Efter vigseln gav brudens fadermiddag i sitt
hem för ett stort antal inbjudna.
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Ur Smålandsposten N:o 101 Tisdagen den 3 Juli 1951.

Förlovade
Karl-Gunnar Axelsson
Ebba Hedlund
Nässjö.

Härmed tillkännagives
att min älskade son
och vår käre broder
Lantbrukaren

Vislanda.

Karl Johan
Svensson

Dödsfall.
I Växjö har avlidit lantbrukaren Karl Johan
Svensson, Kalkatorp, Vislanda.
Den bortgångne var född i Kalkatorp och
var vid sitt frånfälle endast 42 år gammal.
Han sörjes närmast av åldrig moder och flera
syskon.

stilla avlidit på Växjö lasarett i en
ålder av 42 år, lämnande oss, släkt
och vänner i namnlös sorg och
saknad.
Kalkatorp, Vislanda den 30 juni 1951.
SOFIA KARLSSON.
Sigrid och Gustav.
Sander och Asta.
Albin.
Anna och Arthur.
Ida och Göte.
Syskonbarnen.

Han har kämpat, han har vunnit,
Livets krona har han funnit.
Efter oro, kval och strid.
Vilar han i evig frid.
Sv. Ps. 124, 66.

Ur Smålandsposten N:o 108 Söndagen den 15 Juli 1951.
Dödsfall.

Härmed tillkännagives
att
Gud i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
vår älskade fader

Anders Gustav
Meijer
som i dag stilla insomnat i tron på
sin Frälsare i en ålder av 85 år, 11
mån., 7 dagar, djupt sörjd och
saknad av oss, barnbarn och
barnbarnsbarn.
Sälhyltan, Vislanda den 13/7 1951.
BARNEN.

Sv. Ps. 336.
Jordfästningen äger rum på Ryssby
kyrkogård söndagen den 22/7 1951
kl. 13,45.

Efter en kort tids sjukdom avled på fredagen
f. soldaten och lantbrukaren A.G. Meijer från
Ottersnäs, Ryssby socken, närmare 86 år
gammal.
Han var född i Ryssby och tog i unga år anställning som soldat. Under den tid han var fri
från militärtjänsten hade han också i många år
arbetat hos Svenska Granit AB i Målaskog.
För c:a 50 år sedan köpte han ett lantbruk i
Ottersnäs, vilket han innehade till år 1946, då
han blev änkling. Sedan dess har han varit
bosatt hos en dotter och måg i Vislanda. Han
efterlämnar minnet av en arbetsam, redbar och
klarsynt personlighet, en reslig gestalt, såväl
kroppsligt som andligt, och det blev honom
förunnat att få bibehålla sin spänstighet och
vitalitet ända till för kort tid sedan. Meijer var
en flitig kyrkobesökare, och sällan syntes hans
plats i templet tom.
Närmast sörjande är barn och barnbarn.
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Ur Smålandsposten N:o 113 Tisdagen den 24 Juli 1951.
Bröllop.
I Vislanda prästgård vigdes i söndags handlanden Sigfrid Lindblom, Vislanda, och
fröken Siv Nilsson, dotter till målaren A. Nilsson och hans maka, Vislanda. Vigseln
förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag för
den trängre släktkretsen. Ett flertal telegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 114 Torsdagen den 26 Juli 1951.
Bilkollision i Vislanda. Lantbrevbäraren Rune Palm, Vislanda, kolliderade på måndagen
vid Spjutaretorp med en från Ljungbyhållet kommande Växjöbil.
Han hade omedelbart före kollisionen avlämnat post i ett par brevlådor. Palm ådrog sig
benbrott och chockskada och måste föras till lasarett. Växjöbilen, som vid försök att
undgå kollisionen blev svårt ramponerad, måste med bärgningsbil föras till Växjö.

Ur Smålandsposten N:o 120 Söndagen den 5 Augusti 1951.
En motorcykelbrand, inträffade i går förmiddag på Husebyvägen ett par km. söder om
Nöbbele gästgivaregård.
Verkstadsarbetaren A. Lindblom, Vislanda, var på sin motorcykel på väg hem efter ett
besök i Växjö då han strax efter kl. 11 märkte att motorn började brinna efter en s.k.
förgasarpuff. Han knuffade cykeln i diket och försökte kväva elden, vilket emellertid
misslyckades. Då den intilliggande skogen var hotad hjälpte de åkande i en förbipasserande bil honom att dra upp cykeln ur diket igen och en annan person larmade Växjö
brandkår. När denna kom till platsen hade det slutat brinna i motorn, men framhjulets
däck brann. Med en pytsspruta var elden strax släckt, men då var motorcykeln ganska illa
åtgången. Bl.a. hade förgasaren smält ned, sadeln brunnit upp m.m.

Ur Smålandsposten N:o 122 Torsdagen den 9 Augusti 1951.
Dödsfall.

Min älskade maka,
vår kära mor

Hilda Samuelsson
lämnade oss i dag i sitt 63:e
levnadsår, innerligt sörjd och saknad.
Vislanda den 5 aug. 1951.
OLOF SAMUELSSON.
Barn och barnbarn.
Systrar.
Tack, O Gud, att mor fått sluta
ifrån möda, kval och strid
och sitt trötta huvud luta
uti stilla, evig frid.

På Värends sjukhem i Växjö avled i söndags
fru Hilda Sofia Samuelsson, maka till f.d.
hemmansägaren Olof Samuelsson, Vislanda.
Den bortgångna var född i V. Torsås men
kom tidigt jämte föräldrarna till Vislanda. Efter
ingånget äktenskap bosatte sig föräldrarna i
Hullingsved i Vislanda, där de under många år
hade lantbruk. De senaste åren har de bott vid
Vislanda station. Fru Samuelsson var i sitt 63:e
år och sörjes närmast av maken samt fem söner
och tre döttrar. Av sönerna är fyra bosatta i
Stockholm och en i Hagfors och av döttrarna är
två gifta och bosatta på annan ort och en har
vistats i hemmet.

Sv. ps. 363 och 460.
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Ur Smålandsposten N:o 123 Lördagen den 11 Augusti 1951.

Förlovade
Walter Svensson
Stina Andersson
Värnamo.

Vislanda.

En olyckshändelse, inträffade under tisdagen på S.J:s skrotningsplats i Vislanda, där
verkstadsarbetaren Gustaf Holmkvist skadades. Vid nedmontering av lok träffades
Holmkvist av en fjäderbit, vilken slog sönder näsbenet och ett sår i huvudet uppstod,
vilket hopsyddes av läkaren i Vislanda, som sedan remitterade honom till Växjö lasarett,
där han fick kvarstanna för vård.

Ur Smålandsposten N:o 124 Söndagen den 12 Augusti 1951.

Förlovade
Levi Johansson
Elsa Ohlsson
Vislanda.

V. Torsås.

Ur Smålandsposten N:o 129 Tisdagen den 21 Augusti 1951.

Förlovade
Allan Johansson
Kajsa Walfridsson
Vislanda.
Västervik den 18 aug. 1951.

Ur Smålandsposten N:o 136 Söndagen den 2 September 1951.

Förlovade

Begravning.

I går vigdes till den sista vilan å Vislanda
nya
kyrkogård lantbrukaren Martin KarlsArne Resman
son, Fållen, Vislanda.
Ingegerd Johansson
Jordfästningen förrättades av kyrkoherde
Växjö.
Vislanda.
Eskil Jonson, Vislanda, som talade över orden i Davids psalm 66: 11-12. Vid graven
nedlades kransar av den bortgångnes syskon samt av grannar och vänner. Till den dödes minne talade bl.a. lantbrukaren Valfrid
Andersson, Fållen, Vislanda, och lantbrukaren Aron Karlsson, Espetuna, Blädinge.
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Ur Smålandsposten N:o 135 Lördagen den 1 September 1951.

Min älskade make,
mitt allt!
Lantbrukaren

Martin Albert Karlsson
har i dag hastigt lämnat mig samt
syskon, släkt och vänner i namnlös
sorg, i sitt 49:de levnadsår.
Fållen, Vislanda den 29/8 1951.
EDLA KARLSSON.

Sv. ps. 355.
Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
den 1/9 1951 kl. 4 em. För dem, som
önska följa den avlidne på hans sista färd,
sker samlingen vid kyrkan.
Meddelas endast på detta sätt.

Ur Smålandsposten N:o 137 Tisdagen den 4 September 1951.
Möte mellan bil och älg. En älg, som oväntat sprang över vägen vållade ett allvarligt
äventyr för en Stockholmsbil mellan Smörhöga och Gottåsa i Skatelöv på söndagsförmiddagen.
I bilen åkte två personer, en herre och en dam, av vilka damen förde bilen. När älgen
plötsligt dök upp bara några meter framför bilen, slog damen till bromsarna, varvid bilen
råkade i sladdning. Damen lyckades nätt och jämt hålla den kvar på vägen men kunde
inte hindra, att den slog helt och hållet runt och blev liggande med kylaren i marken.
Bilen fick en del skador på båda sidorna och även på taket, men egendomligt nog var
vindrutan hel. Damen var alldeles oskadad med undantag för att hon var öm i huvudet
som hon slog i biltaket vid kullerbyttan. en medpassagerare hade fått skrubbsår på
händerna, varvid han fick ena foten i kläm i en av dörrarna, som pressats upp, så att han
inte kunde komma loss utan hjälp.

Fastighets- och lösöreauktion
i Vislanda.
På grund av dödsfall försäljes på offentlig auktion lördagen den 15
sept. 1951 kl. 14 fastigheten Karlstorp Fållen 1:11 i Vislanda socken
med eller utan växande gröda, att tillträdas omgående om så önskas.
Fastigheten säljes gravationsfri. Som handpenning erlägges 1,000 kr.
Övriga villkor före auktionens början.
Samtidigt försäljes allt yttre lösöre såsom två kor, en kviga, ett 80-tal
höns och kycklingar, diverse jordbruksredskap m.m. Djuren reaktionsfria. Ett parti småhuggen ved.
Inre lösöre bl.a. symaskin, mangel, spinnrock, husgeråd, möbler,
sängkläder m.m.
Två månaders betalningsanstånd mot vanligt äganderättsförbehåll.
Närmare upplysningar om fastigheten erhålles av undertecknad, tel.
128.
Vislanda den 8 september 1951.
KARL KARLSSON.
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Ur Smålandsposten N:o 140 Söndagen den 9 September 1951.
Hjälpmotor på cykel
bör få användas fritt.
STOCKHOLM 8/9 (TT) Även i vårt land torde det behövas ett billigt motordrivet fordon

med låga driftskostnader, inte minst med tanke på landsbygdens ofta stora avstånd mellan
bostads- och arbetsplats.
Ur denna synpunkt finner Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen anledning att anskaffningen av sådana fordon inte hindras av bestämmelser, som inte är nödvändiga ur
trafiksäkerhetssynpunkt. Gällande bestämmelser om cyklar med hjälpmotor bör därför
revideras.
Ehuru styrelsen finner vissa skäl tala för, att förare av sådan cykel skall vara skyldig att
vid prov styrka sin kompetens, anses i styrelsen emellertid f.n. inte böra kräva något
sådant prov för att inte belasta denna trafik med åtgärder, som ej är oundgängligen
nödvändiga. Någon skyldighet att ha cykel med hjälpmotor registrerad bör inte heller
föreskrivas, och någon fordonsskatt bör inte tas ut. Cykeln bör konstrueras så, att en
hastighet av högst 30 km. kan uppnås. Styrelsen biträder förslaget att ansvarighetsförsäkring bör finnas även för cykel med hjälpmotor, och att framförande av sådan cykel
stadgas till en minimiålder av 16 år.

Ur Smålandsposten N:o 148 Söndagen den 23 September 1951.

Ladugård brann
ned i Vislanda.
Natten till i går nedbrann en ladugård tillhörig lantbrukaren Ejnar Samuelsson, Skörda,
Vislanda, varvid stora värden gick till spillo.
Hr Samuelsson upptäckte själv branden strax efter kl. 24, då eldslågorna slog ut genom
taket. Vislanda brandkår alarmerades, men när den anlände stod hela huset i ljusan låga.
Som väl var rådde vindstilla. Hela gårdens skörd jämte maskiner blev lågornas rov.
Dessutom brann nio svin och 25 höns inne.
Byggnaden, som uppfördes 1928 var försäkrad för 15,000 kr. och det övriga för 14,000
kr., vilket dock ej täcker skadorna, varför ägaren gör en kännbar förlust.
Hur elden uppkommit han ännu ej fastställts, men polisutredning pågår.
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Ur Smålandsposten N:o 150 Torsdagen den 27 September 1951.

Vår avhållne chef
och
Direktör

Vår käre broder
Källarmästaren

Arthur Fridström

Arthur Fridström

* 25 okt. 1895.
Vislanda den 25 sept. 1951.

har i dag avlidit och i tacksamt
minne bevarad.
Vislanda den 25 sept. 1951.

SYSKONEN.

PERSONALEN.
Vislanda hotell.

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
torsdagen den 4 okt. 1951 kl. 15.
Ev. blommor mottagas i kyrkan före kl. 12.

Arthur Fridström
död.
Källarmästare Arthur Fridström, Vislanda, avled natten
till tisdagen i Växjö.
Den nu bortgångne var född i Stockholm 1895. Efter att
ha varit anställd vid AB Gas, Vatten & Värme i Stockholm
kom han år 1919 till Skövde och blev kassör och bokförare
vid Anderséns Mekaniska verkstad. Under sin Skövdetid
var han en av de ledande krafterna inom musiklivet både
inom staden och länet. Bland annat var han stiftare av
Skövde orkesterförening och dess förste ordförande,
kassaförvaltare i Västergötlands sångarförbund och sekreterare i Skövde manskör.
Till Vislanda kom Fridström 1932, då han köpte Vislanda
hotell, som under hans skickliga ledning har blivit ett av
landsortens mest välskötta och trivsamma hotell.
Trots hans stora arbetsbörda ifråga om hotellets skötsel ägnade han både tid och intresse
för det kommunala livet inom Vislanda, där hans duglighet och praktiska blick gav
honom en rangplats bland kommunens förtroendemän. Bland hans kommande uppdrag
må nämnas: ordförande i kommunalnämnd och kristidsnämnd, ledamot av kommunalkyrko- och municipalfullmäktige, av länsstyrelsen utsedd ledamot av byggnadsnämnden.
Inom Vislanda Röda korskrets har han varit kassör.
Personligen var Arthur Fridström en god, vänfast och gästfri människa och bland hans
många vänner kommer sorgen och saknaden att bli stor.
Närmast sörjes han av bröder, syster, svåger och svägerska.

Ur Smålandsposten N:o 152 Söndagen den 30 September 1951.
Bröllop.
I går sammanvigdes i Vislanda kyrka trädgårdsmästare Karl Johan Walter Svensson,
Helmershus, Värnamo och fröken Stina Anna Ingeborg Andersson, dotter till
lantbrukaren Valfrid Andersson, och hans maka, Fållen, Vislanda. Vigseln förrättades av
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kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, som också sjöng brudmässan. Efter vigseln gav
brudens föräldrar middag i sitt hem för ett stort antal inbjudna. Brudparet blev här
föremål för hyllningar. Tal hölls av bl.a. vigselförrättaren. Många telegram anlände.
Centralskolebygget i Vislanda. Hr Carl-Hilding Svensson m.fl. i Vislanda har hos
Regeringsrätten fullföljt sina av länsstyrelsen ogillade besvär över att Vislanda kommunalfullmäktige beslutat anta byggmästare Erik Gustafsson, Vislanda, till entreprenör
för att utföra byggnads och målningsarbetena vid centralskolebyggnaden i kommunen.
Hans anbud lyder på 723,500 kr. Klagandena vidhåller, att som entreprenör borde i
enlighet med skolbyggnadskommitténs förslag ha antagits byggnadsfirman Joh. Nilsson,
Eslöv, som gett ett anbud på 710,000 kr.

Ur Smålandsposten N:o 162 Torsdagen den 18 Oktober 1951.
Ny fullmäktige. Slaktaremästare Axel Karlsson, Vislanda, har invalts i Vislanda storkommuns fullmäktige i stället för direktör Arthur Fridström, som avlidit. Efter stationskarlen Nils Hellström som avgått, har stationskarlen Magnus Hedlund valts.
I Vislanda församlings kyrkofullmäktige har kantor Ernst Rosengren valts istället för
direktör Fridström.

Ur Smålandsposten N:o 165 Tisdagen den 23 Oktober 1951.
Vislanda husmoderförenings, aftonunderhållning i söndags i Vislanda Folkets park
hade samlar en mycket talrik publik. Programmet inleddes med att Vislanda Musikcirkel
spelade några musiknummer. Föreningens ordförande, fru Gunhild Karlsson hälsade
därefter välkommen och redogjorde för ändamålet med aftonunderhållningen samt för
programmet. Husmodersföreningens kör sjöng ”Husmoderssången”. Fru Termén,
Älmhult, underhöll därefter med sång till luta. Sångerskan har en mycket vacker röst och
ett charmfullt utförande och samtliga nummer mottogs med stor förtjusning. Några damer
spelade sedan på ett utmärkt sätt en sketch ”Äktenskapet av i dag”. Under kaffepausen, då
gott kaffe serverades och hembakade kakor, hemkokta karameller, ostkaka m.m. såldes,
underhöll musikcirkeln. Efter pausen visades i ett flertal tablåer Kvinnans åldrar allt ifrån
det lilla barnet till gamla mormor. För varje sjöngs för densamma passande sångstycke.
Det var en mycket vacker avslutning på en i allt lyckad kväll. Till sist sjöngs ”Smålandssången”. En del av nettobehållningen skall gå till Rädda barnen.

Ur Smålandsposten N:o 170 Torsdagen den 1 November 1951.
Vislanda bangård
byggs ut.
För anordnande av dubbelspår på järnvägen Alvesta – Vislanda måste Vislanda bangård
byggas om.
Ritningar till ombyggnaden har gjorts upp i Järnvägsstyrelsen och dessa har nu
tillsammans med en framtidsplan med förslag till bangårdens slutliga ombyggnad i
samband med inledande av dubbelspår söderifrån sänts till distriktschefen. Då det kan
tänkas att det ur byggnads och signalteknisk synpunkt vore fördelaktigt att bygga ut
bangården enligt den slutliga utformningen har distriktschefen anmodats att yttra sig över
båda förslagen med beaktande av nämnda synpunkt.
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Ur Smålandsposten N:o 172 Söndagen den 4 November 1951.

Förlovade
Elof Albertsson
Kerstin Görgen
Hultsfred.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 173 Tisdagen den 6 November 1951.

Min älskade make
vår lilla Pappa

Min älskade make,
vår käre far

Helge Karlsson

Olof Jonasson

* 10/8 1904
har i dag så hastigt lämnat oss,
föräldrar syskon, släkt och vänner i
djupaste sorg.
Aplamon, Vislanda den 3 nov. 1951.

har i dag lugnt och stilla insomnat i
sitt 81:a levnadsår lämnande oss,
bröder, släkt och vänner i djup sorg
och saknad.
Moshult, Vislanda den 3 nov. 1951.

HILMA KARLSSON.
Tage. Lennart. Ingrid.

INGRID JONASSON.
Barnen.

Hur underlig är Du i allt vad Du gör!
Vem kan Dina vägar förstå!
Men ett är då säkert:
Den väg Du mig för
För mig är den bästa ändå.

Ps. 372 v.7; 25

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
söndagen den 11 nov. kl. 10,30.

Dödsfall.
Lägenhetsägaren Olof Samuel Jonasson, Högelycke, Moshult, Vislanda, avled i lördags.
Jonasson träffades förra söndagen av en hjärnblödning.
Han var född i Röshult, Vislanda den 1 aug. 1871. Under unga år arbetade han bl.a. som
byggnadsarbetare i Malmö och tidvis som arbetare i stenbrotten i Långhult. Jonasson har
varit en mycket arbetsam människa och ända till sjukdomen drabbade honom har han
deltagit i arbetet med jordbruket.
Närmast sörjes han av åldrig hustru och tre döttrar, Ruth och Anna vistas i hemmet.
Gerda är gift med hemmansägaren Klas Sten, Trästen, Vislanda.
Efter en mycket kort sjukdom avled i lördags lantbrukaren Helge Karlsson, Aplamon,
Vislanda.
Karlsson var född i Horda, Rydaholm, 1904. Han innehade först en gård i Lyngsåsa,
Hjortsberga, och för sju år sedan arrenderade han Aplamon i Vislanda. Han har förutom
skötseln av gården arbetat med bl.a. stenbrytning.
Närmast sörjes han av maka och tre barn. I deras stora sorg deltager föräldrar, syskon,
släkt och många vänner.
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Bröllop.
I Vislanda kyrka sammanvigdes i lördags tändsticksarbetaren Erik Johnsson, Jönköping,
och fröken Aina Pettersson, dotter till muraren Fritiof Pettersson och hans maka,
Vislanda. Vigselförrättare var kyrkoherde Eskil Jonson, som även sjöng brudmässan.
Efter vigseln gavs middag i Tingsvallen, där brudparet hyllades bl.a. med tal och sång.
Även telegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 180 Söndagen den 18 November 1951.
Dödsfall.

Min älskade maka
vår kära mor

Ingrid Maria
Jonasson
f. 26 juli 1871
har i dag efter ett långvarigt men
tåligt buret lidande avsomnat, i tron
på sin Frälsare lämnande oss i
djupaste sorg.
Vislanda den 16 nov. 1951.

Efter ett långvarigt lidande avled i fredags fru
Ingrid Maria Jonasson, maka till tunnbindaren
Martin Jonasson, Vislanda.
Fru Jonasson var född i Skillingsmåla, Urshult, 1871. År 1895 gifte hon sig med tunnbindaren Martin Jonasson och makarna bosatte
sig först i Midingsbråte och sedan i Bastaremåla i Urshult. 1924 flyttade de till Vislanda.
Närmast sörjes hon av åldrig make och åtta
barn.

MARTIN JONASSON.
Barnen.
O Gud, all sannings källa,
Jag tror ditt löftes ord.
Vad du har sagt skall gälla
I himmel och på jord:
”Åkalla mig i nöden,
Så får du hjälp av mig”
Ja, Herre, intill döden
Vill jag åkalla dig.

Ur Smålandsposten N:o 189 Tisdagen den 4 December 1951.
Från Vislanda, meddelas:
Vid söndagens högmässa i Vislanda kyrka togs för första gången i bruk en vit mässkrud,
som skänkts av fröken Tilda Jönsson, Aspelund, Vislanda. Mässkruden har inköpts från
Kristlig konst, Viggbyholm. Kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, uttalade församlingens
tack till fröken Jönsson för den mycket vackra mässkruden.
Vid högmässan medverkade kyrkokören, som före första psalmen utförde ”Advent” av
Otto Olsson. Före predikan sjöng kören ”Hosianna” av Vogler och som avslutning av
gudstjänsten ”Cantat” av A. Boberg, varvid solopartierna sjöngs av fru Frida Wolff,
Vislanda, och kantor Ernst Rosengren, Vislanda. Vid orgeln tjänstgjorde musikdirektör P.
Jonson, Växjö.
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Ur Smålandsposten N:o 192 Söndagen den 9 December 1950.

Vislanda Hotell
God mat!

Trevlig festvåning.

Han
gillar

Din julklapp

Fullständiga rättigheter!

om …..
det är en förstklassig

AB JÄRN & BYGGE

märkesvara

JÄRNHANDEL Tel 143.
Eskilstunasmide, Byggnadsvaror,
Fönsterglas, Gjutgods, Kol o. Koks,
Sprängämnen, Husgeråd, Rostfritt,
Sportartiklar.

och …..
köpt hos

Gör oss ett besök och
Ni skall finna lämpliga
julklappar.

Tel. 15

Prima mejeriprodukter
SMÖR – MJÖLK
OST – BRÖD
VISLANDAORTENS
MEJERIFÖRENING

Julblommor
från

HEDLUNDS

Tel. 16.
Filialen kv. Drotten, tel. 261.

Gör slag i saken!
JULHANDLA
hos

Boströms
Tel. 59.

Till julen
Stor sortering i färska
GRÖNSAKER, FRUKT,
KONSERVER.
Nylutad fisk m.m.
Vislanda Fisk-, Fruktoch Grönsaksaffär.
Tel. 17.

VID BEHOV AV BIL
Ring 123

Vislanda Taxi
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BLOMSTERHANDEL
Affären tel. 250.
Trädgården tel. 27.

Ur Smålandsposten N:o 187 Lördagen den 1 December 1951.
Födelsedag.

50-åring.

50 år fyller på måndag fru Hulda Lindell, Mjöhult, Vislanda, maka till lantbrukaren
Gustav Lindell.
Hon föddes i Gunnarsjö och kom redan i unga år ut i förvärvsarbete. 1921 ingick hon
äktenskap, och makarna bosatte sig i Agunnaryd, där de innehade ett mindre lantbruk till
1944, då de övertog en större arrendegård i Mjöhult, Vislanda.
Fru Lindell har inte fått tiden att räcka till föreningsarbete av något slag, utan hon har
helt ägnat sig åt skötseln av hemmet och i övrigt bistått sin make med på gården förekommande göromål.
Fru Lindell är känd som en arbetsam och skötsam husmor, som med sitt glada och
vänliga sätt skaffat sig en stor vänkrets.

Ur Smålandsposten N:o 201 Torsdagen den 27 December 1951.

Förlovade
Erik Aronsson
Kerstin Fransson
Vislanda.

Moheda.
Julafton.

Torsten Nilsson
Anna-Stina Andersson
Linköping.

Vislanda.

Allan Nordkvist
Aina Svahn

Från Vislanda, meddelas:
Julhelgen i Vislanda inleddes julafton med
julbön vid granen å järnvägstorget. Trots det
dåliga julvädret slöt Vislandaborna upp
mangrant. Vislanda musikkår spelade en del
julmelodier, varefter en barnkör sjöng ett par
julsånger. Kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda
höll en kort betraktelse, vilken inramades
med psalmsång. Till sist spelade musikkåren
”O, Helga natt”.
Vid juldagens ottesång togs ett offer för
nödlidande inom Europa och inbringade den
mycket vackra summan av 1,066 kr.

Vislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 203 Söndagen den 30 December 1951.
Födelsedagar.
85 år fyller nyårsdagen änkefru Eva Petersson, Vislanda.
Fru Petersson är född i Röshult, där hon jämte maken under många år innehade lantbruk.
För 35 år sedan flyttade makarna till Eneryda. Vid makens frånfälle för några år sedan
flyttade hon åter till Vislanda. Fru Petersson är uppvuxen i ett hem, där vördnad för
religionen och kärlek till den Lutherska kyrkan var rotfasta, och hennes egen kärlek till
kyrkan har städse varit stark och levande. Sin högtidsdag tillbringar hon hos en dotter och
måg i Häradsbäck.
85 år fyller nyårsdagen f.d. hemmansägaren Sven Elof Karlsson, Lindås, Vislanda. Hr
Karlsson är född i Eringsboda. Under många år var han hemmansägare i Snöreshult,
Vislanda, och utförde där ett omfattande nyodlingsarbete. Lantbruket har han numera
överlåtit till en son.

Ur Smålandsposten N:o 1 Torsdagen den 3 Januari 1952.

Förlovade
Ragnar Ringdahl
Astrid Johannesson
Vislanda.

Min älskade maka
och min kära lilla mor

Växjö.

Anna Johansson

Nyårsafton 1951.

* 20/1 1891
ingick i dag i Guds sabbatsvila.
Djupt sörjd och saknad men i
ljusaste minne lever hon ibland oss,
övriga släktingar och talrika vänner.
Vislanda den 31 dec. 1951.

Henry Marcusson
Alice Johansson
Vislanda.

Blädinge.

EMIL JOHANSSON.
Nils.
Anna-Lisa Nordh.

Dödsfall.
Nyårsafton avled efter en långvarig sjukdom
fru Anna Johansson, maka till snickaremästare Emil Johansson, Vislanda.
Fru Johansson var född i Sunnerå i Ryssby.
Efter ingånget äktenskap flyttade makarna
Johansson till Vislanda.
Närmast sörjande är maken och en son, Nils,
som är kontorist på AB Ångsågen i Vislanda.
I deras sorg deltager en stor vänskara.

Troget har du alltid strävat
och för mödor aldrig bävat,
tills Du icke kunde mer.
Och vi unnar nu Ditt hjärta
där Du vilar fri från smärta,
och med ro till kropp och själ,
Vila väl förtjänt, Farväl.

Sv. Missionsf. sångb. 341.
Jordfästningen äger rum i Vislanda
Missionshus tisdagen den 8 jan. 1952. kl.
12,00.

Från Vislanda, meddelas:
Vid högmässan i Vislanda kyrka nyårsdagen invigde kyrkoherden Eskil Jonson,
Vislanda, en ny kormatta, som av givare, som önskat vara okänd, skänkts till kyrkan.
Kyrkoherden frambar församlingens tack för gåvan samt tack till grosshandlare Emil
Swensson och fru Klara Svensson, Vislanda, för en kanna till dopvatten och kyrkliga
sykretsen för två ljuständare.
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Ur Smålandsposten N:o 2 Lördagen den 5 Januari 1952.
Dödsfall.

Härmed tillkännagives
att
vår käre fader
Tunnbindaren

Martin Jonasson
född den 4/5 1869,
i dag, efter ett långvarigt lidande,
avsomnat i tron på sin Frälsare, sörjd
och saknad av oss, barnbarn,
barnbarnsbarn, övrig släkt och
många vänner.
Vislanda den 3 jan. 1952.

Efter ett långvarigt lidande avled i torsdags
tunnbindaren Martin Jonasson, Vislanda.
Jonasson var född i Ire, Ringamåla, 1869. Vid
16 års ålder kom han som dräng till Gäddeviksås men övergick sedan till tunnbindareyrket. Efter ingånget äktenskap 1895 startade
han egen rörelse i Midingsbråte i Urshult och
flyttade 1897 till Bastaremåla. Till Vislanda
kom Jonasson 1924.
Hustrun dog i november i fjor.
Närmast sörjande är fyra döttrar och fyra
söner. I deras sorg deltager barnbarn, barnbarnsbarn, broder, övrig släkt och många
vänner.

BARNEN.

O Gud, all sannings källa
Jag tror ditt löftes ord.
Vad du har sagt skall gälla,
I himmel och på jord:
”Åkalla mig i nöden, så får
du hjälp av mig”.
Ja, Herre, intill döden,
Vill jag åkalla dig.

Ur Smålandsposten N:o 6 Lördagen den 12 Januari 1952.
Dödsfall.

Min älskade make
vår käre far och farfar

Gustav Ring
har i dag, efter ett långvarigt men
tåligt buret lidande stilla insomnat i
en ålder av 85 år, sörjd och saknad
av maka, barn och barnbarn, släkt
och vänner.
Vislanda den 9 jan. 1952.
HILMA RING.
Gunnar och Hilda.
Erik och Hulda.
Björn. Loni.

Sv. ps. 297, 3 v.

F. hemmansägaren Gustav Ring, Åker,
Vislanda, avled i onsdags, 85 år gammal.
Sedan han sålde sin gård i Åker har han varit
bosatt i Ö. Torsås och Anderstorp. För omkring ett år sedan kom han tillbaka till
Vislanda, där han nu fått sluta sina dagar.
Han sörjes närmast av sönerna Gunnar, bosatt
i Vederslöv, och Erik, bosatt på Gotland.
I torsdags avled hos en dotter fru Amanda
Svensson, maka till lägenhetsägare Gustav
Svensson, Kyrkodal, Lindås, Vislanda.
Fru Svensson var född i Piggaboda, Vislanda,
år 1871. Närmast sörjes hon av make, två söner
och en dotter. Sonen Per är lantbrukare i Diö,
Johan lantbrukare i Hullingsved, Vislanda, och
dottern Hilda är gift med lantbrukare Gunnar
Johansson i Hönetorp, Vislanda. Dessutom
sörjes hon av barnbarn, syskon, övrig släkt och
många vänner.
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Ur Smålandsposten N:o 8 Tisdagen den 15 Januari 1952.

Förlovade
Sven Eric Nilsson
Anna-Britt Svensson
Hästveda.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 10 Lördagen den 19 Januari 1952.

Min käre make,
vår käre fader, farfar
och morfar

Arr Herren Gud
behagat hädankalla vår kära
maka, moder och mormoder

Johan Magni
Bengtsson

Amanda Kristina
Johansson

avled hastigt i dag i sitt 74:de
levnadsår, djupt sörjd och saknad
men i tacksamt minne bevarad av
oss, syskon, släkt och vänner.
Skeppshult, Vislanda den 17 jan. 1952.

* 24/10 1873
† 18/1 1952.
sörjd och saknad men i ljusaste
minne bevarad.
Fållen, Vislanda den 18 jan. 1952.

GERTRUD BENGTSSON.

BENGT JOHANSSON.

Sven.
Kerstin och Sven.
Bernt.
Bengt och Maj-Britt.
Anders.

Barn och Barnbarn.

Sv. ps. 563.
Sann tro på Gud och på hans ord
och kraft att göra gott
och frid i himmel och på jord
är kristnas kall och lott.

Sv. ps. 119.

Dödsfall.
Hemmansägaren Johan Magni Bengtsson, Skeppshult, Vislanda, avled i torsdags.
Han var född 1878 på den gård, som han vid sin död innehade. Närmast sörjes han av
hustru och tre barn. Sönerna Sven och Bengt är anställda vid AB Ångsågen i Vislanda.
Dottern Kerstin är gift och bosatt i Växjö. Vidare sörjes han av svärson, sonhustru,
barnbarn och bröder.
Fru Amanda Kristina Johansson, maka till f.d. hemmansägaren Bengt Johansson, Fållen,
Vislanda, avled i går.
Fru Johansson var född i Transjö, Hjortsberga år 1873. 1910 ingick hon äktenskap, och
makarna bosatte sig i Mjöhult, Vislanda. Denna gård sålde de 1944 och flyttade till
Fållen. Närmast sörjes den bortgångne av make och döttrarna Katarina, gift med
lantbrukaren Erik Jonsson, Gamla Prästgården, Vislanda, och Elin, gift med folkskolläraren Gunnar Nilsson, Vrankunge, Skatelöv, samt sonen Anders, kamrer i Värnamo och
barnbarn.
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Vislanda hotell byter ägare. Källarmästare Arthur Fridströms sterbhus har sålt Vislanda
hotell till hr Ragnar Stolt, tidigare under en följd av år hovmästare å Stadshotellet i Växjö.
Tillträde kommer att ske den 1 februari. Affären är förmedlad av Alvesta Fastighetsbyrå,
Eric Jonsson.

Ur Smålandsposten N:o 9 Torsdagen den 17 Januari 1952.
Dödsfall.

Vår kära mor,
mormor och farmor

Kristina Svensson
har i dag stilla insomnat i sitt 90:e
levnadsår, sörjd och saknad av oss,
barnbarn och barnbarnsbarn.
Granelund,Vislanda den 16/1 1952.
BARNEN.

Hur länge lågan flämtar,
Slocknar den dock ut till slut.
Sv. ps. 297.

I går avled änkefru Kristina Svensson,
Snöreshult Granelund, Vislanda.
Hon var född den 6 januari 1863 i Röckla i
Vislanda. Efter ingånget äktenskap med
lägenhetsägaren Carl Svensson bosatte sig
makarna först i Björkelund, Röckla. 1921
byggde de sig ett hem i Granelund, där maken
avled 1948. Närmast sörjande är fem döttrar.
Elsa är bosatt i Boxholm. Anna är kokerska
och vistas i hemmet. Judit, gift med trädgårdsmästare Oscar Öreskog, Stockholm, Ida änka
efter framlidne lantbrukaren Petter August
Johansson, Mörhult, och Nanny, gift med
verkstadsarbetaren Nils Lyrberg, Avesta. Vidare sörjes hon av barnbarn och barnbarnsbarn.

Begravning.
I Vislanda kyrka jordfästes i går f. hemmansägaren Gustaf Ring, Åker, Vislanda.
Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, som höll griftetal över
orden i Jes. 46: 4. Gravsättningen skedde på gamla kyrkogården.

Ur Smålandsposten N:o 19 Måndagen den 4 Februari 1952.
Dödsfall.

Min älskade make,
vår käre far, farfar
och morfar

Sven August Ferm
* 16 mars 1872
har i dag lugnt och stilla avlidit,
djupt sörjd och saknad av oss, släkt
och vänner.
Vislanda den 2 febr. 1952.
EMMA FERM.
Barn och barnbarn.

Stilla var Din levnad
Stilla blev Din död.

I lördags avled i sitt hem f.d. soldaten Sven
August Ferm, Vislanda.
Han var född i Aplamon, Vislanda, den 16
mars 1872. Ferm antogs 1889 till Kronobergs
regemente som soldat för Hönetorps Södregårds rote. Efter ingånget äktenskap 1896 flyttade han 1897 in i soldattorpet Kvarnholmen 5
vilket torp han friköpte 1909. År 1918 tog han
avsked från regementet. Ferm hade då alltsedan 1905 varit anställd vid Schültzes takpannefabrik Astra i Vislanda, där han som
förmän arbetade tills fabriken 1932 nedlades.
Som ett bevis på firmans uppskattning av
Ferms plikttrohet och duglighet erhöll han
1930 medalj.
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Närmast sörjande är maka och åtta barn. Av sönerna är Ernst innehavare av konditorirörelse. Karl bosatt i hemmet. Emil anställd vid AB Ångsågen i Vislanda. Bror anställd
vid cementgjuteri i Asarum. Dottern Margit är gift med kommunalarbetaren Herman
Svensson, Helsingborg. Ellen gift med byggnadssnickaren Valdemar Eriksson,
Helsingborg. Berta gift med vägarbetaren Ernst Asp, Vislanda, och Greta gift med
skräddaren Erik Brandt, Vislanda. Vidare sörjes han av barnbarn och syskon.

Ur Smålandsposten N:o 21 Torsdagen den 7 Februari 1952.
Dödsfall.

Min kära mor och
vår farmor

Kristina Andersson
född den 4 april 1868
avled i dag, lämnande oss, syskon,
övriga släktingar och vänner i
djupaste sorg.
Fållen, Vislanda den 5 febr. 1952.

I tisdags avled i sitt hem änkefru Kristina
Andersson, Fållen, Vislanda. Hon var född i
Röckla, Vislanda, 1868. Fru Andersson var
änka sedan 1948 efter f.d. hemmansägaren
Gustav Andersson, Fållen, Vislanda.
Närmast sörjande är sonen Gunnar, som innehar fädernegården, sonhustru, barnbarn och
syskon. I deras sorg deltager en stor vänkrets.

GUNNAR o. ELSA NILSSON.
Ingrid. Eric.
Anni-Mary. Åke.
Tack för vad du varit
För oss, mor och farmor kär
När du ifrån oss farit
Det tomt och mörkt här är
Så må nu Gud belöna
Vad du i kärlek sått
Må evig frid du röna
O, må du slumra gott.

Ur Smålandsposten N:o 26 Lördagen den 16 Februari 1952.
Häst mot bil i Grimslöv. Då lantbrukaren Ernst Johansson, Smörhöga, Grimslöv,
häromdagen med sitt hästskjuts skulle lämna skogen, där han varit verksam, tänkte han
först hämta sin ryggsäck.
Detta hade till följd, att hästen som gick lös, på egen hand gav sig ut mot den närbelägna
landsvägen, ett företag som slutade illa för djuret. Han råkade nämligen kollidera med en
personbil, som kom västerifrån och som enligt chaufförens utsago ungefär samtidigt
mötte en annan bil. Då hästens ägare kom fram till landsvägen, låg hästen svårt skadad
med bl.a. ett avslaget framben. En tillstädeskommande person erinrade sig då, att KLS:s
djurhämtningsbil från Alvesta just då befann sig i Grimslöv för lastning, varefter han
snabbt hämtade bilens chaufför som avlivade hästen. Utredning om hur olyckan
egentligen tillgått pågår, då ägarens och bilförarens åsikter därvidlag är delade. Den i
olyckan medverkande bilen fick betydande skador.
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Ur Smålandsposten N:o 27 Måndagen den 18 Februari 1952.

Förlovade
Tryggve Sandberg
Alva Nyh
Eneryda.
Vislanda.
Ljungby den 16/2 1952.

Ur Smålandsposten N:o 28 Tisdagen den 19 Februari 1952.
Dödsfall.

Min älskade make
och vår käre far, farfar och
morfar

Walfrid Svensson
har i sitt 78:de levnadsår stilla
insomnat i tron på sin Frälsare efter
ett tåligt buret lidande, djupt sörjd
och saknad och i tacksamt minne
bevarad av oss släkt och vänner.
Vislanda den 16 febr. 1952.
MATILDA SVENSSON.
Ivar och Eva.
Albin och Margareta.
Edvin och Elsa.
Fridolf och Stina.
Zidon och Elsa.
Edit och Hugo.
Barnbarnen.

F. lägenhetsägaren Walfrid Svensson, Kyrkoholm, Vislanda, avled i sitt hem i lördags Efter
en långvarig sjukdom.
Svensson var född i Lindön, Vislanda, 1874.
Han har under många år bott i Linneberg,
Vislanda. För några år sedan flyttade han till
sin äldste son i Kyrkoholm.
Närmast sörjande är maka och sex barn. Av
sönerna är Ivar bosatt i Vislanda, Albin
trädgårdsmästare i Helgevärma, Edvin målare i
Vislanda, Fridolf målare i Göteborg, Zidon
pastor i Mölltorp och dottern Edit är gift med
lägenhetsägaren Hugo Berggren, Fagerås,
Vislanda.

Du var så trött, så matt och svag
av sjukdom lång och svår.
Men nu du hunnit vilans dag,
så skönt du vila får.
Ett sista tack, ett ömt farväl,
Du käre make och far.

Sv. Ps. 363.
Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
söndagen den 24 febr. kl. 10,30

Ur Smålandsposten N:o 35 Måndagen den 3 Mars 1952.
Bröllop.
I Vislanda kyrka sammanvigdes i lördags furir Arne Paul Resman, Stockholm, och
fröken Edith Matilda Ingegerd Johansson, dotter till snickaren Karl Johansson och hans
maka, Vislanda. Vigseln förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, som höll tal
till brudparet över orden i Johannes ev. 4: 53 samt sjöng brudmässan. Efter vigseln gav
brudens föräldrar middag i sitt hem, varvid brudparet blev föremål för hyllningar.

80

Ur Smålandsposten N:o 37 Torsdagen den 6 Mars 1952.

Tel 12.

Innehavare: Ragnar Stolt

Tel. 129.

GOD VÄLLAGAD HUSMANSKOST

• Varje dag lunch 12 – 15.

•

Söndagsmiddag serveras
Allmänt smörgåsbord och
hela dagen. Allmänt smörvarmrätt.
gåsbord, varmrätt, dessert.
Kr. 4:50
Kr. 6: –
Trevliga lokaler för större och mindre sällskap.

Födelsedag.
60 år fyller på söndag hemmansägaren Karl Svensson, Skörda, Vislanda. Hans vagga
stod i Odensjö Baljagård, Skatelöv. Som äldst i syskonkretsen fick han tidigt lära sig att
stå på egna ben. Sedan han ingått äktenskap arrenderade han Öja prästgård, som han på
ett framgångsrikt sätt brukade ett 20-tal år. 1937 köpte han sin hustrus gamla släktgård i
Skörda, som han ännu innehar. Han har här utfört många grundförbättringar, bl.a. låtit
uppföra en mangårdsbyggnad. Allmänt känd som arbetsam, skötsam och redbar man har
han genom årens lopp hedrats med en mängd kommunala förtroendeuppdrag, men har
ägnat största intresset åt sin gårds skötsel och förbättring.

Ur Smålandsposten N:o 39 Måndagen den 10 Mars 1952.

Vår käre bror,
farbror och morbror
Kolaren

Gud har i dag hemkallat
vår käre broder

Bengt Johan Nilsson

Karl Edvard
Andersson-Signal

som stilla avlidit i en ålder av 66 år,
djupt sörjd och saknad av oss,
svägerska, övrig släkt och många
vänner.
Hagaträdan, Vislanda den 7/3 1952.

* 22 jan. 1891
har i dag lämnat oss.
Sörjd och saknad.
Vislanda den 6/3 1952.

SALOMON och SOFIA.
OTTO.
Syskonbarnen.

SYSKONEN.
Syskonbarnen.

Sv. ps. 355.

Ps. 549.

Dödsfall.
Kolaren Karl Edvard Andersson-Signal, Vislanda, avled i torsdags.
Han var född i Vislanda den 22 januari 1891. Närmast sörjande är två bröder och tre
systrar samt syskonbarn.
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I fredags avled i sitt hem f.d. hemmansägaren Bengt Johan Nilsson, Hagaträdan,
Vislanda.
Han var född i Ulvsboda, Vislanda, den 25 februari 1886 och innehade fädernegården
till 1938, då han sålde den och flyttade till Hagaträdan. Han sörjes närmast av två bröder,
lägenhetsägaren Salomon Nilsson, Vislanda, och byggmästare Otto Nilsson, Agunnaryd,
svägerska samt syskonbarn.

Ur Smålandsposten N:o 41 Torsdagen den 13 Mars 1952.
Vislanda storkommun.
Folkskolestyrelsen har haft sammanträde.
Till distriktsöverlärare inom storkommunen valdes överlärare Gösta Widén, Vislanda.
Tjänsten tillträdes den 1 juli i år. Lärarkårens förslag till enhetliga läroböcker för samtliga
skolor inom distriktet godkändes.
Vid sammanträdet förelåg kommitterades utredning rörande skolväsendets framtida
organisation inom Vislanda storkommuns skoldistrikt.
Vid sammanträdet var folkskoleinspektör Agnvall, Ljungby, närvarande.
Folkskolestyrelsen beslöt att förorda förslaget enligt alternativ 2 vilket innebar centralisering till en centralskola i Vislanda municipalsamhälle för hela storkommunens
skoldistrikt..

Ur Smålandsposten N:o 42 Lördagen den 15 Mars 1952.
Dödsfall.

Att min kära lilla mor

Eva Svensson
idag efter ett långt men tåligt buret
lidande stilla insomnat i sitt 89:e
levnadsår, djupt sörjd och saknad av
mig, broder, övrig släkt och vänner,
har jag den smärtsamma plikten
tillkännagiva.
Brohult, Vislanda den 13/3 1952.

I sitt hem avled i torsdags änkefru Eva
Svensson, Lilla Nygård, Brohult, Vislanda.
Hon var född i Sjötorpet, Vislanda 1864.
Änka sedan många år tillbaka har hon under
sin långa sjukdomstid vårdats av sin dotter.
Närmast sörjande är dottern Karin och en
broder, f. hemmansägaren Johan Andersson,
Rödjelund, Vislanda.

KARIN.
Omhägna den nattliga friden
Den trötte o grav i din gömma
När natten en dag är förliden
Skall Herren sin avbild ej glömma.

Ur Smålandsposten N:o 45 Torsdagen den 20 Mars 1952.
Vi inbjuda alla i

VISLANDA
med omnejd att bese den nya
självbetjäningsbutiken.
Fredagen den 21/3 bjudes på K.F:s
Cirkelkaffe.

Välkomna!
KOOPERATIVA, VISLANDA.
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Ur Smålandsposten N:o 47 Måndagen den 24 Mars 1952.
Dödsfall.

Lina Svensson
* 20/2 1872
† 21/3 1952
Sörjd och saknad av systrar och
brorsdotter, övrig släkt och vänner.
USA och Vislanda den 22/3 1952.
EMMA. IDA.
ANNA NILSSON.

Psalm 560.
Jordfästningen äger rum i Skatelövs
kyrka söndagen den 30/3 1952 kl.
10,30 fm.

I fredags avled i Växjö efter endast några
dagars sjukdom f. sömmerskan fröken
Karolina Svensson, Rosenlund, Skatelöv, nyss
fyllda 80 år.
Hon var född inom församlingen och hade
varit den trogen hela sitt liv. I yngre år utbildade hon sig till sömmerska och var länge
verksam som sådan i den lilla ryggåsstugan vid
sjön Åsnen. Detta sitt hem hade hon genom
donation överlämnat till Skatelövs hembygdsförening, vars första hedersledamot hon varit.
Lina Svensson var en i ordets bästa mening fin
kvinna en god och genomhederlig person, som
lämnar efter sig ett aktat minne.
Närmast sörjande är två systrar, bosatta i
Amerika, samt syskonbarn.

Ur Smålandsposten N:o 50 Måndagen den 31 Mars 1952.

Vår älskade Far
Farfar och Morfar

Min käre make,
vår älskade far,
morfar och farfar

Otto Andersson

Carl Petter Wärn

har i dag stilla insomnat i sitt 73:de
levnadsår, djupt sörjd och saknad av
oss, barnbarn och barnbarnsbarn,
syskon, svägerskor och svågrar,
övrig släkt och vänner.
Karlsro, Vislanda den 28 mars 1952.

har idag stilla avlidit i sitt 81:a levnadsår, djupt sörjd och saknad av
oss.
Sandliden, Vislanda den 29/3 1952.
EVA WÄRN.
Barn och Barnbarn.

BARNEN.

Flitig, så länge krafterna räckte,
fridsam och nöjd har du levat din tid,
somnat, när allsmakten livslågan släckte,
Ljust är ditt minne, Vila i frid!

Lille far, Du nu fått vila,
Tunga vandringen är slut
Anden får till himlen ila
Du på jorden kämpat ut.
Tung och mödosam var färden
Men nu har Du målet nått.
Ej mot hela vida världen
Du vill byta bort Din lott.

Till de, som önskar följa den avlidne till
graven, meddelas att jordfästningen äger
rum i Skatelövs kyrka söndagen den 6
april 1952 kl. 10,30

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
söndagen den 6 april 1952 kl. 10,30.
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Dödsfall.
I sitt hem avled i fredags f.d. hemmansägaren Otto Andersson, Vislanda.
Han var född i Skövlemon, Vislanda, den 4 juli 1879. Andersson har varit en mycket
arbetsam människa. Utom skötseln av sin gård i Sälhyltan, var han mycket verksam bl.a.
med skogskörslor. I det kommunala livet deltog han under sin krafts dagar. 1936
överlämnade han gården till en dotter och svärson och flyttade i början av 40-talet till
samhället, där han inköpte en fastighet.
Närmast sörjes han av barn, barnbarn, barnbarnsbarn, syskon och övrig släkt.
Helt oväntat avled i lördags stenarbetaren Carl Petter Wärn, Sandliden, Skatelöv.
Den bortgångne var född i Vederslöv, där fadern Johan Wärn var stenarbetare och
slaktare. I föräldrahemmet växte han upp tillsammans med flera syskon, av vilka nu
endast en syster är i livet. I tidiga ungdomsår biträdde han fadern i dennes arbete. Under
några år var han i kronans tjänst, och en tid var han anställd som jordbruksarbetare i
Östrabo i Växjö, innan han ingick äktenskap och bosatte sig i Grimslöv. För 50 år sedan
flyttade han med sin familj till Sandliden. Åren 1902–1914 var han verksam vid Målaskogs granitberg, tills denna industri nedlades. Därefter arbetade han i S. Gummessons
bryggerier i Grimslöv. När han slutat sin verksamhet där, var han vintertid sysselsatt med
timmerhuggning och sommartid med stensprängning åt ortsbefolkningen. Därmed höll
han på till 1925, då han på grund av en svårartad ledgångsreumatism och invaliditet måste
upphöra med sitt arbete. Den händige och mångfrestande mannen valde nu korgmakeri
som förvärvsarbete, men efter några år nödgades han lämna även denna livsgren. Med
Carl Wärn bortgick en i ordets rätta mening idog, kunnig och skötsam man. Tillsammans
med sin duktiga maka har han uppfostrat elva barn till duktiga medborgare.
Närmast sörjes han av maka och tio barn, samt barnbarn.

Ur Smålandsposten N:o 53 Lördagen den 5 April 1952.

Framlidne kontraktsprosten
B.K.E. Holms
efterlämnade maka

Vår innerligt älskade
lilla mor och syster

Inez Elisabet
Ellington

Asta Holm
f. Björklund
* 7/1 1876
har denna dag efter ett tåligt buret
lidande stilla avlidit.
I ljust och tacksamt minne bevaras
hon av oss, syster, svägerska och
många vänner.
Växjö den 1/4 1952.

född Karlsson
har efter en tids svår sjukdom i dag
stilla insomnat, outsägligt sörjd och
saknad av oss, övrig släkt och många
vänner.
U.S.A. och Vislanda den 1 april 1952.
LEIF. MÄRTA.
Syskonen.

ANE och HILDA.
AINA och GUNNAR.
KNUT och ANNA-STINA.

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
måndagen den 7 april kl. 14,30. Samling
vid kyrkan.

Barnbarnen.
Sv. Ps. 400: 11.
Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
torsdagen den 10/4 kl. 16,30.
Istället för eventuella blommor kan bidrag givas till en Vislanda-Blädinge
pastorats fond för uppmuntran av sjuka
och gamla, postgiro 160825.
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Dödsfall.
I tisdags avled i Växjö prostinnan Asta Holm från Växjö.
Hon var född i Folkärna i Dalarna, där hennes fader var komminister. År 1900 ingick
hon äktenskap med dåvarande komministern i Aneboda Knut Holm. Efter några år
flyttade familjen till Blädinge, varifrån maken sedermera fick transport till moderförsamlingen Vislanda såsom kyrkoherde.
Prostinnan Holm var till sitt väsen gladlynt och intresserad av vad som rörde sig i tiden.
Den längsta tiden som prästfru tillbragte hon i Vislanda gamla prästgård. Sedan hennes
man år 1946 avlidit strax före eremitålderns inträdande, bosatte hon sig i stiftsstaden. De
senare åren var hennes hälsa klen och tidvis måste hon vistas på olika sjukhem.
Hon var vid sitt frånfälle 76 år och sörjes närmast av sönerna Knut, kapten vid Kronobergs regemente och Ane, gruvingenjör i Canada, samt dottern Aina, gift med stadsläkaren Gunnar Simonsson, Skänninge.
I sitt hem har efter en längre tids sjukdom änkefru Inez Elisabet Ellington, Nr 71,
Vislanda, avlidit i en ålder av 69 år.
Hon var född i Osby men uppväxt i Vislanda och vistades på 1920–30-talet i USA.
Under senare delen av 1930-talet återvände hon till Sverige och bosatte sig i Vislanda.
Närmast sörjande är en dotter och en syster.
Födelsedag.
70 år fyller på måndag fru Amanda Samuelsson, Snöreshult, Vislanda, änka efter
lantbrukare Nils Samuelsson därstädes. Född och uppväxt i Opparyd Råsgård i V. Torsås,
stannade hon i hemmet som föräldrarnas hjälp, sedan fyra syskon emigrerat till USA. För
mer än 40 år sedan sålde hon till en yngre bror sin andel i hemmet och ingick äktenskap.
Tillsammans med maken övertog hon den gård i Snöreshult, Vislanda, som han förut köpt
av sina föräldrar. Efter några års äktenskap och sedan hon givit livet åt flera barn, blev
maken obotligt sjuk, och det föll nu på den ovanligt dugande kvinnans lott att ensam sörja för skötseln av det betydande lantbruket samt hem och familj. Med ett aldrig sviktande
humör gick hon dock iland med sin uppgift och medhann även att på olika sätt grundförbättra gården, bl.a. genom nybyggnader. För några år sedan sålde hon den till en av
sönerna men kvarbor på platsen alltjämt.

Ur Smålandsposten N:o 57 Måndagen den 14 April 1952.
Begravning.
I Vislanda kyrka jordfästes i torsdags prostinnan Asta Holm, Växjö.
Före avfärden från gravkapellet i Växjö hölls bön av prosten Valdemar Norlén, Växjö
och kyrkoherde J. Kroon, Växjö, talade till minnet av den hädangångna. Då kistan inbars
i kyrkan, spelade kantor Ernst Rosengren ”O huvud, blodigt sårat” av J. Kuhlau. Den
högtidliga akten inleddes med att fröken Gunnel Svensson, Vislanda, sjöng ”Kom stilla
död” av J.S. Bach. Kyrkoherde E. Jonson, Vislanda, talade över orden i Rom.-br. 9:14
och förrättade jordfästningen. En barnkör sjöng därefter ”Så tag nu mina händer”, varpå
kyrkoherde Jonson sjöng begravningsmässan. Då kistan fördes ut till graven å gamla
kyrkogården, spelades Preludium i d-moll av J.S. Bach. Vid graven talade den bortgångnes son, kapten K. Holm, Växjö. Kontraktsprosten H. Ljungar, Moheda, nedlade en
krans från prästfamiljerna i Allbo kontrakt, och prosten Norlén en krans från präst-
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familjerna i Allbo kontrakt, och prosten Norlén en krans från prästfamiljerna i Växjö. För
Vislanda församling talade kyrkoherde Jonson och för Blädinge komminister N.
Nicklasson, Blädinge. Vänner i Vislanda nedlade genom järnhandlare Carl Johansson en
krans. För lärarekåren i Vislanda talade folkskollärare Folke Ekedahl. Vislanda
husmodersförening nedlade genom ordföranden fru Karin Nilsson en krans. De sörjandes
tack för hedersbevisningen framfördes av doktor Gunnar Simonsson, Skänninge. Till sist
lyste kyrkoherde Jonson frid över griften.

Ur Smålandsposten N:o 58 Tisdagen den 15 April 1952.

Förlovade
Gunnar Andersson
Marianne Lindell
Nösslinge.
Vislanda.
Växjö, påskafton.

Ur Smålandsposten N:o 60 Lördagen den 19 April 1952.
Hyllning.
Kantor Ernst Rosengren, Vislanda, blev på sin 50-årsdag hjärtligt hyllad. Sedan familjen
och närmaste släkten gratulerat, infann sig jubilarens nuvarande skolklass och hyllade sin
lärare med sång, tal och blommor. Kyrkokörens talan fördes av dess ordförande, kamrer
Edvin Wollert, som å körens vägnar överlämnade en vas i äkta silver, och kören utförde
ett par sångnummer. Vislanda musikcirkel, för vilken kantor Rosengren varit ledare i tio
år, uppvaktade med en vas från Strömbergshyttan och blommor. Kyrkoherde Eskil Jonson
och representanter från kyrkorådet överlämnade dels en blomsterkorg från Vislanda
församling och dels pengar och adress från kyrkorådet. En deputation från lärarekåren
överlämnade genom folkskollärare Folke Ekedahl pengar jämte adress. Vännerna
uppvaktade genom järnhandlare Carl Johansson, Vislanda, med adress, blommor och
pengar. Vislanda hantverksförening överlämnade genom sin ordförande, slaktarmästare
Axel Karlsson, en blomsterkorg. Elever i kantor Rosengrens skolklass under åren 19261930 uppvaktade med en mycket vacker porslinsurna. Vidare anlände blomsterkorgar
från Vislanda musikkår och Vislanda idrottsförening samt en mängd blommor och
presenter från enskilda.
På kvällen gav kantor Rosengren middag i sitt hem för släkt och vänner. Tal hölls därvid
av folkskollärare J.W. Gustafsson, Vislanda. Kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda,
komminister G. Gustafsson, Tävelsås, överlärare G. Widén, lärarinnan fru Edith
Samuelsson, Vislanda, folkskollärare Hj. Samuelsson, Målaskog, nämndeman Bengt J.
Olsson, Skörda, och kommunalfullmäktiges ordförande, lantbrukaren Carl Olsson,
Mörhult. Musikcirkeln underhöll med musik under middagen och flera bordsvisor sjöngs.
Kantor F. Gustafsson, Motala, sjöng flera sånger till ackompanjemang av sin fru,
musikdirektör Per Jonson, Växjö, underhöll med pianomusik, och en manskvartett sjöng
ett par sånger. Ett stort antal telegram anlände.
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Ur Smålandsposten N:o 66 Tisdagen den 29 April 1952.

Vår lille

Allan
* 3 jan. 1946
har lämnat oss i dag.
Fållen, Vislanda den 27 april 1952.
ELLEN och RAGNAR PETERSSON.

Syskonen.
Tryggare kan ingen vara,
Än Guds lilla barnaskara.

Ur Smålandsposten N:o 70 Torsdagen den 8 Maj 1952.

Namnförändring
Med Kungl. Maj:ts tillstånd har
undertecknade antagit släktnamnet

Elnebrink
Vislanda den 7 maj 1952.
Lennart Magnusson.
Astrid Magnusson.

Ur Smålandsposten N:o 74 Torsdagen den 15 Maj 1952.
Dödsfall.

Min älskade maka,
vår kära mor och farmor

Sara Katarina Flykt
har i dag efter ett långt och med stort
tålamod buret lidande stilla insomnat
i sitt 81:a levnadsår, djupt sörjd och
saknad av oss, släkt och vänner.
Madhem, Vislanda den 13 maj 1952.

Efter ett långt men tåligt buret lidande avled i
tisdags fru Sara Katarina Flykt, maka till
hemmansägaren Salomon Flykt, Madhem,
Vislanda.
Den hädangångna var född i Lilla Madhem,
Skatelöv, den 14 maj 1871. 1909 ingick hon
äktenskap med Salomon Flykt.
Närmast sörjes hon av maken, sonen Erik,
anställd vid Skogsägarnas industri AB, sonhustru och barnbarn.

SALOMON FLYKT.
Erik och Stina.
Barbro, Göran.

Sv. Ps. 355.
Jordfästningen äger rum i Vislanda
kyrka söndagen den 18 maj 1952 kl.
10,30.
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Ur Smålandsposten N:o 80 Måndagen den 26 Maj 1952.
Dödsfall.

Min innerligt älskade maka,
vår kära lilla goda mor,
mormor och farmor

Hanna Matilda Nyh

I går avled efter en längre tids sjukdom fru
Hanna Nyh, maka till vägarbetare Mattias Nyh,
Solhäll, Vislanda.
Fru Nyh var född 1903 i Hjälmseryd.
Närmast sörjes hon av maken och tolv barn,
åldrig fader och syskon. I deras sorg deltager
övrig släkt och många vänner.

har efter en lång tids sjukdom stilla
insomnat i en ålder av 49 år. Djupt
sörjd och begråten av oss, åldrig
fader, syskon, släktingar och vänner.
Solhäll, Vislanda den 25 maj 1952.
MATTIAS NYH.
Barnen.
Barnbarnen.
Din starka tro dig bar
genom livets hårda öden
Frid och salig ro
du funnit nu i döden
tack för arbete och böner
Tack för kärlek stor
i namnlös sorg du lämnade oss
vår goda lilla mor.

Sv. Ps. 95 v. 5.
Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
lördagen den 31 maj 1952 kl. 3 em.

Ur Smålandsposten N:o 84 Tisdagen den 3 Juni 1952.

Förlovade
Egil Øyri
Birgit Karlsson
Kvarneland, Norge.
Vislanda.
Malmö den 1/6 1952.
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Ur Smålandsposten N:o 92 Tisdagen den 17 Juni 1952.
Dödsfall.

Min ömt älskade maka,
vår kära lilla mor,
farmor och mormor

Karin Nilsson
* den 6 febr. 1877,
har i dag lugnt och stilla lämnat oss i
djupaste sorg och saknad men i
ljusaste minne bevarad av oss
syskon, släkt och många vänner.
Lindås, Vislanda den 15 Juni 1952.
ÅKE NILSSON.
Barnen.
Barnbarnen.
Du möter oss ej mer som förr
Välkomnande där hemma
Vid hemmets kända dörr,
Där hörs ej mer Din stämma.
Din plats är tom vid fönstrets karm,
Där du oss väntat ofta.
Kring Din gestalt, din blick så varm
Blott minnets rosor dofta.

I söndags avled i sitt hem fru Karin Nilsson,
maka till skräddaremästaren Åke Nilsson,
Lindås, Vislanda.
Fru Nilsson var född 1877 i Biabacken, Vislanda. År 1899 ingick hon äktenskap med Åke
Nilsson, Nyholmen, Vislanda. Efter att i några
år bott i Sjöaryd i Eneryda flyttade de till
Lindås 1913.
Närmast sörjande är make och åtta barn.
Sonen Anton är busschaufför och bosatt i
Björneborg, Vislanda, Edvin, lantbrukare i
Björneborg, Vislanda och Sture, järnvägstjänsteman i Gemla. Dottern Linnéa är änka
efter lantbrukare Isak Olsson, Lindås,
Vislanda, Alice, bosatt i Norraryd, Signe, gift
med banvakten John Karlsson, samt Maj-Britt,
gift med konditor Folke Eriksson, Stockholm. I
deras sorg deltager barnbarn, barnbarnsbarn,
övrig släkt och många vänner.

Sv. ps. 400: 11.

Ur Smålandsposten N:o 96 Torsdagen den 26 Juni 1952.

Förlovade

Egon Olsson
Birgit Andersson

Edvin Andersson
Svea Johansson

Vislanda.
Midsommarafton.

Vislanda.
Midsommarafton.

Bengt-Olof Nilsson
Bojan Thavelin

Karl Aronsson
Maj-Britt Olsson
Vislanda.

Vislanda.

Bjurholm.
Malmö den 23/6

Växjö.
Midsommarafton.

Bröllop.
Midsommarafton sammanvigdes i Vislanda kyrka lantbrukaren Karl-Erik Ejnar Isaksson, Kyrkoryd, Lindås, Vislanda, och fröken Majken Ingrid Margit Granberg, dotter till
lägenhetsägaren Oskar Granberg och hans maka, Slättahult Glimminge, Vislanda. När
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brudparet tågade in i kyrkan, spelades bröllopsmarsch ur ”En midsommarnattsdröm” av
Mendelsohn. Vigseln förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, som höll tal till
brudparet med utgång från orden i Lukas ev. 10: 1 och sjöng brudmässan. När brudparet
lämnade kyrkan spelades ”Brudkören ur Lohengrin” av R. Wagner. Efter vigseln gav
brudens föräldrar middag i sitt hem, där brudparet blev föremål för ytterligare hyllningar.

Ur Smålandsposten N:o 98 Måndagen den 30 Juni 1952.
Dödsfall.

Min älskade Make
vår käre Far,
Farfar och Morfar

Johan Samuelsson
har i dag lämnat oss i sitt 80:de
levnadsår. Djupt sörjd och i tacksamt
minne bevarad.
Vislanda den 27 Juni 1952.
HANNA SAMUELSSON.
John och Syster.
Rut. Maria.
Ester och Gustaf.
Barnbarnen.

Efter någon tids sjuklighet avled på fredagen
f. skogsförmannen Johan Samuelsson, Aplamon, Vislanda.
Den bortgångne, som vid sitt frånfälle var i
sitt 80:e år, var född i Skatelöv. Under många
år hade han anställning hos AB Ångsågen i
Vislanda. Han innehade Patriotiska sällskapets
guldmedalj för långvarig och trogen tjänst.
Han sörjes närmast av maka, barn och barnbarn. Sonen John är fjärdingsman i V. Torsås.
Av döttrarna är Ester gift och bosatt i Vislanda,
Rut likaledes bosatt i Vislanda och Maria
kassörska i Ängelholm

Tro och sanning var din strävan,
ingen klagan.
Lugnt och stilla så i livet
som i döden.

Sv. ps. 561.

Ur Smålandsposten N:o 99 Tisdagen den 1 Juli 1952.
Födelsedag.
70 år fyller på fredag rentieren Karl Edvin Wollert, Vislanda. Jubilaren är närking till
börden. Efter handelsstudier erhöll han anställning vid Henrikssons tekniska i Örebro, där
han med tiden blev kontorschef. Efter nio års verksamhet här for han över till USA för att
bli föreståndare vid en filialanläggning där. Amerikavistelsen blev 25-årig, och först år
1938 kom han till Vislanda, där han sedan jämte sin maka varit bosatt. Hr Wollerts
organisatoriska förmåga har tagits i anspråk för flera ansvarsfulla uppgifter. 1941 blev
han ordförande i kristidsnämnden och fr.o.m. samma år kassör i Vislandaortens
mejeriförening. Härjämte har han under många år varit siffergranskare i Vislanda
pastorats sparbank. Han är ledamot av kyrkofullmäktige. Sina uppdrag har han skött på
ett föredömligt sätt. Hans tid och intressen har även räckt till för ett verksamt
medlemskap såväl i Vislanda musikcirkel som kyrkokören.
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Ur Smålandsposten N:o 100 Torsdagen den 3 Juli 1952.
Dödsfall.

Min älskade maka,
vår kära lilla mor,
farmor och mormor

Jenny Sofia Magnusson
har i dag stilla insomnat i sitt 78:de
levnadsår. Djupt sörjd och saknad
men i ljust minne bevarad av oss,
släkt och vänner.
Ekenäs, Vislanda den 30 Juni 1952.
P. M. MAGNUSSON.
Barn och Barnbarn
Klockorna ringa så stilla till ro,
Lilla mor har funnit ett sällare bo,
Aftonens stjärna strålar så blid,
Älskade moder, vila i frid.

Fru Jenny Sofia Magnusson, maka till lantbrukaren Petter Magnusson, Ekenäset, Vislanda, har avlidit i Ljungby.
Den bortgångna var född 1876 i Värmanshult,
Vislanda, och ingick äktenskap år 1900. Hon
hade gjort sig känd och uppskattad som en
dugande husmor. Sedan äldsta dottern dött, tog
hon hand om de två barnbarnen och skötte
även deras uppfostran.
Närmast sörjande är maken, sönerna Herman,
som brukar fädernegården, och Gunnar,
stenarbetare i Liatorp, döttrarna Olga, gift med
byggnadssnickare Einar Finnman och bosatt i
Karlshamn, Rut, gift med järnvägstjänstemannen Erik Kling, Karlshamn, och Ada, gift
med trädgårdsmästare Sölve Scherling, samt
barnbarn.

Sv. ps. 560.

Ur Smålandsposten N:o 101 Lördagen den 5 Juli 1952.

Förlovade
Tage Gustafsson
Ingrid Johansson
Stig Gustafsson
Britt-Marie Johansson
Blädinge.
Vislanda.
Stockholm den 5 juli 1952.

Ur Smålandsposten N:o 104 Torsdagen den 10 Juli 1952.

Vår käre Far och Morfar

Bengt Svensson
har i dag stilla lämnat oss i sitt 89:e
levnadsår. Djupt sörjd men i
tacksamt minne bevarad av oss, släkt
och vänner.
Stensnäs, Vislanda den 7 Juli 1952.
BARN och BARNBARN.

Sv. ps. 299.

Donation till Vislanda. Hr Bengt Johansson, Åäng, Vislanda, har genom ett den 2 juli
1952 utfärdat gåvobrev till Vislanda socken
av Vislanda storkommun skänkt ett belopp av
5,000 kr.
Gåvan skall bilda en fond med givarens
namn och skall innestå å motbok i Vislanda
pastorats sparbank. Fonden skall förvaltas av
kommunalnämnden i Vislanda, och avkastningen skall årligen i december månads början utdelas till behövande inom Vislanda
socken med början år 1953.
Kommunalnämnden har beslutat att i tacksamhet mottaga den givna gåvan.
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Ur Smålandsposten N:o 106 Måndagen den 14 Juli 1952.
Dödsfall.

Härmed tillkännagives
att

Nils Petter Larsson
född den 19/12 1871
i dag efter en långvarig sjukdom
stilla avlidit i Växjö.
Skeppshult, Vislanda den 11/7 1952.

Arbetskarlen Nils Petter Larsson, ”Lassa
Nesse”, Skeppshult, Vislanda, avled i fredags i
sitt 81:a levnadsår.
Han var född i Vislanda och var i yngre år
sysselsatt med arbeten i hemtrakten. Sedan ett
30-tal år tillbaka var han gårdskarl å Vislanda
hotell, där han gjorde sig uppskattad för sin
fridsamhet och förnöjsamhet.
Han avled ogift och efterlämnar inga närmare
släktingar.

SLÄKTINGARNA.

Sv. ps. 400 v.11.
För dem som önskar följa den avlidne till
hans sista vilorum meddelas, att jordfästningen äger rum å Vislanda kyrkogård
torsdagen den 17 juli kl. 3 e.m.

Ur Smålandsposten N:o 108 Torsdagen den 17 Juli 1952.
Dödsfall.

Min älskade maka,
vår kära mor och farmor

Göta Karlsson
har i dag lugnt och stilla insomnat
efter ett lugnt men med stort tålamod
buret lidande i sitt 46:e levnadsår,
djupt sörjd och saknad av oss,
föräldrar, syskon, övrig släkt o.
vänner.
Vislanda och Landskrona
den 13 juli 1952.

Hos en syster i Vislanda avled i söndags fru
Göta Karlsson, maka till diversearbetaren
Wilhelm Karlsson, Landskrona i en ålder av 46
år.
Den avlidna sörjes närmast av make och tre
söner samt föräldrar, lantbrukaren Robert
Törnqvist, Piggaboda, Vislanda, med maka.

Hyllning.

En storartad hyllning meddelades änkefru
Eva Roth, Lindås, Vislanda, på hennes 92årsdag. Uppvaktningarna pågick hela dagen.
WILHELM KARLSSON.
Kyrkoherde Jonson med fru uppvaktade med
Arne och Evy.
Stig och Åsa.
bok och ett fång rosor. En stor skara vänner
John.
gratulerade med blommor m.m. Gåvor och
Vad du lidit ingen känner,
telegram m.m. anlände. Den största överraskTy du själv din börda bar,
ningen var en dotter, som anlände med flyg
Syntes glad bland dina vänner
från Amerika efter 41 års bortovaro.
När du kanske plågad var.
Tåligt bar du själv din börda
Den gamla var som vanligt på strålande
Genom livets kamp och strid,
humör
och bjöd alla på traktering av olika slag.
Vi ditt minne älska, vörda
Till sist höll kyrkoherde Jonson en vacker
Vila nu ditt stoft i frid.
andaktsstund.
Fru Roth är trots sin höga ålder vid god hälsa
och är värdinna i sin sons hem där. Hon har gjort sig känd som en mycket god och
förnöjsam människa.
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Ur Smålandsposten N:o 119 Tisdagen den 5 Augusti 1952.
Dödsfall.

Min kära maka,
vår mor och mormor

Brita Sofia Jonasson
född Petersson
* 25/8 1874
insomnade stilla i dag, djupt sörjd
och saknad av oss, barn, barnbarn
och barnbarnsbarn, syskon, släkt och
många vänner.
Sofiero, Vislanda den 3/8 1952.

I söndags avled fru Sofia Jonasson, maka till
f.d. hemmansägaren John Jonasson, Fagerås,
Vislanda.
Hon var född i Fagerås 1874. Närmast sörjes
hon av maken samt tre döttrar och två söner.
Dottern Ida är gift med hemmansägaren Erik
Pettersson, Riddarehem, Vislanda, Annie, gift
och bosatt i Ljungby, Gerda, änka efter hemmansägaren Ernst Svensson, Lindås, Vislanda.
Sönerna Sven och Karl innehar fädernegården.

JOHAN JONASSON.
Ida och Erik.
Annie och Gunnar.
Gerda. Sven. Karl.
Så plötsligt det hände,
knappt vi det tror.
Hav tack för allt du offrat
kära maka och mor.
Ditt minne skall vårdas djupt
i våra hjärtan
En tröst det är att du slapp
den långa smärtan.

Sv. Ps. 557.

Ur Smålandsposten N:o 122 Måndagen den 11 Augusti 1952.
Födelsedag.
60 år fyller på onsdag disponent Hans Wolf i Vislanda.
Han är född i Saaz i Böhmen, som då hörde till Österrike. I hemstaden genomgick han
gymnasiet och fortsatte efter studenten sina studier vid handelshögskolan i München. Sin
praktiska utbildning fick hr Wolf i sin fars firma, omfattande humle och keramiska
råvaror. I firmans egna ler- och kvartsitgruvor hade han rikliga tillfällen att skaffa sig
grundliga kunskaper inom råvarubranschen.
År 1939 flyttade hr Wolf till Sverige och erhöll för några år sedan svenskt medborgarskap. Han bosatte sig först i Malmö och kom 1943 till Vislanda. Här grundade han firman
Keramab AB, som driver försäljning av keramiska råvarumaterialier.
Genom sin rättskaffenhet och sitt älskvärda väsen har disponent Wolf skaffat sig många
vänner både inom affärskretsar och sällskapslivet.
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Ur Smålandsposten N:o 124 Torsdagen den 14 Augusti 1952.
Dödsfall.

Vår käre far
farfar och morfar

Peter Magnus
Magnusson
har i dag stilla insomnat i sitt 79:de
levnadsår, djupt sörjd och saknad
men i ljust minne bevarad av oss,
släkt och vänner.
Ekenäs, Vislanda den 12 aug. 1952.
BARNEN.
Flitig, så länge krafterna räckte,
fridsam och nöjd har du levat din tid,
somnat när allsmakten livslågan släckte,
ljust är ditt minne, vila i frid.

Sv. Ps. 424 v. 5–9.

F.d. lantbrukaren Peter Magnus Magnusson,
Ekenäset, Vislanda, har avlidit i sitt hem efter
endast ett par dagars sjukdom.
Han var född i Krokstorp, Vislanda den 10
sept. 1873. I yngre år ägnade han sig åt stenarbete och järnvägsbygge, men de senaste 25
åren har han innehaft jordbruk i Ekenäset. Han
var känd som en arbetsam och hederlig man.
Närmast sörjes den bortgångne av fem barn
samt barnbarn. Av de sistnämnda har ett
tvillingpar uppfostrats i hemmet, sedan äldsta
dottern avlidit efter deras födelse. Sonen
Herman innehar föräldrahemmet. Gunnar är
stenarbetare och bosatt i Liatorp, dottern Olga
är gift med byggnadssnickaren Ejnar Finnman,
Osby, Rut med järnvägstjänsteman Erik Kling,
Karlshamn, och Ada med trädgårdsmästaren
Sölve Scherling, Norrköping. Magnussons
hustru avled för endast en månad sedan.

Ur Smålandsposten N:o 127 Tisdagen den 19 Augusti 1952.
Vägförening för Vislanda storkommun. Nämndeman B. J. Olsson, Skörda, Vislanda,
hade tidigare i sommar kallat representanter för de enskilda vägarna inom Vislanda
storkommun för att diskutera frågan om bildandet av en vägförening. De enskilda vägarna
inom storkommunen upptager en sammanlagd längd av över 12 mil och de är fördelade
på ett flertal mindre vägsamfälligheter, som var för sig är för små för att kunna bekosta ett
rationellt vägunderhåll.
Den 12 aug. hölls ett konstituerande sammanträde, varvid femton vägsamfälligheter,
representerande tio vägmil, hade skickat ombud, som enhälligt beslöt bilda vägföreningen
Vislanda kommuns enskilda vägar.
Till styrelse valdes nämndeman Olsson, lantbrukarna Per Engqvist, Piggaboda, Karl
Johansson, Rödingsås, Nils Johansson, S. Vare, och Erik Nilsson, Hökatorp. Revisor blev
lantbrukaren Karl Andersson, Rödjan.
Av styrelsen uppdrog att efter vissa förutsättningar inköpa fem vägplogar och två
vägsladdar.

Ur Smålandsposten N:o 132 Torsdagen den 28 Augusti 1952.
Akvavit på villovägar. En viss mystik kringsvävar försvinnandet av 30 tredjedels liters
flaskor skånsk akvavit ur en järnvägsvagn i Karlshamn.
Polisen, som fått anmälan om saken, har vid sin utredning inte kommit till något annat
resultat, än att de måst ha försvunnit antingen vid inlastningen i Karlshamn eller vid
omlastningen i Vislanda, då det föga troligt att de kommit bort på vägen.
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Inlastningen av flaskorna skedde den 15 augusti i Karlshamn av Vin- och Spritcentralens personal i vanlig ordning. Vagnen står under tiden öppen medan personalen hämtade
nya billaster på lagret. När vagnen är färdiglastad låses den av järnvägens tjänstemän,
varefter den sändes i väg.
I Vislanda, där försvinnandet upptäcktes, vet man inte mera än att flaskorna, som
förvarades i en låda och utgör en ordinär förpackning, inte fanns med i den slutliga
uppräkningen.
En trafikolycka, inträffade i måndags i Vislanda.
Vid den s.k. Kvarnabacken kolliderade en traktor och en personbil från Göteborg.
Traktorn, vilken tillhörde hemmansägaren Gustav Karlsson, S. Vare, Vislanda, blev vid
kollisionen fullständigt ramponerad. Skadorna på personbilen blev även mycket
betydande. Motorn försköts och hela sidan blev helt intryckt. Inga personskador uppstod.

Ur Smålandsposten N:o 133 Lördagen den 30 Augusti 1952.
Rättegångs- och polissaker.
Den 1 mars i år förekom en sammanstötning på Storgatan i Vislanda mellan en
personbil, förd av en disponent från Traryd, och en hemmansägare från Vislanda. Bägge
kom österifrån. Hemmansägaren, som körde först, skulle vika av till höger vid en
affärsfastighet och hade fällt ut körriktningsvisaren. Han hade sett sig tillbaka och ej
upptäckt den bakomkörande bilen. Omedelbart efter inträffade kollisionen i det att
disponenten körde på den framförvarande bilen, varvid skador uppstod på bägge bilarna.
Åklagaren ansåg, att bägge brustit i omsorg och vaksamhet. Lantbrukaren dömdes till 10
x 10 kr. och disponenten till 30 x 15 kr.

Ur Smålandsposten N:o 135 Tisdagen den 2 September 1952.
Dödsfall.

Min käre make,
vår lille pappa och morfar

Per Petersson

har i dag lämnat oss och systrar i
namnlös sorg.
Vislanda den 31/8 1952.
BERTHA PETERSSON.
Maj-Britt och Sven
Lena
Björn

Ske Guds vilja
Sv. Ps. 562.
Jordfästningen äger rum i Vislanda
kyrka söndagen den 7 sept. kl. 10,30.

I sitt hem avled i söndags kakelugnsmakaren
Per Petersson, Vislanda.
Han var född i Vislanda den 15 aug. 1902.
Redan tidigt kom han i lära hos sin far, och han
blev en mycket skicklig yrkesman.
Närmast sörjande är maka, två barn, barnbarn
och syster. Dottern Maj-Britt är gift med
järnvägstjänsteman Sven Olofsson, Osby, och
sonen Björn är i skolåldern.
Överkörd av tåg – räddad. Torvarbetaren
Stig Nilsson, bördig från Urshult och bosatt i
Vislanda, kolliderade på lördagsmiddagen med
sin motorcykel med ett växlingståg vid en
obevakad järnvägsövergång i närheten av
Elnaryd, Vislanda.
Tåget passerade över honom, där han låg
mellan och längs med spåren. Han ådrog sig
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skador i bl.a. huvudet och vårdas på Ljungby lasarett. Växlingståget, som bestod av ett
motorlok och två vagnar, hade låg hastighet. Nilsson kom från sitt arbete i Hästhagen och
observerade tydligen inte tåget. Vid sammanstötningen kastades han omkull på banvallen
framför tåget, som stannades nästan genast. Växlingspersonalen skyndade till i tro att han
skadats allvarligt. Nilsson kom emellertid själv krypande fram under tågsättet. Han
blödde kraftigt i huvudet och fördes till Ljungby lasarett, där han ligger kvar för vård.

Ur Smålandsposten N:o 136 Torsdagen den 4 September 1952.
Vislanda
Kommunalfullmäktige har haft sammanträde. Åt kommunalnämnden uppdrogs att
fungera som lönenämnd samt att fatta beslut i kollektivavtalsfrågor. Hemvårdarinnorna
placeras i lönegrad 7 från och med den 1 jan. 1952 enligt förslag från Landskommunernas
förbund. Föreståndarinnan för ålderdomshemmet skall enligt fattigvårdsstyrelsens
placeras i 11:e lönegraden fr.o.m. den 1 jan. 1952. I enlighet med de överenskommelser,
som träffats mellan Landskommunernas förbund och Svenska polisförbundet, beslöt
fullmäktige att polismannen inom kommunen skall placeras i 14:e lönegraden fr.o.m. den
1 jan. 1952. En extra polisman skall anställas och placeras i 14:e lönegraden.
Kommunalnämndens begäran om anslag för uppgörande av förslag till tillbyggnad av
läkaremottagningen bifölls. Vislanda vägförenings för enskilda vägar begäran om anslag
å 10,000 kr. för inköp av vägmaskiner godkändes. De donationer, som fanns inom
Vislanda och Blädinge kommuner före sammanslagningen skall fortfarande disponeras av
resp. kommuner.
Åt hr Gustaf Carlsson, Vislanda, gavs tillstånd att från lagerlokal i huset nr. 25 Gröna
gatan i Vislanda, få till avhämtning försälja pilsnerdricka. I enlighet med länsstyrelsens
resolution angående överförande av skogsfastigheten Långaryd från förutvarande
Blädinge kommun till Blädinge församling beslöts att låta de myndigheter, som ha att ta
ställning till sådana ärenden, fatta avgörandet. Mot beslutet reserverade sig 7 ledamöter.

Ur Smålandsposten N:o 142 Måndagen den 15 September 1952.

Förlovade
Nils Reinholdsson
Karin Karlsson
Vislanda.
Malmö den 13/9 1952.

Vislanda kyrkoorgel restaurerad.
Vislanda kyrkoorgel, som under sommaren undergått en genomgripande restaurering,
togs i bruk i går.
Vid den musikstund, som följde efter högmässans slut, spelade musikdirektör Per
Jonson, Växjö, Preludium och fuga i g-moll av D. Buxtehude. Variationer över ”Mein
Junges Leben hat ein End” av Sweelinck, ”O, huvud blodigt sårat” av J. S. Bach och
Postludium och fuga i G-dur av J. S. Bach.
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Samtliga orgelstycken fick ett mycket förnämligt utförande, och församlingsborna fick
också höra de olika registreringsmöjligheter, som orgeln nu har. Vislanda kyrkokör sjöng
”Hör! när tempelsången stiger” arr. av C. L. Goudimei samt Davids psalm 37: ev. av J.
Roman för trestämmig blandad kör, orgel och stråkar.
Restaureringen av orgeln har utförts av danske orgelbyggaren Kroon från Hillerød.
Fasadpiporna har gjorts ljudande. I första manualen har trumpeten utbytts mot en mixtur,
5-korig. Andre manualen har utökats med Principal 4, och Cymbel, 3-korig och pedalen
med koralbas. Orgelns hela antal stämmor är nu 17. Domkyrkoorganisten Gotthard Arnér,
Växjö, som i lördags avsynade arbetet, uttryckte därvid sin stora tillfredställelse över det
synnerligen skickliga sätt på vilket hr Kroon löst sin uppgift.

Ur Smålandsposten N:o 143 Tisdagen den 16 September 1952.
Dödsfall.

Vår käre far,
vår lille morfar
och farfar

Daniel Daun
insomnade lugnt och stilla i dag i en
ålder av 80 år. Djupt sörjd och
saknad av oss, övrig släkt och
vänner.
Vislanda den 15/9 1952.
BARNEN.
Barnbarnen.

Sv. Ps. 358 v. 1.

F.d. hemmansägaren Daniel Daun, Vislanda,
avled i går. Han var född i Hjälmseryd den
26/7 1872. År 1920 kom han till Vislanda, där
han arrenderade Hästhagens gård. Under åren
1925–26 bodde han i Dädesjö, varefter han
inköpte Lindås Södregård, Vislanda. År 1931
sålde han gården och byggde själv ett hus vid
Linnelund i Vislanda. Efter makans död har
han bott hos sin dotter.
Närmast sörjande är dottern Helga, gift med
hr August Johansson, Kvarnabacken, Vislanda,
samt sönerna Edvin, bosatt i Gölsjö, Hjortsberga, Olle bosatt i Moshult, Vislanda, och
Hjalmar, bosatt i Aplamon, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 146 Måndagen den 22 September 1952.

Förlovade
Karl-Erik Nilsson
Inga-Britt Nilsson
Vislanda den 20/9 1952.
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Ur Smålandsposten N:o 149 Lördagen den 27 September 1952.
Olyckor i Vislanda. Flera olyckor har de senaste dagarna inträffat på Vislanda järnvägsstation.
Montör Nils Jönsson, Ockelbo, var sysselsatt med att montera upp en kontaktledning vid
elektrifieringen av dubbelspårsbygget. Han stod på monteringsvagnens brygga cirka fem
meter över marken, när han plötsligt föll ned. I bil fördes han till Växjö lasarett, där han
får bereda sig på en längre tids vistelse för vård av det på höger sida krossade bäckenbenet.
Stationskarlen Sven-Olof Qvist, Växjö, kom under växlingsarbete i kläm med ena armen
mellan två buffertar. Armbågsleden splittrades därvid, och Qvist fördes till Växjö lasarett,
där han nu vårdas.

Ny kvinnoklubb i Vislanda.
Vislanda Industri- och Hantverksförening bildade vid sammanträde på torsdagskvällen
en damklubb.
Till ordförande utsågs fru Junis Olsson, Vislanda. Övriga i styrelsen blev fru Ester
Karlsson, vice ordf., fru Ruth Carlsson, sekr., fru Edith Hedlund, v. sekr., fru Hulda
Karlsson, kassör, fru Astrid Grahn och fru Signe Wendt. Revisorer blev fru Hanna
Jonsson och fru Anna Lisa Isaksson.
Vid sammanträdet beslöts att tredje måndagen i varje månad skulle vara ordinarie
klubbafton. Klubblokal blir föreningens lokal i Kvarnaholm. Nya medlemmar hälsas
välkomna.

Ur Smålandsposten N:o 152 Torsdagen den 2 Oktober 1952.
90-åring

90 år fyller på söndag fru Eva Lindell, Vislanda.
Hon är född i Vislanda, där hon växte upp. Sitt hem fick hon strax efter sin konfirmation
lämna för att ta plats som tjänsteflicka på bondgårdarna i orten. Årslönen som hon erhöll,
var inte stor. Den utgjorde 7 kr. i penningar, ett skålpund ull till vantar och strumpor samt
ett par hemsydda kängor.
Trots denna lilla lön, fick hon ligga i och arbeta hårt på åker och äng, och när kvällen
kom fortsatte arbetet vid spinnrock och vävstol. Arbetet gick således ej i åttatimmarstiden utan började kl. 5 på morgonen och slutade först kl. 11 på kvällen.
År 1887 ingick hon äktenskap med soldaten vid Kronobergs regemente August Lindell.
De första fem åren bodde makarna på det gamla soldattorpet Lindön under Lindås
Västregård. År 1892 flyttade de till lägenheten Lindön under Lindås Östregård, som de då
köpt. På våren 1947 sålde de detta jordbruk och makarna har sedan vistats hos barnen och
f.n. är de i yngsta dotterns hem i Vislanda.
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Fru Lindell har varit en kärnmänniska, som på olika områden i livet utfört en kulturgärning. Nio barn har hon haft och av dessa är sex ännu i livet. Under de år, som makarna
bodde på Lindön, fick hon inte ligga på latsidan. Här såg man henne med liv och lust
deltaga i jordbruksarbete. Mannen var ofta borta och utförde snickeriarbeten i orten eller
på marknadsresor och då fick hon sköta arbetet på egen hand hemma. Otaliga gånger fick
hon dessutom i ur och skur gå den 8 km. långa vägen till Vislanda för att göra sina inköp
till hushållet.
För tolv år sedan råkade hon ut för ett svårare benbrott, som dock ej menligt inverkade
på hennes rörelseförmåga. Ofta tar hon sig en promenad uti samhället, och när man ser
med vilken lätt gång hon förflyttar sig tror man näppeligen, att hon besitter en så hög
ålder.
Med stort intresse följer hon tidens händelser lika gärna som hon låter tankarna och
minnet dröja vid det förflutna.

Ur Smålandsposten N:o 157 Lördagen den 11 Oktober 1952.
Dödsfall.

Min innerligt älskade maka,
vår kära lilla mor och farmor

Amanda Nilsson
* den 13/12 1880
avled lugnt och stilla i dag, djupt
sörjd och saknad men i ljust och
tacksamt minne bevarad av oss, släkt
och många vänner.
Vislanda den 9 okt. 1952.

I torsdags avled i sitt hem efter en längre tids
sjukdom fru Amanda Nilsson, maka till f.d.
lantbrukaren Carl Emil Nilsson, Vislanda.
Fru Nilsson var född i Kalvsvik år 1880.
Under många år har familjen varit bosatt i
Björkemon, Vislanda.
Närmast sörjande är förutom maken en dotter
och fem söner, samt barnbarn.

CARL EMIL NILSSON.
Barnen, barnbarnen.

Sv. ps. 273.
Solen har dalat
och dagen är slut
stilla är klappande hjärtat.
Skönt är att vila från lidandet ut,
somna från allt som har smärtat.

Jordfästningen äger rum i Vislanda
kyrka söndaren den 19 okt. kl. 10,30.

Ur Smålandsposten N:o 160 Torsdagen den 16 Oktober 1952.
Födelsedag.
50 år fyller på söndag föreståndarinnan för telefonstationen i Vislanda fröken Olivia
Petersson.
Hon är född i Vislanda. Redan som mycket ung fick hon anställning vid telefonstationen
i Vislanda och har under många år varit föreståndarinna för stationen. Arbetet med
telefonstationen har under årens lopp betydligt ökats, men fröken Petersson har genom
sitt urbana sätt och sin skicklighet vunnit alla abonnenters fulla förtroende. Utanför
tjänsten har hon varit verksam bl.a. som mångårig sekreterare i Vislanda Röda korskrets
och Vislanda kyrkokör.
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Ur Smålandsposten N:o 162 Måndagen den 20 Oktober 1952.
Dödsfall.

Min kära maka,
vår älskade lilla mor,
farmor och mormor

Sigrid Petersson
född den 25/7 1896
har efter en kort sjukdom stilla och
fridfullt insomnat, djupt sörjd och
saknad av oss, syskon, släkt och
vänner.
Lindås, Vislanda den 16/10 1952.
CARL PETERSSON.
Lennart och Ruth.
Thomas.
Birgit och Thore.
Lisbeth.
Albert. Elsa.
Så plötsligt det hände
knappt vi det tror.
Hav tack för allt du offrat,
kära maka och mor.
Ditt minne skall vårdas djupt
i våra hjärtan.
En tröst är, att du slapp
den långa smärtan.

Sv. ps. 434.

Fru Sigrid Petersson, maka till kyrkovärden
Carl Petersson, Lindås, Vislanda, avled i
torsdags i sitt hem. Hon var född i Brohult,
Vislanda den 25 juli 1896. Dödsbudet kom
oväntat. Hon var i söndags och hjälpte sin
make med på kyrkorådsdagen i Västra Torsås.
Vid hemkomsten var hon fullt frisk och glad
och nöjd över att ha varit med på en intressant
och trevlig utflykt. På kvällen drabbades hon
helt plötsligt av en svår hjärnblödning, som
efter några dagars sjukdom ändade hennes liv.
Med fru Petersson bortgick en gladlynt och
godhjärtad människa. Trots att arbetet i hemmet tog stor del av hennes krafter i anspråk,
var hon alltid snar och villig till att räcka en
hjälpande hand, där det behövdes.
Närmast sörjande är förutom maken två söner
och två döttrar. Sonen Lennart är anställd vid
Husqvarna vapenfabrik och Albert vid Skaraborgs läns hushållningssällskaps försöksodlingar i Mariestad. Dottern Birgit är gift med
entreprenör Thore Olsson, Vislanda och Elsa
vistas i hemmet. I deras stora sorg deltager
barnbarn, syskon och övrig släkt samt en stor
vänkrets.

Hantverksjubileum i lördags
i Vislanda.

Hantverksföreningens styrelse, sittande från vänster:
Plåtslagarmästare Rickard Loeb, bryggarmästare Gustaf Carlsson, fabrikör John
Håkansson, slaktarmästare Axel Karlsson, byggmästare Erik Gustafsson, elinstallatör
August Engström och skräddaremästare Hjalmar Grahn.

Vislanda Industri- och Hantverksförening högtidlighöll i lördags sitt 20-årsjubileum i
Blädingegården.
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Medlemmarna med fruar hade talrikt infunnit sig, och från Alvesta–Växjö Hantverksförening hade ett flertal representanter anlänt. Högtidligheten inleddes med att
”Hantverkssången” sjöngs unisont. Vislandaföreningens ordf. slaktarmästare Axel
Karlsson hälsade därefter från den med Hantverksförbundets fana och emblem samt
vackert dekorerade scenen välkommen. Skräddarmästare Hjalmar Grahn, Vislanda,
föredrog sedan en historik över föreningens verksamhet.
Föreningen bildades den 29 januari 1932. 33 för saken intresserade hade mött upp och
stadgar antogs. Ordförande blev skräddarmästare Magni Svensson, v. ordf. handl. Einar
Ydén, sekreterare fabrikör Thorsten Johansson och kassör plåtslagaremästare Rickard
Loeb. Tre månader efter starten anslöt sig föreningen till Sveriges hantverks- och
industriorganisation och 1937 till Småland–Blekinge hantverksdistrikt. Föreningen var
också med i Kalmar 1940, då Kronobergs läns hantverksdistrikt bildades. År 1938
övertogs ordförandeklubban av slaktarmästare Axel Karlsson, som alltsedan dess varit
den drivande kraften. Arbete inom föreningen har varit mycket livaktigt. Redan 1933
tillsattes den första lärlingsnämnden och den första gesällutnämningen förekom 1939.
Kurser i bl.a. bokföring och kalkylation har anordnats och föredragshållare i olika ämnen
har anlitats. Vidare har under årens lopp anslag beviljats till de medlemmar, som genom
kurser velat förkovra sig i sitt yrke. 1941 var föreningen representerad vid huvudorganisationens första föreningsledarekurs i Fornby folkhögskola. Även för samhällets
och kommunens utveckling har föreningen haft stort intresse.
En fråga, som legat föreningsmedlemmarna varmt om hjärtat har varit att skaffa sig ett
eget föreningshus. 1946 var man redo att lösa frågan och fastigheten Kvarnaholm
inköptes. För att stärka sin kassa brukar föreningen varje år under midsommarhelgen
anordna offentlig fest. I samband med denna har man bl.a. flera gånger anordnat verkligt
trevliga karnevalståg. Under somrarna har intressanta utflykter till hantverksmässor och
utställningar företagits och under den mörka årstiden har anordnats sammankomster av
olika slag för föreningens medlemmar och dess familjer. Sammanhållningen har
därigenom stärkts till fromma för föreningens utveckling. Under och efter kriget har för
hjälp till broderfolken i Norden anordnats aftonunderhållningar och insamlingar.
Föreningsstyrelsen utgöres av följande: slaktarmästare Axel Karlsson, ordf., fabrikör
August Engström, vice ordf., skräddarmästare Hjalmar Grahn, sekr., bryggarmästare
Gustaf Carlsson, kassör, plåtslagarmästare Rickard Loeb, fabrikör John Håkansson och
byggmästare Erik Gustafsson.
Föreningens verksamhet har ständigt präglats av vakenhet samt livfullt och intresserat
arbete, och de problem, som under åren framkommit, har med småländsk energi lösts på
det för föreningen bästa sättet.
Fabrikör Gunnar Lindberg, Alvesta, ordförande i Kronobergs läns hantverksdistrikt,
frambar distriktets hyllning till jubilaren. Länets äldsta förening, Växjö hantverksförening, lyckönskade genom målaremästare F. Wikfors. Vislanda kommun representerades av överlärare Gösta Widén, och Vislanda municipalsamhälle av kamrer Åke
Gransvik, som båda uttalade ett tack för föreningens stora intresse och arbete för
kommunen och samhällets väl och frambar välgångsönskningar. Trädgårdsmästare Karl
Melin, Alvesta, talade för Alvesta hantverks- och industriförening, kantor Ernst
Rosengren, Vislanda, för hedersledamöterna och fru Junis Olsson för damklubben inom
den jubilerande föreningen. Flera stora och vackra blomsteruppsatser överlämnades.
Telegram från Älmhults hantverksförening och Alvesta hantverks- och industriförenings
damklubb upplästes av slaktarmästare Karlsson, som också tackade för de hyllningar,
som kommit föreningen till del samt gav en del glimtar ur föreningens verksamhet.
Folkskoll. Gustaf Augustsson, Växjö, höll ett synnerligen intressant föredrag om Gustaf
Dahlén. För den musikaliska underhållningen svarade på ett förnämt sätt hr Ture Nygren
med dotter, Diö och hr Emil Ferm, Vislanda. Under supén gav bankkassör Högberg,
Växjö, prov på sin verkligt stora förmåga att roa publiken, smidigt ackompanjerad av
kantor Bertil Sjöberg, Öjaby. Stämningen var hela kvällen den bästa.
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Ur Smålandsposten N:o 175 Tisdagen den 11 November 1952.
Dödsfall.

Min käre make
och vår snälle far
Polisman

Otto Karlsson
* 9/4 1900
† 10/11 1952
Djupt sörjd och saknad av oss,
syskon, svärföräldrar, svågrar och
svägerskor, övrig släkt och många
vänner.
Vislanda den 10 nov. 1952.

Efter en svår sjukdom avled i går i Växjö
polisman Otto Karlsson, Vislanda.
Han var född i Stenslanda Södregård, Tävelsås, den 9 april 1900 och kom till Vislanda
1935 som tillförordnad fjärdingsman och blev
1936 ordinarie. Dessförinnan hade han bl.a.
varit fast anställd vid I 11, där han blev furir
1923, och under sju år anställd vid en trävaruindustri i Räppe.
Närmast sörjes han av maka, en dotter och en
son. I sorgen deltager syskon, svärföräldrar,
svågrar och svägerskor samt en stor vänkrets.

GUNHILD KARLSSON.
Anita. Milton.
Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
söndagen d. 16 nov. kl. 10,30.
De, som önska följa den hädangångne till
hans sista vilorum, samlas i sorgehuset
kl. 8,30.

Ur Smålandsposten N:o 182 Måndagen den 24 November 1952.
Dödsfall.

Min käre make
vår far,
farfar och morfar

Carl Johan
Magnusson
avled i dag i sitt 83:dje levnadsår.
Outsägligt sörjd och saknad.
Granhult, Vislanda den 22 nov. 1952.
ANNA MAGNUSSON.
Barnen.
Barnbarnen.

I lördags avled lägenhetsägaren Carl Johan
Magnusson, Granhult, Vislanda.
Han var född i Vislanda 1870. Magnusson
har fört ett arbetsamt och strävsamt liv. I unga
år var han med om järnvägsbyggen, och skogsarbete var under hans krafts dagar hans huvudsakliga sysselsättning. Med Magnusson bortgick en gammal hedersman, som kommer att
saknas av många.
Närmast sörjes han av maka och dottern
Edith, som är gift med verkmästare Einar
Persson, Stockholm, samt barnbarn.

Störst av allt är kärleken.
Sv. ps. 557.

Vislandabil illa ute. En bilkrock inträffade förra lördagen vid Norrgården på vägen
mellan Vittinge och Morgongåva, varvid köpman Axel Hård, Vislanda, fick frampartiet
på sin bil intryckt efter att ha kört på en fiskbil från Enköping, vars förare oförsiktigt nog
körde rätt över vägen utan att först ägna tillräcklig uppmärksamhet åt om passagen var
klar.
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Personbilen blev illa åtgången och måste fraktas från platsen pr lastbil. Fiskbilens förare
måste helt anses vara skuld till krocken, framhåller fjärdingsman H. Gnalin, Morgongåva.
En loge strax intill landsvägskanten skymmer sikten från gården, varifrån fiskbilen kom,
och personbilens förare som satt i lugn och ro och körde, kunde givetvis inte räkna med
att plötsligt ha en skåpbil tvärs över vägen omedelbart framför kylaren. Inga nämnvärda
personskador uppstod tack vare att Hård inte höll någon större fart.

Ur Smålandsposten N:o 184 Torsdagen den 27 November 1952.
Dödsfall.

Min älskade make
och vår käre far och morfar

Peter August
Petersson

har i dag stilla insomnat i sitt 76:e
levnadsår, sörjd och i tacksamt
minne bevarad av oss, släkt och
vänner.
Mörhult, Vislanda den 26 nov. 1952.

Efter en längre tids sjukdom avled i går hemmansägaren P.A. Petersson, Mörhult, Vislanda.
Han var född i Espetuna, Blädinge, den 21
juli 1877. Närmast sörjande är maka och fyra
barn. Sonen Artur är ombudsman för Västra
Sveriges slakteriförening och bosatt i Uddevalla. Dottern Signe är gift med byggmästaren
Gösta Gustafsson, Björkelund, Vislanda,
Astrid och Gunnar vistas i hemmet och hjälper
till med gårdens skötsel.

KAROLINA PETERSSON.
Barnen.
Barnbarnen.

Lycklig du som nu fått sluta
Ifrån mödor, kval och strid.
Och ditt trötta huvud luta
Uti evig stilla frid.
Sv. ps. 336 vers 4.

Ur Smålandsposten N:o 191 Tisdagen den 9 December 1952.
Vislanda kyrkokör
har jubilerat.
Vislanda kyrkokör firade i söndags sitt 30-årsjubileum med en sång- och musikstund i
Vislanda kyrka.
Programmet inleddes med orgelmusik. Musikdirektör Per Jonson, Växjö, spelade
Preludium, fuga och ciaconna i C-dur av D. Buxtehude.
Kyrkokören sjöng ”Advent” av Otto Olsson och ”Gören portarna höga” av Gunnar
Wennerberg. I den sistnämnda utfördes solostämman av kyrkoherde Eskil Jonson,
Vislanda. Musikdirektör Jonson spelade därefter två orgelkoraler av F. Zackow, ”In dulci
jubilo” och ”Gläd dig, du Kristi brud”. Andra sångavdelningen upptog ”In dulci jubilo” 3stämmig kör, violiner och orgel av D. Buxtehude. Violinstämmorna utfördes av hrr Evert
Lundberg, Roland Frej och Harald Andersson, Vislanda, och som avslutning,
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”Adventskantat” av Axel Boberg, varvid solopartierna utfördes av fru Frida Wolf och
kantor Ernst Rosengren, Vislanda. Efter konsertens slut hade körens ordförande, hr Edvin
Wollert, med fru och sekreterare, fröken Olivia Petersson inbjudit till samkväm.
Musikdirektör Jonson underhöll där med pianomusik och solosång utfördes av
kyrkoherde Jonson och fru Wolf. Vidare sjöng kören ett par sånger. Hr Wollert överlämnade här blommor från kören till kyrkoherde Jonson, till körens dirigent, kantor
Rosengren, och skomakaremästare Martin Petersson, som varit aktiv medlem i kören
alltsedan kören bildades. Kyrkoherde Jonson framförde församlingens och sitt eget tack
till 30-åringen och kantor Rosengren tackade kyrkoherde Jonson, musikdirektör Jonson
och medlemmarna i kören för deras stora intresse och hängivna arbete för den andliga
sången. Gästernas tack till värd och värdinna uttalades av kyrkoherde Jonson.
Från Vislanda, meddelas:
Vislanda församlings kyrkliga söndagsskola avslutade i söndags sin hösttermin med en
adventshögtid i Vislanda kyrka. Högtidligheten inleddes med att ett 15-tal vitklädda
flickor med ljus i händerna intågade i kyrkan under det att de sjöng ”Härlig är jorden”.
Framme i koret läste flickorna valda bibelspråk och sjöng flera advents- och julpsalmer.
En barnkör sjöng två julsånger. Kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, höll en kort
betraktelse och framförde ett tack till lärarinnorna i söndagsskolan. Från läktaren sjöng
därefter en barnkör ”Jesus från Nasaret går här fram”.

Ur Smålandsposten N:o 192 Torsdagen den 11 December 1952.
Dödsfall.

Gud har i sitt allvisa råd
behagat till sig hädankalla
vår innerligt älskade mor
och farmor
Fru

Calla Johanzon

I tisdags avled å Växjö lasarett änkefru Calla
Johanzon, Kvarnabacken, Vislanda.
Fru Johanzon var född i Växjö år 1881 och
änka efter f.d. disponenten Gust. Johanzon,
Vislanda.
Närmast sörjes hon av sönerna Thorsten,
verkmästare i Tranås, och Yngve, ingenjör i
Finspång samt barnbarn.

som stilla och fridfullt i dag avled å
Växjö lasarett i sitt 72:a levnadsår.
Djupt sörjd och saknad samt i
tacksamt och ljust minne bevarad av
oss, släkt och vänner.
Kvarnabacken, Vislanda
den 9 dec. 1952.
Thorsten och Esther.
Carl-Johan.
Yngve och Kristina.
Lena. Per.

Sv. ps. 365.
Jordfästningen äger rum i Smål. Rydaholms kyrka söndagen den 14 december
kl. 10,15. För dem, som önskar följa den
avlidne till hennes sista vilorum sker
samling i sorgehuset kl. 8.
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Ur Smålandsposten N:o 193 Lördagen den 13 December 1952.

VISLANDA
Lokalombud: Ernst Rosengren. Tel. 41.

Se julskyltningen på söndag!

Var julhandlar Du nånstans?
HOS NYQVISTS FÖRSTÅS

Låt Mor vila
- till oss bila

– Ja, det gör jag också, för där
har dom
GOD SORTERING
GODA VAROR
GOD KUNDBETJÄNING
OCH GOTT HUMÖR
Ni som är tveksamma gör sammaledes. Alla såväl gamla som
nya kunder, stora och små, är
välkomna till

Gunnar Nyqvists
SPECERI & DIVERSEAFFÄR
Tel. 6 – VISLANDA – Tel. 6

Gör kalaset glatt och trivsamt
– ring och beställ bord på

Vislanda Hotell
Tel. 12 och 129, Vislanda.

Vördsamt RAGNAR STOLT

TILL JUL
Skall Ni ligga under härliga

filtar och täcken
från en av landets förnämsta tillverkare . För övrigt lämpliga JULPRESENTER till dam och barn.

Mary Hårds Manufaktur, Vislanda. Tel. 146.
Vackra och gedigna
KLÄDER finner Ni
hos oss i såväl konfektion som beställning. – Affären som
säljer med ansvar.

VI SERVERAR

GOTT KAFFE
med

GOTT BRÖD
Beställ JULTÅRTAN och övriga
BAKVERK i god tid.

Ester Karlsson

VÄSTERHEDES KONDITORI
Tel. 72.

Tel. 182.

105

Ur Smålandsposten N:o 194 Måndagen den 15 December 1952.

Förlovade
Sören Salomonsson
Gulli Svensson
Vislanda.
Almundsryd.
Växjö den 13/12 1952.

Ur Smålandsposten N:o 195 Tisdagen den 16 December 1952.
Dödsfall.

Min käre make
och vår älskade fader

August Wilhelm
Lindell
insomnade stilla i dag efter ett
långvarigt men tåligt buret lidande i
tron på sin Frälsare i sitt 87:e år.
Djupt saknad och i tacksamt minne
bevarad av oss, släkt och vänner.
Björklyckan, Vislanda den 14 dec. 1952.
EVA LINDELL.
Barn och barnbarn.
Barnbarnsbarn.

Sv. ps. 560 v. 8 – 9.

I går avled f.d. soldaten August Wilhelm
Lindell, Vislanda.
Han var född 1866 på soldattorpet Lindhult,
Vislanda. 1885 antogs han som soldat vid
Kronobergs regemente. Efter ingånget äktenskap 1887 inköpte Lindell Lindås Östregård
1893. Här nedlade makarna Lindell ett stort
arbete. Lindell var mycket händig och
anlitades därför mycket, bl.a. som snickare och
taktäckare. Han var alltid humoristisk och
gladlynt och saknaden blir stor både för hans
släkt och vänner.
Närmast sörjes han av åldrig maka och barn.
Sonen Karl Johan är snickare och bosatt i
Alvesta, Olof, lantbrukare i Öja, Gustaf,
lantbrukare i Vislanda, och Emil, kvarnägare i
Vislanda. Dottern Ingrid är sömmerska i
Vislanda, och Emma gift med maskinist Per
Pettersson, Vislanda. Vidare sörjes han av barn
och barnbarn.

Ur Smålandsposten N:o 197 Lördagen den 20 December 1952.
Dödsfall.

Vår kära lilla mor och farmor

Ingrid Maria Jarl

* 7/5 1866
har i dag stilla insomnat, djupt sörjd
och saknad samt i ljust och tacksamt
minne bevarad.
Ekedal, Vislanda den 17 dec. 1952.
Barn och barnbarn.

Vi tackar dig kära lilla mor
för all din omsorg och kärlek stor.

I söndags avled fru Elin Nilsson, född
Lindgren, maka till chaufför Gustav Nilsson,
Oby Kojtet, Hagaborg, Vislanda.
Den avlidna var född i Växjö och ingick
äktenskap 1936, då makarna bosatte sig i Vislanda municipalsamhälle. År 1938 lät makarna uppföra egen villa i Kojtet, Blädinge, dit
de då flyttade. Här har hon utfört en uppoffrande gärning för sin familj och har trots under
senare år vacklande hälsa ständigt velat vara i
ständigt arbete. Hon var en stilla och vänlig
natur.

Sv. ps. 336.

106

Ur Smålandsposten N:o 200 Lördagen den 27 December 1952.

Förlovade
Kjell Andersson
Maj-Britt Olsson
Sibbhult.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 1 Lördagen den 3 Januari 1953.

Förlovade
Eric Fransson
Asta Granberg

Min älskade make
och vår käre far

Smål. Rydaholm.
Vislanda.
Nyårsafton 1952.

Petter August Flood
har efter en längre tids sjukdom stilla
avlidit i sitt 93:e levnadsår och
lämnat oss, släkt och många vänner i
stor sorg.
Vislanda den 31 dec. 1952.

Tage Karlsson
Kerstin Hulth
Alvesta.

Vislanda.

Thorsten Lundin
Kerstin Petersson

INGRID FLOOD.
Barn, Barnbarn.
Barnbarnsbarn.

Landskrona.
Vislanda.
Nyårsafton 1952.

Sv. Ps. 560.

Dödsfall.
Nyårsafton avled efter en längre tids sjukdom Petter August Flood, Vislanda.
Han var född den 11 april 1860. I unga år var han soldat.
Närmast sörjes han av maka, barn, barnbarn och barnbarnsbarn.
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Ur Smålandsposten N:o 7 Torsdagen den 15 Januari 1953.
Dödsfall.

Vår kära mor,
mormor och farmor

Hilda Johansson
lämnade oss i dag i sitt 82:a
levnadsår, djupt sörjd och saknad
men i tacksamt minne bevarad av
oss, barn, barnbarn och
barnbarnsbarn.
Hönetorp, Vislanda den 13 jan. 1953.

I tisdags avled i sitt hem änkefru Hilda
Johansson, Hönetorp, Vislanda.
Hon var född 1871 och änka efter
lantbrukaren Gustav Johansson, Hönetorp.
Närmast sörjes hon av fem söner och en
dotter. Sonen Karl är lantbrukare i Örsholm,
Gunnar och Arvid lantbrukare i Hönetorp,
John sjukvårdare i Jönköping och Lennart
anställd vid Eol-bolaget i Växjö. Dottern
Gullan är gift med fabrikör Bertil Olsson,
Stockholm.

BARNEN.

Sv. ps. 586.
Jordfästningen äger rum i Vislanda
kyrka d. 25/1 1953 kl. 10,15.

95-årig rallare, pigg som en yngling.

Jon Petersson, Vislanda, fyller
på söndag 95 år.

I år kan Karlshamn – Vislanda – Bolmens järnväg fira 75-årsjubileum av sin fullbordan
och dess ende nu levande arbetare, som var med från början och till slut på sträckan
Vislanda – Bolmen, fyller på söndag 95 år. Han heter Jon Petersson och är bosatt i
Vislanda municipalsamhälle.
När man ännu dagligen ser den raske 95-åringen, flink och rörlig, marschera fram på
gatorna i Vislanda, är det svårt att föreställa sig, att han som barn var mycket sjuklig, liten
och klen och ej kunde lära sig gå förrän han var sex år gammal. Han minnes ännu och kan
berätta om hur han krypande på golvet hemma i Spjutaretorp eller ute på marken
förflyttade sig, så gott han kunde, medan hans yngre syskon obehindrat gick och sprang
omkring honom. Av denna anledning måste även hans skolgång bli försenad. Att söka
läkare var på den tiden ingalunda vanligt, utan man vände sig istället till de kvacksalvare,
som man kände till och som gällde för att kunna bota sjukdomar.
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– Min far han tog mig med sig till Sven i Härensås, Bergunda, berättar Jon Petersson.
Och när vi fått vårt ärende uträttat och skulle bjuda farväl, sedan Sven fått sin betalning
för sitt besvär, säger han till far:
– Den pojken, han blir inte svår att brödföda.
– Men säkert är emellertid, att det inte är lite bröd jag ätit upp för såväl min far som mig
själv, tillägger Petersson i bestämd ton, medan han låter tanken gå tillbaka till sina tidiga
år i föräldrahemmet. Petersson har mycket att förtälja från länge sedan svunna tider.
Sålunda har han nödåret 1868 – 1869 i friskt minne.
– I min hemtrakt, säger han, blev kornet så kort och uselt, att man fick rycka upp det med
rötterna på många ställen. Samma förhållande var det med havren. På de steniga åkrarna
bidrog de många stenarna till att bränna bort säden. Inget nämnvärt regn föll på tretton
veckors tid – från tidigt på våren till fram i augusti månad. Vattnet torkade ut utom i de
riktigt bra brunnarna och källorna. I Björkemoen t.ex. kom ej säden upp på våren utan
endast här och var ett strå, där kornen kommit djupast ner vid sådden, och på så långt
avstånd från varandra, som det brukar vara mellan potatisstånd. Men när regnet kom i
augusti, växte resten av kornet upp, som hade legat nerhöljt av jord. Och här blev nu, ett
utmärkt bete för kreaturen en tid framåt under september eller under oktober.
Petersson torde vara en av de få ännu levande, som minns när vägen mellan Vislanda
och Ljungby började anläggas i slutet av 1860-talet.
Sedan han vuxit upp och begåvats med hälsa och krafter samt härdats i arbetets hårda
skola hemma på gården, kom han ut i förvärvsarbete av olika slag, borta från hemmet.
När Ingemar i Lindås köpt den väldiga Oby-skogen i Blädinge, var Jon och hans bror Ola
engagerad med att hugga denna skog. Ola täljde och Jon filtrade.
– Vi högg en mängd 6–7-tumsbitar på 25 alnars längd. Min bror och jag kunde tjäna oss
ända till 5 kr. om dagen tillsammans omtalar Petersson. Själv utbildade han sig till en
duktig timmerhuggare, och han täljde en mängd virke åt virkeshandlare på orten.
Vid 19 års ålder fick han anställning vid Vislanda – Bolmens järnvägsbygge. Arbetet
påbörjades ett par veckor före jul med schaktning i Mörhults backe, och när våren kom,
sattes arbetslag in överallt. I två hela år arbetade han vid detta företag eller ända tills
järnvägen var fullbordad framme vid Bolmen. Sannolikt är han nu den ende i livet av alla
de många arbetare, som var anställda vid detta järnvägsbygge.
På sitt lediga och underhållande sätt skildrar han en mängd intressanta detaljer från detta
företag.
Där kunde man tjäna 2 kronor om dagen på vintertiden och kr. 2:50 på sommaren med
schaktning och fyllning. De som hade extra arbeten med att röja linjen fick nöja sig med
kr. 1:50.
– När jag slutat vid järnvägen, tjänade jag tvenne somrar i Aplamoen hos nämndemannen
Samuel Magnusson. Lönen var 60 kr. och ett par storstövlar för sommaren. Att jag kom
dit, hade jag stor nytta av, för då orkade jag följa ”en redig ök” – ett par bra oxar. Och de
fick lära sig lyda mig också.
I föräldrahemmet i Spjutaretorp utförde Petersson omfattande grundförbättringar, såsom
nyodlings- och dräneringsarbeten.
I 30-årsåldern ingick han äktenskap och blev ägare till en gård i Ekenäs, Vislanda. På
denna gård, som han sedermera innehade en lång tid, utförde han en god mannagärning.
Och för fyra styvbarn var han en särdeles god och uppoffrande far. En styvson,
pensionerad järnvägstjänsteman och bosatt i Grimslöv, får alltjämt mottaga besök av sin
ovanligt vitale styvfar, som inte drar sig för att resa med tåget mellan Vislanda och
Grimslöv, när det faller honom in.
Det är ny många år sedan Petersson avyttrade sin gård i Ekenäs, och köpte sig en villa i
Vislanda municipalsamhälle och bosatte sig där jämte sin maka. Sedan han bott i
Vislanda i åtta år, blev han änkling, och hans fastighet där äges nu av en styvdotters son,
förre lokeldaren Johan Svensson, och dennes maka. Hos dem bor han i högönsklig
välmåga, frisk och sund till kropp och själ. Som exempel därå kan nämnas, att när han för
några månader sedan av församlingens kyrkoherde blev särskilt inviterad att infinna sig i
prästgården på de gamlas dag, åkte han ingalunda på modernt och bekvämt sätt bil dit
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utan föredrog att på ett mera sportmannamässigt sätt gå dit till fots. Dagligdags synes han
ute i samhället, där han besöker grannar och vänner samt gör sina uppköp i affärerna.
Alltid är han gladlynt, humoristisk och språksam samt verkar i alla avseenden betydligt
yngre än vad han är. Men i hans släkt är heller inte 95 år någon rekordålder. Hans syn har
varit så god, att han aldrig behövt använda glasögon. På senaste tiden har den dock blivit
allvarligt nedsatt. Men med hörseln är det inte något nämnvärt fel.

Ur Smålandsposten N:o 9 Måndagen den 19 Januari 1953.
Dödsfall.

Min kära syster,
vår faster

Hulda Sällberg
* 1/2 1876
har i dag stilla insomnat. Sörjd och
saknad av oss, släkt och vänner.
Vislanda den 15 jan. 1953.

På onsdagen avled i Växjö fröken Hulda
Sällberg, Vislanda, 76 år gammal.
Den bortgångna som var född i Skatelöv,
hade i ungdomen anställningar som servitris på
olika platser bl.a. i Stockholm. I omkring 35 år
var hon sedan husföreståndarinna hos en
broder i Vislanda. För ett år sedan blev hon
sjuk och har allt sedan dess vårdats på sjukhus
i Växjö.

KARL SÄLLBERG.
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 ändat allt besvär
Och när loppet slutat är
Och jag Dig min ande sänder
Tag då den i Dina händer.

Ur Smålandsposten N:o 11 Torsdagen den 22 Januari 1953.
Dödsfall.

Vår kära mor,
farmor och mormor

Eva Lindell
har i dag stilla avlidit i tron på sin
Frälsare i sitt 91:a levnadsår. Djupt
sörjd och saknad samt i tacksamt
minne bevarad av oss, broder, övrig
släkt och vänner.
Björklyckan, Vislanda den 20 jan. 1953.

I tisdags avled i sitt hem i Vislanda änkefru
Eva Lindell.
Hon var född 1862. Hennes man, förre soldaten August Wilhelm Lindell, avled i december i fjor.
Närmast sörjes hon av barn, barnbarn och
barnbarnsbarn.

BARNEN.
Barnbarn och Barnbarnsbarn.
Flitig så länge krafterna räckte,
Fridsam och nöjd har du levat din tid.
Somnat så stilla, när livslågan släcktes.
Ljust är ditt minne. Vila i frid!

Sv. ps. 560 5 – 7.
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Ur Smålandsposten N:o 12 Lördagen den 24 Januari 1953.
Dödsfall.

Vår käre broder

Carl Jarl

I onsdags avled efter en kort tids sjukdom
Carl Emil Jarl, Ekedal, Vislanda.
Han var född den 16 juni 1892. Under åren
1910 – 1920 var han bosatt i Amerika.
Närmast sörjes han av sex syskon.

* 16/6 1892
har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd
och saknad samt i tacksamt minne
bevarad av oss, släkt och vänner.
Ekedal, Vislanda den 21 jan. 1953.

Kyrkobrödrakår i Vislanda? Kyrkobrödernas resesekreterare hr Karl Nilsson talade i går
SYSKONEN.
kväll i Västra skolan i Vislanda.
O Jesu kär, nu har Du hämtat mig
Hälsningsanförande hölls av kyrkoherde E.
från detta främlingslandet, hem till dig.
Jonson. Hr Nilsson gav först en kort historik
Ps. 577.
över rörelsens uppkomst och redogjorde sedan
för några av de arbetsuppgifter en kyrkobrödrakår kan ha. Efter föredraget följde en stunds
diskussion. Beslut fattades att tillsätta en kommitté, som skall föra frågan om bildandet av
en kyrkobrödrakår för pastoratet vidare.

Ur Smålandsposten N:o 17 Måndagen den 2 Februari 1953.

Tillkännagives
att
Gud den Högste i sitt allvisa
råd behagat hädankalla
vår käre farbror och morbror

Gud har i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
vår älskade mor,
farmor och mormor

Annette Pettersson

Bengt Johansson

* 21 jan. 1884
† 31 jan. 1953
som lugnt och stilla insomnat i den
eviga vilan, lämnande oss i djupaste
sorg och saknad, men i ljust och
tacksamt minne bevarad.
Lindås och Trästen, Vislanda den 31 jan.
1953.

* 11/2 1874
som i tron på sin Frälsare stilla
insomnat i den eviga vilan efter en
lång tids sjukdom. Sörjd och saknad
samt i tacksamt minne bevarad av
oss och många vänner.
Åäng, Vislanda den 31/1 1953.
SLÄKTINGARNA.

BARNEN.
Barnbarnen.

O, min själ, du skall dig svinga
Till det Salems berg en gång,
Där Kerubers harpor klinga
Bland de sällas segersång.
Låt ditt lov, ditt böneljud
Gå i förväg hem till Gud,
Medan än du följd av sorgen,
Irrar utom fadersborgen.

Lycklig Mor som nu fått fara
Till en skön och bättre värld
Där hon nöjd och fri får vara
Ej av plågor mera tärd.
Men ett tomrum det dock blivit
Efter älskad Mor så kär
Som ej fyllas kan i livet
Då hon från oss gången är.

Hans älsklingspsalm
Sv. ps. 486.

Sv. Ps. 538.

Enligt den avlidnes önskan undanbedes
blommor.
Tänk på blomsterfonden!

Tack, lilla Mor, för allt!
Vila i frid.
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Dödsfall.
I sitt hem avled i lördags f.d. lantbrukaren Bengt Johansson, Piggaboda Åäng, Vislanda.
Han var född 1874.
Närmast sörjes han av syskonbarn.
Begravning.
I Vislanda kyrka jordfästes i går änkefru Eva Lindell, Vislanda, och Carl Emil Jarl,
Ekedal, Vislanda.
Jordfästningarna förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, som talade över
orden i Hebréerbrevet 4: 9. Under orgelmusik bars kistorna till kyrkogården, där flera tal
hölls och vackra kransar nedlades.

Ur Smålandsposten N:o 19 Torsdagen den 5 Februari 1953.

Modern folkskola i Vislanda.
Ljus interiör; potatisgrytan rymmer 200 l

Skolans framsida med huvudentrén och sammanbindningsrummet av glas och rostfritt stål,
vilket är den ljusa övergången till en flygel, byggd i rät vinkel till det yttre i det närmaste en
kopia av huvudbyggnaden.

Skolväsendet i Vislanda har moderniserats enligt tidens krav, och i höstas kunde c:a 175
elever och sju lärare flytta in i en mycket modern och ytterst välutrustad centralskola. Den
var visserligen inte fullt färdig då – och blir det f.ö. inte förrän i slutet av innevarande
månad – men klassrummen och andra viktigare tillhåll för andens övningar var klara för
inflyttning. Byggnaden är vackert vinkelbyggd i rött fasadtegel och står där i två våningar
och lyser på alldeles lagom avstånd från de andra husen i Vislanda samhälle. Den
högtidliga invigningen kommer att äga rum den 28 februari i närvaro av landshövdingen
och representanter från Skolöverstyrelsen.
Arbetet med byggandet av den nya skolan påbörjades i början av augusti 1951.
Ritningarna har uppgjorts på länsarkitektkontoret i Växjö. Huvudentreprenör har varit
byggmästare E. Gustafsson, Vislanda. De totala kostnaderna har beräknats till c:a 900,000
kr.
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Många rum.
Huvudbyggnaden är 46,5 meter lång och 10 meter bred. På nedre botten är inrymd
barnbespisningslokaler, köksutrymmen, matsal, förråd, skafferi och träslöjdsrum. I andra
våningen finns skolkök, handarbetssal, expedition, lärarrum, bibliotek, läkaremottagning,
väntsal och laboratorium. Huvudbyggnaden är medelst en sex meter lång förbindelsebyggnad av rostfritt stål och glas sammanbyggd med en klassrumsflygel, som har ungefär
samma mått och yttre utseende som huvudbyggnaden. I klassrumsflygeln finns fyra
klassrum på nedre botten, materielrum och andra utrymmen. I andra våningen är tre
klassrum, materielrum och naturkunnighetsrum. Takhöjden är i lärosalarna 3,25 och i
specialsalarna 2,80. I källaren finns pannrum med oljeeldad värmeanläggning, skyddsrum
och luftreningsaggregat, torkrum för våta kläder med aero-temperanläggning och diverse
smårum för olika ändamål.
Centralradio.
Till det elektriska systemet hör förutom en utmärkt lysrörsbelysning i alla rum också
centralradio och elektrisk rastringning. Genom centralradion kan man få ögonblicklig
kontakt med vilket rum som helst i skolan.
Klassrummen är inredda enligt de allra senaste erfarenheter med alla färger i ljus ton,
gröna tavlor istället för de i memoarlitteraturen illa beryktade svarta, bekväma stolar,
effektiva fönster med stora, rena glasytor och för övrigt med alla moderna hjälpmedel.
Korridorerna är raka, väl upplysta och försedda med tvättställ och vattenkranar med
lämpliga mellanrum. De klädhängare, som pryder väggarna, är av stark och tillförlitlig
konstruktion, som inte gärna utan våldsamheter med verktyg kan böjas åt fel håll.
Jättegrytor.
Barnbespisningsavdelningen har nyligen tagits i bruk. Premiärmåltiden, som bl.a. bestod
av köttfärs, åts i tisdags av hungriga elever och medlemmar i skolbarnsutspisningskommittén, vilka senare dagen till ära hade infunnit sig för att få en uppfattning om systemets tillämpning i praktiken. Belåtenheten var allmän, man trivdes med både lokalerna
och maten. Husmor, fru Ruth Hansson, Vislanda, och hennes duktiga medhjälperskor
hade all anledning att känna sig stolta över sin kokkonst.
Köksutrustningen imponerar också med en mängd bevis på teknikens framsteg. Här finns bl.a. två
jättestora elkokgrytor, som rymmer
150 resp. 200 liter. Såsgrytan rymmer 60 liter. Ett elektriskt stekbord
anses av de i köket makthavande
vara en mycket förnämlig uppfinning. En särskild dietspis har
monterats för dem, som av någon
anledning måste begränsa aptiten
till enbart läkareordinerade födoämnen. River, vispar, mal, skär och
Från barnbespisningsavdelningen. En bild som talar för sig själv.
mycket annat gör en fin universalmaskin. Disken klaras med hjälp av en stor diskmaskin. Skolköksavdelningen i andra
våningen är också mycket välutrustad med fyra elektriska spisar, en vedspis, tvättrum,
skåp och klädrum.
Träslöjd och smide.
Pojkslöjdsavdelningen är försedd med alla moderna bekvämligheter i fråga om verktyg
och tekniska hjälpmedel. Här finns bl.a. en stor bandsåg, hyvelbänkar, skåp, särskilda
avdelningar för virkesupplag, målning och ytbehandling. I anslutning till slöjdavdelningen har man också reserverat ett rum för metallslöjd med riktig ässja och alla
möjligheter till smide.
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Bibliotek och materielrum är föredömligt konstruerade med tanke på överskådlighet och
praktisk inredning. Lärarrummet är trivsamt möblerat ungefär som ett privat vardagsrum.
Hela skolan ger ett ljust och rent intryck. Möjligheter att bygga till skolan med ännu en
flygel finns, och man har nog räknat med, att det så småningom kommer att bli nödvändigt.
Entreprenörer.
De, som svarat för byggnadens uppförande, är byggmästare E. Gustafsson, huvudentreprenör. Elektriska installationsbyrån, A. Engström, Vislanda, elektriska installationer. Nils Kjellmans rörinstallationsfirma, Vislanda, värme och sanitet. Målarmästarna
Fingal Carlsson och Edvin Lidehorn, målningsarbeten. Vislanda snickerifabrik,
inredningar. A-Betong, Vislanda, material till betongarbetena. Bröderna Edstrand,
Malmö, rostfritt stål. I. Nystrands glasmästeri, glasarbeten. Getinge mekaniska verkstad,
köksutrustning. Uppsala tegelbruk, taktegel. Yddinge tegelbruk, rött fasadtegel. Odensjö
tegelbruk, övrigt murtegel. Skånska cementgjuteriet, innertrappor, golvbeläggningar i
cementmosaik och marmor. Ångsågen, Vislanda, samtliga trävaror. Järn & Bygge,
Vislanda, armeringsjärn, beslag, cement m.m. Richard Loebs Bleck och Plåtslageriverkstad, plåtslageriarbeten. Nils Andersson, Lagan, linoleummattor och parkettgolv.
Sture Gustafssons smidesverkstad, Vislanda, smidesarbeten. Thorsten Johanssons Stenhuggeri, Vislanda, stenarbeten. Siemens radioanläggning. Oscar Karlsson, Växjö,
planeringsarbeten. AB Växjö möbler, plattor och textilier.

Ur Smålandsposten N:o 27 Torsdagen den 19 Februari 1953.

Min älskade make
vår käre far,
farfar och morfar

Min älskade maka
min kära fostermor

Emelie Charlotta
Johansson

Axel Vilhelm Svensson
har stilla insomnat i sitt 71:a
levnadsår. Innerligt sörjd och saknad
av oss, syskon, övrig släkt och
många vänner.
Vislanda den 14 febr. 1953.

f. Svensson
har i dag stilla insomnat i sitt 81:a
levnadsår, djupt sörjd och i tacksamt
minne bevarad.
Vislanda den 16 februari 1953.

ESTER SVENSSON.

ENOK JOHANSSON.

Barn. Barnbarn.

Tage.

Men om det stilla dödens bud
I denna natt jag hör
Det är min tröst att Din, O Gud
Jag lever och jag dör.

Sv. Ps. 355.
Jordfästningen äger rum i Skatelövs kyrka
söndagen den 22 febr. 1953 kl. 10,30.

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
söndagen den 22 febr. 1953 kl. 10,15.

Dödsfall.
Fru Emelia Charlotta Johansson, maka till hemmansägaren Karl Enok Johansson,
Vislanda, har avlidit.
Hon var född i Olofstorp, Skatelöv 1872. Efter ingånget äktenskap bosatte de sig i
Stojby i Gårdsby församling och kom till Vislanda 1936.
Närmast sörjes fru Johansson av maken och en son.
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Vislandakretsen av Svenska Röda korset, har hållit årsmöte å Vislanda hotell under
ordförandeskap av kamrer Sven Samuelsson.
Av årsberättelsen framgick bl.a., att medlemsantalet uppgått till 137. Under året har
anordnats tombola vid höstmarknaden och en Luciafest, vilka båda givit synnerligen goda
ekonomiska resultat. 405 kg kläder har insamlats till Europahjälpen. Vidare har inköpts
en rullstol, en ny bår till sjukbilen samt diverse annan utrustning. Tre husmödrar har
beretts semestervistelse och en pojke kolonivistelse. I julgåvor har utdelats 1,500 kr.,
varjämte 150 kr. och viss utrustning utdelats till hjälpbehövande. Syföreningen har utfört
en mycket intresserad och gagnerik verksamhet. Den särskilda kassan uppgick till 2,784
kr. jämte 500 kr. i andelsbevis, och den allmänna kassan till 2,468 kr.
Årsmötet beslöt höja årsavgiften från 2 kr till 3 kr.
Till styrelse ledamöter omvaldes fru Junis Olsson, Syster Solveig Nilsson, fru Margot
Rosenkvist och kamrer P.W. Uhlin. Revisorerna, grosshandlanden Emil Swensson och
handlande Otto Håkansson omvaldes. Till ledare av sykretsen omvaldes fruarna Betty
Görgen, Astrid Grahn och Bertha Pettersson. Symöten skall hållas andra och fjärde
tisdagen i varje månad och ta sin början den 10 mars. Vid förbundets årsmöte i Växjö
skall föreningen representeras av fruarna Hulda Karlsson och Hedvig Wollert. Ordf.
redogjorde för Hollandsinsamlingen. Konserten i Vislanda kyrka gav 588 kr., skolbarnens
insamling 555 kr. och genom listor i affärerna 1,192 kr.
Kamrer Samuelsson tackade samtliga inom kretsen för deras stora intresse för Röda
korsets sak och kamrer Uhlin uttalade kretsens tack till ordf.
Efter årsmötet höll doktor Folke Rosenkvist, Vislanda ett mycket intressant och
medryckande föredrag om ”Vart medicinen och läkarvetenskapen hunnit”.
Kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda sjöng därefter på ett mycket förnämligt sätt ett par
sånger. Det talrikt besökta årsmötet avslöts med ett trevligt kaffesamkväm.

Ur Smålandsposten N:o 32 Lördagen den 28 Februari 1953.
Dödsfall.

Vår käre far,
farfar och morfar

Johan August Hult
har i dag stilla insomnat efter ett
långt men tåligt buret lidande, djupt
sörjd av oss, syskon, släkt och
vänner.
Vislanda den 26 febr. 1953.
BARNEN.
Barnbarnen.
Flitig så länge krafterna räckte
Fridsam och nöjd har du levat din tid.
Somnat så stilla när livslågan släcktes
Ljust är ditt minne, Vila i frid.

Hans älsklingspsalm 434.

Efter en längre tids sjukdom avled i torsdags
hemmansäg. Johan Hult, Hönetorp, Vislanda.
Han var född 1887. Efter ingånget äktenskap
inköpte Hult en gård i Sälhyltan. År 1920
flyttade familjen till Hönetorp. Fru Hult avled
1940. Med Johan Hult bortgick en verklig
hedersman, som levde och arbetade för sin
familjs bästa.
Närmast sörjes han av fem söner och fem
döttrar. Av sönerna är Ragnar affärsman i
Växjö, Calle skogvaktare i Boxholm, Erik
järnvägstjänsteman i Vislanda, Arne och
Yngve är bosatta i hemmet. Dottern Karin är
gift med vägförman G. Selander, Vislanda, och
Ragnhild med finmekaniker Lennart Alpendal,
Stockholm, och Stina med ingenjör Karl-Erik
Svensson, Vislanda. Kerstin och Ulla vistas i
hemmet.
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Ur Smålandsposten N:o 33 Måndagen den 2 Mars 1953.

Vislanda centralskola invigd
Utredningen har pågått under femton år

Några av besökarna i skolbarnsbespisningens kök. Fr.v. undervisningsrådet Fältheim, folkskoleinspektör Allan Håkansson, överlärare Gösta Widén, Vislanda, och
landshövding Bergquist.

Vislanda centralskola invigdes i lördags av landshövding Bergquist. För Vislandaborna
blev lördagen en verklig högtidsdag. Vädrets makter var synnerligen nådiga och en
strålande sol gav en festlig upptakt. Samhället hälsade länets hövding med allmän
flaggning. En talrik menighet synade skolan och fann att allt var gott och bra.
Själva invigningen var förlagd till barnbespisningslokalen. Vislanda musikcirkel under
ledning av kantor Ernst Rosengren, Vislanda, inledde med att spela ”Lustspelsuvertyren”
av Kèler Bèis.
Sedan en psalm sjungits hälsade överlärare Gösta Widén, Vislanda, landshövdingen,
undervisningsrådet Fältheim, folkskoleinspektör Håkansson, jämte övriga välkomna och
föredrog en intressant historik över centralskolans uppkomst.
Han uttalade den stora glädje, som alla i Vislanda kände över första etappen av den
skola, som har utretts om i femton år, nu stod färdig, och han hoppades på myndigheternas välvilja i fortsättningen, så att de klassavdelningar, som alltjämt nödgas hålla till
i bristfälliga lokaler, snart skall få flytta in i skolsalar, som skänker mera av trivsel och
arbetsglädje hos såväl barn som lärare.
Överlärare Widén övergick därefter till att beröra de lokala skolförhållandena i
samhället under 1930-talet. Redan 1935 fick man ta i anspråk den s.k. kommunalsalen i
Västra skolan. Lokalbehovet blev snart påträngande igen. 1940 förelåg förslag om dels
tillbyggnad och dels renovering av Västra skolan, varigenom det skulle bli tillgång till
fyra lärosalar mot två tidigare, lokaler för skolkök, slöjd samt vaktmästarebostad.
Kostnaderna beräknades till 85,000 kr.
Andra världskriget hade då utbrutit och det ekonomiska läget i Sverige förde med sig en
kreditåtstramning, som omöjliggjorde upplåning av pengar och det föreliggande projektet
fick uppskjutas. Man fick klara sig med provisoriska lokaler.
1946 togs frågan upp på nytt. Under kommitténs arbete framkom förslag att hela
distriktets skolproblem skulle utredas. I april 1947 förelåg utredningen klar. Den
omfattade sju alternativ, varvid förelåg kostnadsberäkning för erforderliga byggnader,
skolskjutsar m.m. Den 29 juni 1947 fattade kommunalfullmäktige principbeslut om
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centralisering av skoldistriktet till Vislanda municipalsamhälle. I juni 1948 fastställde
skolöverstyrelsen en ny organisation för distriktet och lokalbehoven till 11 lärosalar.
Länsarkitektkontoret i Växjö fick därefter kommitténs uppdrag att uppgöra skissritning
för den nya skolan. Fullmäktige godkände arkitektkontorets förslag i mars 1949 och
sedan skolöverstyrelsen förhandsgranskat det beslöt kommunalfullmäktige den 18
december 1949 att centralskolan skulle uppföras.
Ingenjör F. Larsson, Växjö, fick i uppdrag att uppgöra program för värme- och
sanitäranläggningar och Ingenjörsfirma G. Rejler, Växjö, för den elektriska anläggningen.
Den 30 mars 1951 kom så meddelande att K. m:t tilldelat Vislanda skoldistrikt statsbidrag
och samtidigt anmodat arbetsmarknadsstyrelsen att utfärda byggnadstillstånd, tyvärr ej
för uppförande av småskoleflygeln om fyra salar, varför den alltjämt står obyggd.
Till huvudentreprenör antog kommunalfullmäktige den 6 juli 1951 byggmästare Erik
Gustafsson, Vislanda, till värme- och sanitärinstallationer installatör Nils Kjellman,
Vislanda, samt för elinstallationer installatör Aug. Engström, Vislanda. I början av
augusti 1951 började diverse planläggningsarbeten och klassrumsflygeln togs i bruk
fr.o.m. höstterminens början 1952. Specialrumsflygeln var färdig fr.o.m. denna vårtermins början.
Till sist uttalade överlärare Widén byggnadskommitténs tack till alla, inom och utom
kommunen, som på ett eller annat sätt haft att göra med centralskolans tillkomst.
Han avslutade med att å skolbyggnadskommitténs vägnar överlämna skolan till
kommunalfullmäktige, vars ordförande lantbrukaren Carl Olsson, Vislanda, tackade
kommittén, och särskilt dess ordförande överlärare Widén, för dennes uppoffrande arbete
för skolans tillkomst. Han tackade även alla som bidragit till det goda resultatet, samt
framhöll, att allas förhoppning är den att den nya skolan skulle för lång framtid skänka
trivsel och arbetsglädje för både barn och lärare. Folkskolestyrelsens ordförande, kyrkoherde Eskil Jonson mottog därefter som representant för skolstyrelsen den nya skolan.
Kyrkoherden uttryckte den
glädje och tacksamhet man
kände över att första etappen nu
var färdig. Han tackade de
kommunala myndigheterna för
deras levande intresse för de
ungas fostran, vilket tagit sig
uttryck i att de anslagit medel
till tidsenliga lokaler och lämplig utrustning, allt i så förstklassigt skick.
Landshövdingen besteg därefter talarstolen. Han erinrade
till en början om att vi lever i
Vid kaffepausen var det trångt vid borden.
omvandlingarnas tidevarv på
många områden. Höjandet av den kulturella standarden i vårt land ligger myndigheterna
varmt om hjärtat. 1950 års principbeslut i skolfrågan var ett steg i den riktningen. Var och
en skall beredas möjlighet till den utbildning, som skall vara första förutsättningen för, att
vi i vårt demokratiska samhälle skall i största möjliga mån få rätt man på rätt plats.
Centraliseringen av skolorna har både sina för- och nackdelar, men tror och hoppas att
den skall bl.a. genom bättre skolformer ge större möjligheter till att dana goda och harmoniska medborgare. Men skolan kan ej själv utföra detta utan det måste ske i samarbete
mellan skolan och hemmen.
Sedan landshövdingen förklarat skolan invigd, sjöng en barnkör ”Vid skolhusinvigning”, ord och musik av Cyrus Granér.
Undervisningsrådet Åke Fältheim framförde skolöverstyrelsens gratulationer. Han förde
sedan tankarna tillbaka till de gamla bygdeskolorna, där lärarna, ofta under svåra
förhållanden, utfört ett välsignelsebringande arbete. Ett nytt skolhus är i och för sig inte
kungsvägen till bättre undervisning, men det för med sig större trivsel. I grunden är det
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lärarnas och elevernas helhjärtade insatser, som är huvudsaken. Hr Fältheim redogjorde
därefter för skolöverstyrelsens syn på agaproblemet och de förslag som överstyrelsen
framlagt.
Barnkören sjöng därefter under kantor Rosengrens ledning några sånger. Kyrkoherde
Jonson avslutade högtidligheten med en kort andaktsstund, och gemensamt sjöngs psalmen 600: 5 – 7.
Efter invigningen samlades ett antal inbjudna med landshövdingen i spetsen till lunch å
Vislanda hotell. Här hälsade kyrkoherde Jonson välkommen. Han tackade landshövdingen för att denne genom sin närvaro vid invigningen velat göra denna till en högtidsstund för Vislanda. Vidare uttalade han ett tack till undervisningsrådet Fältheim,
folkskoleinspektör Håkansson, arkitekten, överlärare Widén, byggnadskommittén,
entreprenörer och övriga, som på olika sätt bidragit till att skolan nu kunnat invigas.
Överlärare Widén, som varit ordförande och primus motor i skolbyggnadskommittén,
framförde ett tack till ledamöterna i kommittén för gott samarbete. För lärarekåren talade
folkskollärare Folke Ekedahl. Till sist tog landshövdingen till orda och frambar sitt eget
och övriga gästers tack dels för att de fått vara med om högtidligheten i skolan och dels
vid den välarrangerade lunchen.
En gåva från Amerika.

I samband med invigningen meddelade kyrkoherde Jonson att en f.d. Vislandabo,
numera bosatt i Amerika, skänkt två oljemålningar till Vislanda skola. Givarens namn är
Alfred William Johnston, Los Angeles. Han är född i Vislanda 1885. Föräldrarna hette
Sven Jonasson och Ingrid Kajsa Jonasdotter och bodde på torpet Nyholmen under
Hästhagen. Ingrid Kajsas far var soldaten Jonas Zaar, som bodde på Aplamons soldattorp.
1903 utvandrade Johnston till Amerika, där han ägnat sig åt konstnärsyrket. I brev till
församlingens kyrkoherde har han angivit att han ville skänka de av honom själv målade
tavlorna till den skola, där han själv gått. Eftersom denna nu inte användes har tavlorna
hängts i centralskolan, och kyrkoherden uttalade ett tack för den minnesgodhet konstnären lagt i dagen för sin hembygds skola.

Ur Smålandsposten N:o 39 Torsdagen den 12 Mars 1953.

Vår kära faster och moster

Anna Flink
* 30 dec. 1869
har i dag stilla avlidit, innerligt sörjd
och saknad.
Vislanda den 8 mars 1953.
Syskonbarnen.
Svåger samt många vänner.
Ett strävsamt liv har slocknat ut,
En flitig hand har domnat.
Ditt trötta huvud lagts till ro
och stilla in du somnat.

Sv. Ps. 66.
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Födelsedag.
60 år fyller i dag hemmansägaren Karl Johansson, Rödingsås, Hullingsved, Vislanda.
Han är född i Helmeshult, V. Torsås, men då han var sex veckor gammal flyttade han
med föräldrarna till Krokön i Blädinge, sedan de där inköpt en gård. Här växte han upp
tillsammans med sina syskon och kvarstannade i hemmet. Han var därvid fadern
behjälplig med gårdens skötsel till 1916, då han ingick äktenskap och övertog på arrende
Nyatorp under Hullingsved. Detta lantbruk innehade han till 1921, då han arrenderade en
gård i Gunhult i Virestad. Våren 1922 köpte han Rödingsås som han alltsedan dess
innehaft och brukat. Här har den idoge och skötsamme mannen utfört en berömvärd
odalmannagärning. Sålunda har han utfört betydande nyodlingar och planeringar, renoverat och tillbyggt åbyggnaderna m.m. och vid sidan om arbetet på gården har han under
15 års tid ägnat sig åt virkeskörslor från kronoparken i Eneryda – så mycket virke som
där under nämnda tid avverkats. Även inom det kommunala livet har han tagit verksam
del i egenskap av ledamot i kommunalfullmäktige, blockledare, roteombud m.m. Med
livligt intresse verkade han inom hemvärnet och han har tillhört Virestads hemvärn ända
sedan dess tillblivelse. Intresserad jägare har han gjort sig känd som en säker skytt.

Ur Smålandsposten N:o 37 Måndagen den 9 Mars 1953.
Dödsfall.

Min älskade maka,
vår kära lilla mor,
mormor och farmor

Stina Johansson
* 10/8 1891
insomnade lugnt och stilla idag.
I kärleksfullt och tacksamt minne
bevarad av oss, syster och svåger,
släkt och vänner.
Vislanda den 5 mars 1953.

Efter en längre tids sjukdom avled i torsdags
fru Stina Johansson, maka till järnhandlare
Carl Johansson, Vislanda.
Fru Johansson var född i Söraby församling
1891. Hon var en verkligt hjärtegod människa, som ville allas väl.
Närmast sörjes hon av maken, två söner och
en dotter. Sonen Carl-Erik är järnhandlande i
Mariefred, och Rune föreståndare för Systembolagets utlämningsställe i Vislanda. Dottern
Alice är gift med överlärare Lago Grönvall,
Rydsgård.

CARL JOHANSSON.
Alice och Lago
Karin, Mats.
Carl-Eric och Lissie
Claus-Eric, Carl-Bertil.
Rune.

Stilla var din levnad
Stilla blev din död.
Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
söndagen den 15 mars 1943 kl. 16.
För dem, som önska följa den hädangångna till hennes sista vilorum, sker samling
i sorgehuset kl. 14.
Tänk på Blomsterfonden!
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Ur Smålandsposten N:o 45 Måndagen den 23 Mars 1953.

Liv i rödmetallens skimmer

Fritjof Andersson, Vislanda, i arbete med en
ostkakebunke.
Kopparslagare drar guldfisk ur minneshavet.

Det var den ljusaste sommar, jag nånsin´ varit med om, jag menar den gången uppe i
Norrland. Solen lyste om nätterna… Men att vara kopparslagaregesäll på den tiden,
artonhundranittiotalet, var inte lätt. Det var att flytta på sig nästan oavbrutet. Och vi
vandrade mil efter mil med blytunga fötter och öronen stängda för fågelsången. Hungern
sved i tarmarna, och om vintern blev vi slitna av kallblåsten ute på vägarna. Men vi lärde
ju yrket ordentligt förståss, hade kondition än här och än där och blev så småningom
egna företagare, ansvarsbundna vid arbetet, hemmet och familjen. Rätt många år tog det
innan vi blev ansedda hantverkare, med sådan skicklighet att hemmansägare kom till oss
och beställde för hundra kronor kopparkärl till döttrars bröllop.
80-årig, mildögd och vis sitter han och metar i minnenas hav, mästaren bland kopparslagare Fritjof Andersson i Vislanda. Om yrket säger han, att det var slut efter 1920–
30. Då kom emalj och rostfritt och aluminium. Än finns det en och annan kopparslagare,
men de driver yrket mest som konsthantverk. Kopparkärlen har efter att ha varit nästan
uteslutande nyttosaker, blivit specialtillverkade prydnadsföremål.
Verkstaden är fylld av våren och står ljus utanför rutorna. Den röda koppartonen skimrar
från väggar, bord och hyllor – från kaffekittlar i alla storlekar, formar, bägare, bunkar och
ljusstakar.
Ute i världen.

– I Unnaryds församling i Jönköpings län var far min kopparslagare, och hos honom
fick jag lära först, säger Andersson. Redan när jag var tio år måste jag börja hänga med i
verkstaden. Ja, egentligen var det väl aldrig meningen att jag skulle bli kopparslagare,
men så for bror min till Amerika, och då blev jag tvungen att hjälpa far. Tills jag var arton
år arbetade jag hemma i Unnaryd. När jag var nitton fick jag min första gesällplats i
Ljungby. Det var i januari 1892, jag minns att det var mycket snö då och slädföre.
I maj månad reste jag till Härnösand, för jag trodde att utkomstmöjligheterna var bättre
där. Men se det var dom inte alla… Jag flyttade på mig igen, kom till Tierp i Uppsala län.
Men min arbetsgivare där hade dålig ekonomi, så det var stört omöjligt att få ut lönen. Jag
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passade på en gång, när jag varit på marknad i Skutskär och kom hem med ett par hundra
på fickan. Då tog jag ut min rätt och satte fötterna på andra vägar.
Tolvskillingslycka.

Så småningom kom jag till en plats i närheten av Lövsta bruk, och här fick jag bra
kondition med en veckolön på fem kronor – den vanliga på den tiden. Mat och logi hade
man gratis förståss, annars hade det aldrig gått ihop sig. Man fick klippa kopparplåt,
hamra, förtenna och reparera dagen lång. Något ackordsystem förekom inte, så det var
omöjligt att förtjäna något extra. Gesällivet var hårt och inte så värst romantiskt. Men
många gesäller försökte göra yrket till en vacker dröm: de gjorde brännvinet till huvudsak
och arbetet till bisak. Men verkligheten blev ful av det. Särskilt minns jag en kamrat: han
stod och bytte bort sina nya byxor mot ett par sämre för att få en tolvskilling i mellanskillnad. Man fick tre halvor öl för 25 öre då…
Hem till Småland,

kom jag snart igen. I september 1893 skrev far, att han köpt hus och verkstad i Vislanda
och att jag måste komma hem och hjälpa honom. Så kom jag hit för att stanna för alltid.
Det blev till att köpa kopparplåt i Göteborg för 90 öre kilot (den kostar omkring 7 kr. nu)
och sätta igång tillverkning av kaffekittlar, spannar, skålar, bunkar, fat och alla tänkbara
hushållskärl. Vi sålde på marknader i Ljungby, Växjö, Ryssby, Moheda, Lönsboda och på
andra platser i omgivningarna.
Medan Andersson berättar, kan man sitta och låta ögonen långsamt gå över verkstaden,
där två man arbetar med plåtsax och hammare. Och man måste tänka, att rummet är en
hemtrevlig undanflykt från all skakande oro. Visst hamras det och larmas här inne också,
men tonen är så helt annorlunda. Väggarna är skönt bemålade med visa ordstäv, och
dörren bär på insidan en underfundig vers om fantasin. Och koppar´n lyser och skimrar i
dunklet, och den gamle kopparslagaren talar om arbetsgången…
Hammarverk.

– Se först måste plåten klippas till, så ska den hamras och glödgas i olika omgångar. I
kärlets kanter läggs in en tjock metalltråd, nitar görs i ordning för handtaget, och så blir
det en spann. Gör man annorlunda kan det bli en ostkakebunke, ett brännvinsmått, en
ljusstake eller vad som helst. Och gör man tokigt, så blir det ingenting alls, i varje fall
ingenting, som folk vill kännas vid. Än i dag
använder vi samma verktyg som för trehundra år
sedan, yrket är ett riktigt hantverk.
Och när man ser sig om, upptäcker man verktyg
överallt – mest hammare och träklubbor. Det finns
i själva verket inget hantverk, som kräver så många
olika sorters hammare som kopparslageriet. Varje
hammare har sin speciella form för att få fram
avsedd nyans i metallen. Så måste kärlen slutligen
förtennas över träkolseld, och det måste göras
omsorgsfullt, om det skall hålla.
Många specialbeställningar har Andersson haft
under åren. Särskilt minns han ett ostkar av koppar,
vilket rymde 2,500 liter och levererades till
mejeriet i Lidhult.
Den långa resan.
Många hammare behövs.

Marknadslivet var intressant och spännade förr i
tiden, säger Andersson. Folk samlades från alla
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håll, och kopparslagarna hyrde för fem kronor en bonde med hästskjuts för att transportera sina varor till saluplatserna. Vägarna var mörka, smala och osäkra. Ibland blev vi
hejdade av löst folk, som låg på lur i vägkanterna och hindrade transporten. Och ofta gick
vagnarna sönder.
Mest minns jag en sorglustig händelse från många år sedan tillbaka. Det var i april, och
som en sällsynthet för årstiden hade det fallit snö natten före marknaden i Härlunda. Det
var slädföre, när jag steg upp på morgonen. Bonden, som skulle hjälpa mig att transportera kopparkärlen till marknaden, tyckte gott, att han kunde spänna hästen för släden
istället för vagnen. Och det gjorde han också.
Allt gick bra till Härlunda, men hemresan blev en mycket olustig upplevelse. Solen hade
smält bort nästan all snön under dagen, och gruset skrek under medarna, medan hästen
drog sig tvålskummig i backarna. Sakta gick det, oerhört sakta. Mörkret packade sig över
vägen, några kopparkärl låg och skramlade mot forans bräder, månen glittrade kallt
mellan trädstammarna. Vi var djupt missmodiga och talade just inte mycket. Det blev
bara ett argt tigande till ackompanjemang av flåsningar, hovtramp och skärande ljud från
små gruskorns smärtsamma läge under järnmedarna. Hem kom vi ju i alla fall till slut.
Men då hade aprilstjärnorna för länge sen´ bleknat och tupparna gol i gårdarna.
Wood.

Ångsågen i Vislanda nu högmodern
Barkmaskin och flistugg senaste nytt

Den moderna exteriören ger ett tilltalande intryck.

Att AB Ångsågen i Vislanda de senaste åren genomgått en genomgripande förvandling
och nu är en högmodern anläggning med stor kapacitet, kunde ett 70-tal representanter
från Kronobergs läns byggnadsmaterialförening på tisdagen konstatera, när de visades
omkring av företagets driftige chef, disponent Göte Johansson. Sedan han övertog
ledningen år 1938 har den ena förändringen avlöst den andra och både maskinpark och
byggnader är nu i bästa skick. Årsproduktionen för företaget är nu 2,000 – 2,200 stda. Det
senaste tillskottet på maskinfronten är en barkningsmaskin, som kan ta upp till 26 tums
stockar. Barken utnyttjas till eldning av ångmaskinen, med en kapacitet på 175 hkr.
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Besökarna fick följa timmerstockarna från det de lastades av bilarna, rullades ned på
timmerspelet och fördes in i barkningsmaskinen. Därifrån tippades de ned i dammen, vars
vatten aldrig fryser, då det på vintern värmes av spillånga – och därifrån till ramsågarna
och sorteringsverket.
Den genomsnittliga kapaciteten är 700 stockar per dag. Allt tas tillvara av stocken utom
möjligen barken, av vilken blott 20 procent går till eldning. Resten användes till
utfyllnad. Det material, som icke duger till virke, går till den s.k. flistuggen och därifrån
på transportband till en stor flisficka.
År 1938 inledde disponent Johansson rationaliseringen av sågverket med ombyggnad av
det gamla maskinhuset. Sågen var planerad omkring tre år innan man fick byggnadstillstånd. Den 1 augusti 1950 satte man emellertid i gång och i mars 1951 var man klar
med byggnadsarbetet. Brädgårdens mark måste därefter hårdgöras, innan arbetet med
dess omplanering vidtog. Nu sköter en gaffeltruck arbetet där, och man har för avsikt att
skaffa ytterligare en truck med större kapacitet och ha den gamla i reserv.
Innan företaget köpte mark och anskaffade flistugg och barkmaskin hade man
förhandlingar med Strömsnäs Bruks AB
om köp av flis. När kontrakt skrivit på åtta
år inleddes den senaste ombyggnadsetappen. All flis köres med lastbil den fem
mil långa vägen till sulfitfabriken i Delary.
Man fick emellertid en del svårigheter att
övervinna, innan allt kunde anses gå
perfekt. Transportbanan för barken bl.a.
vållade en hel del bekymmer. Barkningsmaskinens kapacitet är större än man behöver och därför utföres också barkning åt
Stockar på väg in i barkmaskinen, som skötes
Skogsägarnas Industri AB.
av Helge Borg.
Till AB Ångsågen hör också ett modernt
hyvleri. Företaget sysselsätter mellan 50 och 60 man, har fyra kontorsanställda jämte en
sågmästare, en skogsinspektör och två förmän. Man förfogar över sex lastbilar, en jeep,
trucken och tre hästar för vissa skogstransporter.
Sågen har ritats av arkitekt Claes Knutson, Alvesta. Ingenjör A. Boström å Skogsägareföreningen i Växjö har hjälpt till med konstruktionen av barkmaskinshuset.
Disponent Johansson betonar emellertid, att det mest värdefulla vid ombyggnaden har
varit den hjälp och de idéer, som de anställda lämnat vid alla tillfällen.
Vid rundvandringen märktes tydligt, att allt gjorts för att underlätta det förut tunga
arbetet. Dessutom hade åtskilliga små konstruktiva förbättringar tagits i bruk och man
försöker också få driften så ekonomisk som möjligt. Ett bevis härpå är bl.a. att man tar
tillvara spillångan i mesta möjliga mån. Den användes bl.a. till uppvärmning av flera
lokaler och bostäder.
Rationaliseringsarbetet är emellertid inte avslutat i och med barkningsmaskinens
inmontering. Man placerar ytterligare ett timmerspel och dessutom skall SJ draga in ett
stickspår på området. Därmed underlättas lastningen av järnvägsvagnarna i mycket hög
grad.
Samarbetet mellan oss alla i företaget är dock det viktigaste, anser disponent Johansson.
De anställda skall ha en känsla av trygghet.
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Ur Smålandsposten N:o 43 Torsdagen den 19 Mars 1953.
Dödsfall.

Min kära syster

Anna Magnusson
* 25 jan. 1871
avled i dag, lugnt och stilla i sitt
hem. Innerligt sörjd och i tacksamt
minne bevarad av oss, släktingar och
många vänner.
Vislanda den 17 mars 1953.
CARL MAGNUSSON

I sitt hem avled i tisdags fröken Anna
Magnusson, Vislanda.
Hon var född i Allatorp, Tävelsås den 25 jan.
1871. I Vislanda har hon under många år
bedrivit bageri och konditori tillsammans med
en syster, som avled 1941. I fem års tid innehade systrarna konditoriet ”Gröna Lyktan” i
Växjö. Fröken Magnusson var en enastående
skicklig bagerska. Hon har varit verksam inom
sin rörelse in i det sista. Personligen var hon
snäll och hjälpsam.
Närmast sörjes hon av en broder, trotjänarinna och övriga släktingar.

Elina Nilsson

Sv. Ps. 586.

Ur Smålandsposten N:o 47 Torsdagen den 26 Mars 1953.
Dödsfall.

Att min älskade make
vår käre far och morfar

Karl Gustaf Ahlberg
född den 16/5 1881
avled lugnt och stilla i dag, djupt
sörjd och i tacksamt minne bevarad
av mig, son, sonhustru, svärson,
dotterdotter, övrig släkt och vänner,
har vi den smärtsamma plikten
tillkännagiva.
Hästhagen, Vislanda den 20 mars 1953.
EMELIA AHLBERG
Gunnar och Ebba
J. A. Lundström
Anne-Mari
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 den då i dina händer.

I sitt hem i Vislanda avled natten till fredagen
lantbrukaren Karl Gustaf Ahlberg i sitt 72:a
levnadsår.
Den bortgångne, som var född i Vislanda,
sörjes närmast av maka, sonen byggnadstekniker Gunnar Gylén, sonhustru, brodern
järnvägstjänsteman Axel Ahlberg, bosatt i
Amerika, svärsonen byggnadskontrollant J. A.
Lundström samt dotterdotter fil. mag. AnneMari Lundström.
Begravning.
I Vislanda kyrka vigdes till den sista vilan i
går fröken Anna Magnusson, Vislanda.
Före avfärden från sorgehuset hölls utfärdsbön av lantbrukare Evert Magnusson,
Rickardshult, Vislanda. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda,
som talade över Johannes Evang. 1: 18 och
sjöng begravningsmässan. Vid graven å gamla
kyrkogården talade en broder och systerson till
den hädangångna, samt slaktarmästare Axel
Karlsson, Vislanda, och bokförare Inge Johnsson, Älmhult. En vacker blomstergärd hade
ägnats den hädangångnas minne.
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Ur Smålandsposten N:o 50 Tisdagen den 31 Mars 1953.

Vår käre fader

Härmed meddelas
att
f.d. Banarbetaren

Per Olof Kronbladh
f. 11/11 1873
avled stilla i dag
Vislanda den 29/3 1953.

Gustaf Adolf
Andersson

Vera och Birger.
Birgitta och Ingemar.
Åke och Kerstin.
Per-Åke och Ing-Mari.

efter ett tåligt buret lidande stilla
avlidit i sitt 77:de levnadsår.
Vislanda den 28/3 1953.
VÄNNERNA.

Sv. ps. 403: 5.

Stilla var din levnad
Stilla blev din död.

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
å tid, som senare meddelas.

Ur Smålandsposten N:o 52 Lördagen den 4 April 1953.
Dödsfall.

Vår kära syster

Ida Sofia
Johannesson
har i dag stilla insomnat i sitt 63:e
levnadsår, efter ett långt men tåligt
buret lidande, djupt sörjd av oss
syskon, svåger, övrig släkt och
vänner.
Hullingsved och Diö den 1 april 1953.

Efter en lång tids sjukdom avled i onsdags
fröken Ida Sofia Johannesson, Hullingsved,
Vislanda.
Hon var född 1890, och dotter till framlidne
lägenhetsägaren Johannes Olsson, Grönelid,
Vislanda. Efter faderns död stannade hon kvar
i hemmet till för fem år sedan, då hon sålde
lägenheten och flyttade till en syster och
svåger i Hullingsved.
Närmast sörjande är två syskon.

Martina Lindberg.
Emma och Samuel Nilsson.
Syskonbarnen.
Stilla mitt stoft må gömmas
i den tysta jordens famn.
Må det rum av världen glömmas,
där jag vilar utan namn:
Rum och namn väl Herren känner,
då han ropar sina vänner.

Sv. ps. 403.
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Ur Smålandsposten N:o 53 Tisdagen den 7 April 1953.

Förlovade

Göte Munther
Stina Johansson
Alvesta.

Sven Göran Lönn
Elsa Petersson
Ljungby.

Vislanda.

Arne Fransson
Elin Johansson

Vislanda.
Påskafton.

Målaskog.

Vislanda.
Påskafton.

Ur Smålandsposten N:o 58 Torsdagen den 16 April 1953.
Ragnar Nilsson:

En torpares livsöde.
Torp- och småstugebebyggelsen är ett kapitel i den svenska odlingshistorien, som är
värd att minnas och beskrivas.
Många hembygdsföreningar i våra bygder har under senare år, också insett, vilket stort
och betydelsefullt värde, som just en torpinventering har för kommande tider.
De har genom sina uppteckningar av nyss försvunna torp och småstugor, så långt det
varit dem möjligt och utan allt för stora kostnader, åt eftervärlden sökt bevara de rester
som ännu finnas kvar.
Det har även stor betydelse, att dessa inventeringar göres medan tid är, ty med varje år
som går försvinner spåren och minnena av dem, som en gång bodde i dessa små enkla
kojor.
Snart vet man knappast var torpet låg och ännu mindre om dess bebyggelse. Stugorna
har rivits och jämnats med marken och det enda som man lägger märke till då man vistas
i skog och mark är vanligen ruinen av mur- och husgrunden.
Hård var den kamp och bittert det öde, som det stora flertalet av torparna fick utstå och
genomleva.
I denna artikel skall närmare skildras det hårda och till slut tragiska livsöde, som
drabbade torparen Petter Johan Johansson på torpet Ängaholm under Fröåsen i Vislanda
socken.
Han var född den 7/5 1821 i Stenslanda, Tävelsås, och inflyttade till Vislanda år 1846
jämte sin dåvarande hustru, Chatarina Pärsdotter, som var bördig från denna socken.
Påföljande år den 25 mars, övertog makarna av bonden Petter Månsson i Fröåsen, några
tunnland stenig jord på arrende, då liggande som betesmark för gårdens får.
Enligt det kontrakt, som då skrevs på 49 års förpantningstid, skulle de i årlig skatt betala
8 Riksd. 16 Sk. Riksg. för de första åren och när tio år gått ökade skatten till 12 Riksd.
Riksg.
Om skatten ej betalades inom sex veckor efter bestämde tiden var kontraktet om intet.
Hus uppsätter torparen efter behag och när kontraktet är till ända lupit tillfalla de honom
själv eller dess arfvingar. Torparen håller stängsel om sig sjelf och får till detta under
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första året på gårdens ägor hugga 250 åsar samt 200 stafver, och lika mycket var tionde
år.
Vidare fick han när Stina i Sjövik blifver med döden afliden rätt till 2:ne fårbeten med
des Lamm i gårdens uttmark. Så lydde huvudpunkterna i kontraktet, som torparen och
hans hustru förklarade sig nöjde med och å ömse sider ville efterlefva och fullgiöra.
Torparen första uppgift blev ju att få tag i en bostad. Det hette att ”hus upsäter torparen
efter behag”, d.v.s. han fick bygga efter egen vilja och råd. Så blev också fallet ty
anspråken på modernitet och bekvämlighet voro ytterst minimala på den tiden. Det blev
därför ej något funkishus i stil med våra dagars, som torparen timrade upp.
På gården fanns en gammal fårabod av timmer, som torparen köpte och med hjälp av
bondens oxar forslades den till det nya torpet. Det blev en stuga om ett rum och kök och
till golv i köket lades stora flata gråstenar, som med åren blevo nötta och blankslipade.
Sedan man fått de nödiga byggnaderna uppförda började det hårda och tunga arbetet
med uppodlingen av de små åkerlapparna, som skulle ge dem ett nödtorftigt bröd för
livets uppehälle.
Knappt hade mer är tio år gått till ända på kontraktstiden, förrän hårda motgångar
började göra sig gällande för torparen. Av någon anledning hade han kommit i skuld till
Håkan Samuelsson i Långhult, enligt Kongl. Befallningshafvandes Res. den 30 okt. 1857,
och för gottgöring av denna hölls exekutiv auktion i Lindås, Vislanda, den 21 maj 1858,
på besittningsrätten till torpet, jämte byggnader, enligt kontraktet.
Vid försäljningen, som medgavs av jordägaren, stannade nämndeman Magnus Åkesson,
Lönshult, för högsta anbudet 150 Riksd. Rmt.
På nåder fick torparen dock bo kvar, och när 30 år gått lyckades han återköpa sin
åborätt, d.v.s. kontraktet, för 30 kronor.
Detta visar hur svårt det var då att skrapa ihop de tior, som i våra dagar endast är en
dagspenning för en arbetare.
Torparen Petter Johanssons livsöde slutade på ett tragiskt sätt. På morgonen den 4
augusti 1897 lämnade han sitt gamla torp för alltid och reste till Alvesta.
Efter att ha besökt kronolänsman C.E. Hjertquist i ett ärende gick han på vägen därifrån
förbi ”Klara källa”.
Det var en solvarm och tryckande dag och han stannade därför till vid källan för att
dricka vatten.
Härunder bar det sig inte bättre än att han föll ned i densamma och drunknade. Och här i
den gamla offerkällan funno sedan några skolbarn honom liggande död.
Petter Johansson var gift två gånger och hade sex barn. Hans maka i andra giftet Kjerstin
Jonsdotter var född den 26/7 1825 i Virestad, och död den 1/5 1883.
Sonen Magnus, född den 5/9 1855, blev kvar i den gamla torpstugan, där han i största
ensamhet framlevde sitt i mångt och mycket originella liv, till år 1929, då han flyttades
till ålderdomshemmet. Här avled han 1937.
När nu vinden sveper fram över den plats där torparen gick och brottades med jord och
sten är det inte mycket som finns kvar.
Endast stenarna i de gärdesgårdar, som torparen under svett och möda lade upp i hägnad
om sig själv talar på sitt tysta språk om våra fäders gärning. Och när vi själv någon gång
sätter vår fot på den mark där en gammal stuga förut stått, är det som vi minner orden av
Pär Lagerkvist i hans dikt Hembygden:
Enslig var bygden där stugan låg,
Men vårt var folket därinne.
Gamlingen ut genom rutan såg,
Nu är han frid och minne.

127

Ur Smålandsposten N:o 61 Tisdagen den 21 April 1953.
Dödsfall.

Min älskade make,
vår fader

Johan Elof
Samuelsson
har efter ett långt men tåligt buret
lidande stilla avlidit i sitt 76:e
levnadsår. Djupt sörjd av maka,
barn, barnbarn och syskon.
Vislanda den 19 april 1953.

Efter en längre tids sjukdom avled i söndags
f. järnvägsarbetaren Johan Elof Samuelsson,
Kvarnabacken, Vislanda.
Han var född i S. Ljunga 1877. Samuelsson
har under mer än 30 år arbetat vid järnvägsbyggen inom Sverige. För ett 15-tal år sedan
pensionerades han och flyttade då till Vislanda.
Närmast sörjes han av hustru, barn, två bröder
och en syster. En av bröderna är f. kvarnägare
Anders Fritiof Samuelsson, Piggaboda, Vislanda, och andre brodern är bosatt i Amerika.

KRISTINA SAMUELSSON.

Sv. Ps. 557.

Ur Smålandsposten N:o 68 Måndagen den 4 Maj 1953.

Konstsmed med många järn i elden
Utsökta ting av gulmetall från Vislanda

Harald Andersson fullbordar en av sina lampetter, medan
fåglarna sjunger utanför fönstret.

”Först var jag trädgårdselev. Men blommorna och grönsakerna utvecklades som Gud
ville utan att jag kunde lägga någonting alls till deras form och växt – de blev vackra och
gröna alldeles utan min medverkan. Jag fick aldrig någon riktig utlösning inför min
skaparlust. Så blev jag målare, strök väggar och tak hemma och i stora städer. Men inte
heller detta arbete kunde tillfredställa mig. Jag slog om igen och blev konsthantverkare
med metaller som arbetsmaterial. Nu ritar jag själv mina modeller. Någon gång händer
det, att man blir nöjd med resultatet. Då kan man bli varm av plötslig arbetsglädje och ta
till hammaren med en fin känsla för jordvandringens värde…”
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Konstsmeden Harald Andersson i Vislanda arbetar mest med mässing, som han på sitt
alldeles speciella sätt förvandlar till dopfat, vinkannor, brickor, lampetter, askfat,
brödkorgar, urnor och andra ting. Många kyrkor i bygden får helgdagsljus från dessa
lampetter i gulmetall, många barn har vattenösts och skrikit över dessa Vislandatillverkade dopfat.
Men den huvudsakliga produktionen i Harald Anderssons verkstad består av brickor,
brödkorgar och ljusstakar. Numera går nästan hela tillverkningen till USA, där efterfrågan
är stor, särskilt vid julhelgen. Förut såldes en hel del genom hemslöjden men nu sker
försäljningen till övervägande delen med hjälp av katalogsystem och affärskontakter
hemma och i utlandet.
– Mässingen gick bättre för fyra fem år sedan, säger Harald Andersson. Den var mera
modesak då. Nu går den inte riktigt så bra, fast jag och min medhjälpare har ju fullt upp
att göra i alla fall. Utom de rena nyttoföremålen, som vi gör i större serier, har vi ständig
sysselsättning med beställningar och reparationer av olika slag. Lampetter har jag gjort åt
bl.a. kyrkorna i Ryssby, Skatelöv, V. Torsås och Tingsryd.
Själva arbetsgången är i stort sett densamma som vid kopparslageri, och verktygen är
huvudsakligen hammaren och plåtsaxen. Ibland har vi också användning för en press och
en metallsvarv, men det är mest för detaljarbeten. Det mesta görs för hand. Man måste
kunna lite av varje: smide, gravering, ciselering, teckning, svetsning, lödning. Roligast är
det alltid, när man får försöka åstadkomma något vackert efter eget mönster.
Harald Andersson har arbetat med metaller sedan omkring 1940. Då övergav han
målaryrket och började hjälpa sin far, Fritjof Andersson, och brodern Ivar Andersson i
deras verkstad. De sysslade mest med kopparslageri och tillverkning av prydnadsföremål.
År 1944 ritade Harald Andersson ett hus åt sig själv och sin familj. Det var mycket
originellt och väckte en del betänksamhet hos sakkunniga arkitekter. Men det avskräckte
inte ritaren, som utan betänkande satte igång med att bygga och inreda. Resultatet blev ett
mycket egenartat och mycket trivsamt hus i en tallskogsdunge. I andra våningen inredde
Harald Andersson en ateljé med stora, ljusa takfönster. Här håller han till med sitt
hobbymåleri, sina tavlor och sina egenhändigt byggda fioler. Tidigt om sommarmorgnarna, när kråksången flyter i cirklar kring talltopparna är konstsmeden häruppe och
roar sig själv med penseln eller stråken.
Ett vackert prov på konstsmeden Harald Anderssons yrkesskicklighet är det balkongräcke av järn, som husets barn leker bakom om sommaren. Det är monterat runt en långsträckt balkong på husets baksida och försett med roliga och bra formade figurer.
I det nya husets bottenvåning har Harald Andersson byggt sin egen verkstad, och här
finner man honom för det mesta. Men han är en mångsidigt begåvad man och måste ofta
ta till ritstiftet eller penseln för att kunna ge form för någon plötslig ingivelse. Sett med
hans ögon är allt intressant och värt ett närmare studium, även om det inte alltid resulterar
i några vidare upptäckter.
– Konsthantverken har nog sina ljusa sidor, säger Harald Andersson. De ger möjligheter
till personliga avgöranden och personligt engagemang i uppgiften. Men de är osäkra
också. Tiderna förändras så fort. Det, som gick bra för några år sedan, går inte nu, och det
som går nu, kommer inte att gå hur länge som helst.
Jag tror i alla fall, att konsthantverken har en framtid. Men det är alldeles nödvändigt att
arbetena – i den mån de är värda det – blir betraktade och betalda som konstverk. Vi
borde också få bra betalt för vårt arbete, att vi kunde ägna mera tid och omsorg åt varje
sak istället för att offra hela arbetstiden för serietillverkning av lättsålda nyttoföremål. Då
först skulle vi kunna lägga våra arbeten för andras ögon med stolthet och glädje.
Wood.

Begravning.
Å Vislanda gamla kyrkogård gravsattes i lördags änkefru Emma Sjöstrand, Malmö.
Jordfästningen hade på torsdagen ägt rum i Malmö. Under klockringning bars kistan till familjegraven, där kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, förrättade bön. Tal hölls av den avlidnas son bank-
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tjänsteman Sture Sjöstrand, Malmö, och svärsonen banktjänsteman E. Oorthen, Trelleborg.
Kyrkoherde Jonson nedlade en krans från Vislanda församling. För vännerna i Vislanda talade
folkskollärare J.W. Gustafsson och lantbrukare Verner Johansson, Hönetorp. Den högtodliga akten
avslutades med psalmsång.
Den bortgångna var änka efter f. kantorn i Vislanda Per Mauritz Sjöstrand.

Ur Smålandsposten N:o 73 Tisdagen den 12 Maj 1953.

Maskin ut, torv upp i Vislanda
Nykonstruktion gör många mans
jobb på mossen.
Det är hararnas och de speltokiga orrarnas
mark. Ute på den bruna Skördatorpsmossen
i Vislanda har de små björkbuskarna fått
gröna musöron av våren. Varma vindar
vandrar genom ljungen och kammar det
korta tallskogsskägget vid torvfältets gränser. Men mitt ute i ljunghavet sliter och
väsnas varje dag ett stridsvagnsliknande,
larvfötterförsett block av metall och trä. Det
är fabrikör Olle Olssons nyuppfunna torvupptagningsmaskin, en oerhört effektiv
konstruktion, som går fram var som helst,
mumlande, rytande, ersättande många starka män i lugnt medvetande om sitt värde
som rationaliseringsfaktor på ett betydelsefullt område.
Över Skördatorps bränntorvsmosse regerar
sedan 1943 fabrikör Olle Olsson. Det är en
man, som ständigt är sysselsatt med att
förbättra sin situation genom att efter bästa
förmåga ändra på saker och justera detaljer
inom sitt erfarenhetsområde, som nu med
torvupptagningen. Förut skedde den med
hjälp av en linbanemaskin och tjugoåtta
man, men nu klaras den helt och hållet av en
enda man och den nya torvupptagningsmaskinen. Det är svårt att tänka sig en mera
genomgående och effektiv rationalisering.

Framför maskinen är kortvuxen ljung och småbuskar.
Konstruktörens bror, Tore Olsson, sitter för tillfället
vid spakarna.

…och efter ligger torven styckeskuren och färdig.
Konstruktören , fabrikör Olle Olsson t.h. och maskinisten Malte Samuelsson granskar resultatet av upptagarens arbete.

Mycket funderande
och många experiment fordrades, innan jag hade konstruktionen helt klar för mig, berättar
fabrikör Olsson. Men nu tror jag mig ha funnit en rätt bra lösning på torvupptagningsproblemet. Min nya maskin har varit i bruk ungefär ett år nu och man kan nog säga, att
den är omsorgsfullt utprovad och visat sig väl uppfylla förväntningarna. Den är patentsökt
både här i Sverige och i utlandet, och inom torvindustrien har man visat mycket stort
intresse för dess möjligheter till en effektiv rationalisering av upptagningsarbetet.
Systemet är helt automatiserat, en kedjesåg drar upp torven från ett maximalt djup av
2,5 m., torven förs med hjälp av ett särskilt arrangemang upp i en torvkvarn för lämplig
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bearbetning, så går den genom ett munstycke direkt ut på fältet i ett 1,5 meter brett stråk,
och samtidigt hugger sinnrikt konstruerade hjul och knivar torvmassan i önskad styckestorlek. Maskinen går fram på larvfötter och drivs av en 100 hästars bilmotor, som
ändrats om för fotogendrift.
Men det nya upptagningssystemet kommer man ifrån tidigare problem med besvärliga
och tidsödande transporter. Maskinen larvar ut i ljungen och lämnar breda, bruna stråk av
färdig och huggen torv efter sig. Allting är serverat liksom på en bricka. Men uppfinningen sörjer inte bara för att större kvantiteter torv kommer upp på kortare tid än
någonsin förr utan också för att kvalitén på den upptagna torven blir den bästa tänkbara.
Annars brukar det ju vara så, att det som är rationaliseringsåtgärd i ett avseende är en
olägenhet i ett annat. Man behöver bara tänka på så enkla saker som bärplockningsapparaterna, som visserligen fyller korgarna kvickt, men tyvärr till stor del med blad,
kvistar, skinnbaggar och annat skräp. Den nya torvupptagaren på Skördatorpsmossen är
ett rationaliseringsarrangemang utan olägenheter, åtminstone så vitt man hittills kunnat
bedöma.
Resultatet
av Olle Olssons tankeverksamhet och experimenterande har alltså blivit en bra och
funktionsduglig apparat för upptagning av bränntorv. Den normala årsproduktionen på
Skördatorpsmossen är 2,000 ton. Med den nya torvupptagningsmaskinen är timproduktionen ungefär sex ton räknat i torkad och färdig torv. Men
man räknar med att med smärre omdimensioneringar av vissa
detaljer kunna komma upp i en årsproduktion av 10,000 ton.
För närvarande ligger fabrikör Olsson i underhandlingar med
intresserade verkstadsföretag för att så småningom kunna få
igång serietillverkning av sin uppfinning. Den kommer att
levereras i två utföranden, dels för självdrift och dels för
kombination med traktor. Motorn skall bytas ut mot en diesel,
som kan hålla driftskostnaderna nere i möjligaste mån.
En mycket stor fördel med den nya torvupptagningsmaskinen
är, att den kan skötas helt och hållet av en enda man. Självfallet
har den sin största betydelse för upptagningen, från april till
mitten av juli, men man räknar med att också kunna använda
torvupptagaren för vissa transportarbeten under bärgningen.
I arbetet
är den stora, stridsvagnsliknande maskinen flitigare än en
mullvad. Det är roligt att sitta i mosskanten och se hur effektivt
och snabbt torven kommer upp, utan att man själv behöver göra
ett handtag. Maskinisten Malte Samuelsson donar lite med
reglagen, och allting går som det skall, banden rullar, kedjesågen skär djupt ner i den brunvarma vårjorden. Framtill på
upptagaren har man placerat ett par grova bjälkar att ta till, om
man händelsevis skulle köra fast någonstans i blötjorden på de
sankaste ställena. De pekar akt fram som kanoner och bidrar till
att ge maskinen ett respektingivande utseende.
Meter efter meter gå upptagaren fram över ljungen och lämnar
efter sig en brun, styckeskuren matta att torka i vårsolen. Tomma fotogenfat i skogskanten vittnar om arbetsfliten. Uppe på
himlen trängs alla molnen med en ensam flygmaskin. Den
andra maskinen, torvupptagaren på mossen, brummar och sliter
med sitt. Konstruktören, som ögonföljt metallfågels flykt, ser
nu tankfullt ut över arbetsfältet, medan hans vänstra hand i
distraktion repar de gröna ”öronen” av en björkbuske.
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Bränntorvsindustrins framtid är beroende av rationaliseringsåtgärder, som kan
åstadkomma att torven på allvar kan konkurrera med övriga bränslen. Olle Olsson är inte
den, som ropar hej, förrän han är över bäcken. Men han och många sakkunniga väntar sig
mycket av det larvfötterförsedda blocket, som i dessa vårdagar förvandlar harars och
orrars mark till människonyttigt bränsle.
Wood.

Ur Smålandsposten N:o 74 Lördagen den 16 Maj 1953.
Födelsedag.
50 år fyller i morgon fröken Ingrid Lindell, Vislanda. Hon är född i
Lindön, och kom tidigt ut i förvärvsarbete. Vid 18 år ålder drabbades hon
av en svår sjukdom, vilken gjorde henne partiellt oförmögen till arbete.
Hon lät sig icke nedbrytas av motgången utan utbildade sig till sömmerska. Som sådan är hon mycket anlitad, emedan hon är en skicklig
yrkesmänniska. Energisk och arbetsam som hon är av naturen, har hon
mången gång fått böta med ohälsa, därför att hon åtagit sig för mycket
arbete. Livets hårda skola har emellertid lärt henne att ej jäkta, varför hon
nu måste avvisa många kunder. Hon är aktiv medlem i Vislanda husmodersförening och deltar dessutom i språkkurser. Fröken Lindell hör till
de stilla i landet som ej gör något väsen av sig. Genom sitt försynta och
redbara sätt har hon skaffat sig många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 79 Tisdagen den 26 Maj 1953.

Förlovade
Eric Engslätt
Sigbritt Hildingsson
Vislanda.

Vår innerligt älskade
lilla mor

Läckeby.

Ingrid Maria Flood

Pingstafton 1953.

har efter en längre tids sjukdom stilla
avlidit i sitt 90:e levnadsår och
lämnat oss, släkt och många vänner i
stor sorg.
Vislanda den 22/5 1953.

Mauritz Marcusson
Kerstin Salskog
Vislanda.

Blädinge.

BARNEN.
Barnbarn.
Barnbarnsbarn.

Sv. Ps. 361.

Dödsfall.
Ingrid Maria Flood †. Änkefru Ingrid Maria Flood, Vislanda, har avlidit i en ålder av 90 år. Den
gamla har i sin krafts dagar varit en duktig och arbetsam kvinna, som uppfostrat nio barn.
Närmast sörjande är fem söner och fyra döttrar, samt barnbarn och barnbarnsbarn.

Bröllop.
Pingstdagen sammanvigdes i Vislanda kyrka posttjänstemannen Karl Gunnar Valdemar
Swahnberg och fröken Ingrid Matilda Karlsson, dotter till lantbrukare Ernst Karlsson och hans
maka, Rickardshult, Vislanda. Kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, förrättade vigseln, höll tal till
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brudparet över orden i Davids psalm 33: 22 och sjöng brudmässan. Sem. stud. Berit Fohlberg,
Växjö, sjöng ”Lovsång” av L. van Beethoven samt en Pingsthymn. Efter vigselakten gav brudens
föräldrar middag å Torne pensionat.
På pingstaftonen sammanvigdes i Vislanda kyrka av kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, stationsföreståndaren John Edvard Nilsson, Farstorp, och fröken Gunvor Inga-Lill Lindell, Vislanda, samt
hr Gunnar Erland Ingvar Andersson, Varberg och fröken Elsa Marianne Hillevi Lindell, Vislanda.
Brudarna är döttrar till lantbrukaren Gustaf Lindell och hans maka, Mjöhult, Vislanda.
Vigselförrättaren talade över orden i Psaltaren 38: 10 och sjöng brudmässan. Brudarnas föräldrar
gav därefter middag i sitt hem i Mjöhult, Vislanda.
Pingstafton sammanvigdes i Vislanda kyrka svetsaren Erik Hubert Johansson, Hult, Blädinge,
och fröken Karin Ingrid Marianne Svensson, dotter till lantbrukaren Simon Svensson och hans
maka, Vislanda. Vigseln förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, som talade över 2 Tess.
2: 17 och sjöng brudmässan. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i sitt hem för ett stort
antal inbjudna.
I Vislanda kyrka sammanvigdes pingstafton bilmekanikern Stig Folke Sigvard Gustafsson,
Stockholm, och fröken Inga Britt-Marie Johansson, dotter till fru Ruth Johansson, Lindås,
Vislanda. Kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, förrättade vigseln och höll lyckönskningstal med
utgång från orden i Lukas 10: 1 och sjöng brudmässan. Brudens moder gav därefter middag å
Vislanda hotell.

Ur Smålandsposten N:o 83 Tisdagen den 2 Juni 1953.

Smålandsindustri slog till
A-Betong AB gör bra väg för SJ:s tåg

Ivar Berggren transporterar slipers med
hjälp av en travers.

Direktör Bengt J. Olsson och disponent Lennart
Olsson framför en stapel betongslipers.

”Grus och sten det har vi här i Småland, säger disponent Lennart Olsson, A-Betong i
Växjö – Vislanda AB, när han står spanande på kanten till ett av de stora grustagen, som
levererar råmaterial till hans verksamhet. Vi måste försöka göra något av det…” och
Lennart har sannerligen gjort något av gruset – tillsammans med fadern direktör Bengt J.
Olsson och brodern Egon har han med våldsam energi och otyglad verksamhetslust drivit
upp ett storföretag, som är känt som landets förnämsta tillverkare av betongrör. Nu har
företaget som en nyhet för Sverige tagit upp produktionen av betongslipers för SJ:s
räkning. Med dessa slipers under rälsen sparar SJ 2,400 kr. per km. och år.
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– Men hrr träslipersleverantörer behöver inte vara oroliga, säger Lennart Olsson. SJ
förbrukar 2 miljoner slipers om året, och vår produktion av betongslipers kan bara uppgå
till en liten del av denna kvantitet. Annars tycker man nog, att trä är ett alldeles för
dyrbart material för att ligga och ruttna under tåg…
Ständig utveckling.

A-Betong AB startade år 1944 av nämndeman Bengt J. Olsson tillsammans med sönerna
Lennart och Egon. Sedan dess har företaget befunnit sig i ständig utveckling, vilket varit
en naturlig följd av ledningens ständiga strävan efter absolut högsta möjliga kvalitet. Man
har inte nöjt sig med att göra bra saker, man har gått in för att göra enastående bra saker.
Att man lyckats kan provningsanstalternas kontrollintyg bevisa – 1952 hade A-Betong
rekordet för Sverige ifråga om antalet godkända provningsserier. I sammanhanget kan
nämnas, att företagets tillverkningskapacitet bl.a. omfattar 1,000 meter rör om dagen, och
att det för den sammanlagda tillverkningen i Vislanda och Växjö går åt minst en järnvägsvagn cement per dag.
Betongrör tillverkar fabriken i ungefär 150 olika dimensioner, från små rör på 3 kg. till
stora kulvertar på 3,5 ton. Dessutom tillverkas en mängd olika typer av betongblock och
specialdetaljer för byggnadsändamål, plattformkanter för SJ och mycket annat, som faller
inom ramen för en betongindustris verksamhet. Och allt utförs efter de mest moderna och
i många fall egna metoder. De många specialdetaljerna på maskinerna har konstruerats
och tillverkats inom företaget, och allting är vid det här laget omsorgsfullt utprovat.
Rörpressarna, apparaturen och maskineriet för sliperstillverkningen, krossverk, skrapspel
och allt det andra fungerar alldeles som det skall. Men man får inte tro, att hrr Olsson i
längden låter sig nöja med det. Om man inte misstar sig allt för mycket, komma de att
tillvarata varje erfarenhet för att göra den tekniska utrustningen ännu bättre och på så sätt
få upp produktionstakten till det absolut maximala.
Företaget sysselsätter c:a 80 man, och råvaran för tillverkningen tas från två stora
grustag i Vislanda. I grustagen mal stora krossverk dagen lång, en släpskrapa går ut på en
stålwire och gräver sig ner i sanddjupet, sliter loss stora stenar, kantrar, kommer på rätt
köl igen och glider så småningom in för sortering av lasten i grussorteringsverkets
vibrationssiktar. Grussorteringsanläggningen sköts av en enda man, som har all verksamhet under kontroll med hjälp av några spakar och reglage.
Grävskopan sliter naturligtvis djupa och fula sår i landskapets fagra skinn. Men Lennart
Olsson, som kanske mer än de flesta har sinne för naturen och blommorna, kommer att
sörja för att skadorna i möjligaste mån blir reparerade. När grustaget är uttömt, kommer
man att frakta dit matjord och med maskinhjälp jämna till området för nya, gröna träd.
Betong under tågen.

– Tre års konstruktionsarbete, tankemöda och en oerhörd mängd experiment krävdes,
innan vi fick fram en ny typ av betongslipers, som motsvarade våra krav, berättar
disponent Olsson. Det var inte lätt, men det gick till slut. Att framställa betongslipers,
som motsvarar alla hållfasthetskrav, är sannerligen ingen lätt uppgift. Därför var vi rätt
nöjda, när vi äntligen fick ett godtagbart resultat av våra ansträngningar.
I utlandet har man även betongslipers sedan några år efter kriget, men här i Sverige har
man inte haft någon erfarenhet av dem förrän nu. Betongslipers har många fördelar: den
ruttnar inte, den håller bra, t.o.m. vid tågurspåringar, när vanliga träslipers vanligen
förvandlas till kaffeved. Dessutom blir underhållskostnaderna med betongslipers avsevärt
mycket lägre. SJ sparar 2,400 kr. per km. och år genom att använda dem. Siffran är inte
gripen ur luften utan noggrant kontrollerad av vederbörande myndigheter.
De betongslipers, som tillverkas av A-Betong Växjö – Vislanda AB, är mycket sinnrikt
konstruerade, fastän de utvändigt ser tämligen enkla ut. Finessen med dem är, att de är
fjädrande och kan anpassa sig efter spänningsförändringar i underlaget och temperaturväxlingar. Detta innebär, att man oftast slipper foga samman rälsen med de vanliga
skarvarna utan istället kan svetsa ihop dem till långa, sammanhängande stycken. En
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järnväg, byggd på betongslipers skiljer sig från en vanlig järnväg ungefär i lika hög grad
som en asfalterad landsväg skiljer sig från en grusbelagd byväg beträffande slitaget på
den rullande materielen.
Betongslipers tillverkas i längder på 2,30 meter och med en vikt av 170 kg. I båda
ändarna finns en grövre pontonformad betongkloss. Dessa är förbundna med varandra
med en smalare betongstång. Som ett spjut rakt igenom betongkroppen går ett armeringselement av högklassigt stål, vilket är behandlat med en speciell asfaltlack för att inte
häfta vid betongen utan istället medverka till hela kroppens fjädrande egenskaper.
Ännu så länge använder SJ det nya betongunderlaget bara på några provsträckor, varav
bl.a. en 2 km. lång norr om Nässjö. Denna har provtrafikerats omsorgsfullt, och man har
enbart goda erfarenheter av den.
Skickliga medarbetare.

Allting rör sig med en oerhörd effektivitet och fart inom A-Betongs anläggningar. Tunga
rör och betongdelar fraktas på traverser och gaffeltruckar till olika upplagsplatser, där
företagets många lastbilar tar hand om dem för vidare distribution. Inne under de
sammanlagt ungefär ett tunnland stora takytorna dånar alla maskinerna, så att det är
nästan omöjligt att föra ett samtal annat än i ren distinktionskorpralston.
Disponent Lennart Olsson är angelägen att framhålla, att äran av företagets utveckling
till mycket stor del tillkommer de skickliga och trevliga medarbetarna. De går in för sina
uppgifter med ett rent personligt intresse och åstadkommer prestationer, som både de
själva och företagsledningen kan vara nöjda med. Men som ingenjör Åke Lindén,
verkmästare Bror Rydström, veteranen Klas Johansson, John Åhsberg, Lennart Karlsson
och Anton Krüger – för att nu bara nämna några – är en ovärderlig tillgång för företaget.
En hel del har gjorts för de anställdas trivsel, bl.a. har inköpts en semesterbuss för
utflykter till fotbollsmatcher, badstränder och olika nöjesarrangemang. Man vill, att var
och en skall trivas och känna, att hans prestationer är uppskattade och värderade som en
betydelsefull del av hela företagets samlade aktivitet. En företagsnämnd är under
bildande. Man har insett värdet av att var och en får tillfälle att framföra sina synpunkter
och önskemål, att var och en får möjlighet att göra sin röst hörd i församlingen av
arbetskamrater.
A-Betong kommer att utvecklas ytterligare. Närmast siktar man på att uppföra en
särskild fabrik för tillverkning av betongslipers. Men man har också en hel del andra
planer på längre sikt. Tomtfrågan är besvärlig, de kommunala myndigheterna har långt
ifrån gjort allt för att understödja den expanderande industrien. Stora tomtmarker ligger
outnyttjade och får inte bebyggas.
Men svårigheter är till för att övervinnas. Inom företagsledningen för A-Betong är man
livligt medveten om det och kommer inte att tillåta, att utvecklingen hejdas av
svårigheter, som står i mänsklig makt att övervinna.
Wood.

Ur Smålandsposten N:o 85 Lördagen den 6 Juni 1953.
Inbrott i Vislanda. Natten till torsdagen begicks inbrott i Konsum i Vislanda.
Tjuven eller tjuvarna tog sig först in genom ett fönster till källaren och försökte därifrån
komma upp i affären. När detta inte lyckades lämnade de källaren och slog sönder ett
fönster som ligger 2,6 meter över marken och tog sig genom detta in i lagerboden och
sedan genom att slå sönder glaset i en dörr in till affären. Några kontanta medel fick de
inte fatt på, men en del varor blev bytet. Troligen har inkräktarna blivit skrämda och
lämnat brottsplatsen ganska brådstörtat.
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Ur Smålandsposten N:o 84 Torsdagen den 4 Juni 1953.
Dödsfall.
Karl Svensson †. Hemmansägaren Karl Svensson, Lindhem, Vislanda, avled i tisdags.
Han var född 1885. Närmast sörjes han av maka
och två söner. Sonen Manfred brukar fädernegården
och Sven är chaufför vid Konsum i Nyköping. I
deras sorg deltager sonhustru och barnbarn.

Min käre make
och vår käre far
farfar och morfar
Hemmansägaren

Karl Svensson
* den 27/5 1885
har i dag ingått i den eviga vilan,
djupt sörjd av oss.
Lindhem, Vislanda den 2/6 1953.
MARTINA SVENSSON.
Manfred.
Sven och Astrid.
Berit, Åke, Britt, Kurt.

Sv. Ps. 434.

Krock i Vislanda.

På tisdagseftermiddagen kolliderade i korsningen Storgatan–V. Järnvägsgatan en personbil med en lastbil.
Personbilen, som blott var körd 80 mil, kom på Järnvägsgatan och skulle fortsätta rakt
fram mot Ångsågen. I samma ögonblick kom lastbilen på Storgatan och skulle svänga åt
höger in på Järnvägsgatan. Det bar sig icke bättre än att personbilen körde på lastbilens
högra sida och skadade dörren och fotbrädet. Personbilen fick motorhuven skadad jämte
några andra smärre skador.
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Ur Smålandsposten N:o 87 Tisdagen den 9 Juni 1953.
De kyrkliga söndagsskolorna i Blädinge, Skatelöv och Vislanda, var i söndags samlade i Vislanda.
Ett stort antal barn och äldre övervar först högmässan i Vislanda kyrka, där kyrkoherde
Eskil Jonson, Vislanda, predikade. Vislanda barnkör sjöng ”Nu är det Herrens dag” och
”Tacken vår Gud”. Efter gudstjänsten samlades deltagarna i centralskolan, där
förfriskningar intogs. Barnen, c:a 200, fick därefter leka en stund. Som avslutning höll
pastor Ingvar Johnsson, Liatorp, en kort andaktsstund som inramades med psalmsång.
Kyrkoherde G. Linder, Skatelöv, framförde till sist gästernas tack.

Ur Smålandsposten N:o 93 Måndagen den 22 Juni 1953.

Förlovade

Bertil Fransson
Anne-Marie Johansson

Lennart Johansson
Ruth Nilsson

Urshult.
Vislanda.
Midsommarafton 1953.

Virestad.
Vislanda.
Midsommarafton 1953.

Gösta Axelsson
Doris Svensson

Hans Gustafsson
Elsa Lönn

Eneryda.
Vislanda.
Midsommarafton 1953.

Vislanda.
Midsommarafton.

Sven-Olof Loeb
Britt Axelson

Rune Nyberg
Ulla Samuelsson

Vislanda.

Odensjö.

Blädinge.
Vislanda.
Mora midsommarafton.

Bröllop.
Midsommarafton sammanvigdes i Vislanda kyrka slakteriarbetaren Tryggve Anders Teodor
Sandberg, Alvesta, och fröken Alva Elsa Vivian Ny, dotter till vägarbetaren Mattias Ny, Vislanda.
Vigseln förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, som höll tal till brudparet och sjöng
brudmässan. Efter vigseln gav brudens fader middag.
I Vislanda kyrka sammanvigdes midsommardagen poliskonstapel Ingvar Nyqvist, Norrköping,
och fröken Karin Petersson, dotter till byggnadssnickare Karl Petersson och hans maka, Brånan,
Vislanda. Vigselförrättare var kyrkoherde Eskil Jonson, som höll lyckönskningstal till brudparet
och sjöng brudmässan. Solosång utfördes av fröken Gunnel Svensson, Vislanda, som till orgelackompanjemang sjöng ”Lovsång” av Beethoven. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i
Tingsvallen, där brudparet blev föremål för hyllningar med tal och sång.
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Ur Smålandsposten N:o 96 Lördagen den 27 Juni 1953.
Stor husmodersdag i Vislanda.
I strålande sol hälsade ett flaggsmyckat Vislanda de många deltagarna i Kronobergs läns
husmodersförbunds husmodersdag, vilken hölls i torsdags.
Efter samling i den nyuppförda, stilrena och vackra folkskolan, där värdinneföreningens
medlemmar tog emot gäster från alla delar av länet, inbjöds deltagarna till ett välförsett
kaffebord.
Deltagarna fick så bese skolan under ledning av överlärare Gösta Widén, och skolvaktmästare Carl Svensson. I en av skolsalarna var en intressant minnesutställning anordnad
över Vislanda store son, Peter Wieselgren.
Högtidssammankomsten hölls i Folkets park. Musik utfördes på fiol och piano av hrr
Sigfrid Areschoug och Alfred Karlsson. Vislanda husmodersförenings ordf. fru Carin
Nilsson hälsade alla välkomna, varefter Husmoderssången gemensamt sjöngs. Länsförbundets ordf., fru Lisa Winbladh hälsade därefter å förbundets vägnar deltagarna
välkomna till den 15:de husmodersdagen samt tackade Vislanda husmodersförening, som
velat åtaga sig värdskapet. Fru Winbladh skildrade därefter på ett åskådligt sätt det
nordiska mötet i Åby och landsmötet i Borås, vilka hon funnit mycket välordnade och
trevliga. Sedan Smålandssången sjungits, höll rektor Torsten Petersson, Växjö föredrag
om Småland och smålänningen och framhöll inledningsvis den stora roll kvinnan i alla
tider har spelat. Särskilt belyste han historien om Skatelövskvinnan Blända, som genom
sin list lyckades förgöra ett stort uppbåd danska krigsmän och på så sätt räddade sin bygd
från förstörelse. Han nämnde också den fläck, Småland hade fått på sitt rykte genom
Dackefejden.
Medlemmar ur Vislandaföreningen utförde därefter en pjäs, som handlade om kvinnans
åldrar, vilken fick mycket bifall. Fru Elna Gustafsson läste på utmärkt Skånemål dikter av
Daniel Rydsjö. Därmed var det trevliga underhållningsprogrammet slut, och återfärden
ställdes till Centralskolan, där en gemensam middag intogs. Härunder bidrog fru Kerstin
Cronquist med underhållning, och en trevlig bordsvisa, författad av fru Anna Johansson,
sjöngs. Fru Winbladh framförde deltagarnas tack för den givande dagen, som slöts med
andaktsstund i Vislanda kyrka där kyrkoherde Eskil Jonson höll predikan med utgång
från Mark. 1: 21 – 35. Den inleddes med att kantor Folke Gustafsson sjöng ”Paradisets
blomma” och ”Åkallan” av Gustaf Nordqvist. Efter predikan sjöng kantor Gustafsson
”Lovsång” av Eklöv och som avslutning spelade han ”Allegro maestore e vivace” av
Mendelsohn.

Avskedshyllning.
Överlärare Gösta Widén, Vislanda, som den 1 juli frånträder sin ordinarie befattning som folkskollärare och överlärare inom Vislanda skoldistrikt, har med anledning härav, vid ett av
kommunens förtroendemän anordnat samkväm på Vislanda hotell, blivit avskedshyllad. Han
tillträder den 1 juli distriktsöverläraretjänsten i Vetlanda stad.
Av förtroendeuppdragen, som varit många, frånträdde han redan den 1 juni den krävande
befattningen som ordförande i storkommunens kommunalnämnd. Bland andra krävande uppgifter,
som anförtrotts honom, må nämnas ordförandeskapet i byggnadskommittén för centralskolebygget. Om överlärare Widéns verksamhet under de 18 år han varit bosatt i Vislanda må sägas, att
han förenade stor kunnighet med framstående arbetsförmåga, och han tvekade inte inför de
uppgifter, som mötte honom. Detta kom också till uttryck i de anföranden, som under aftonens
lopp hölls. Folkskolestyrelsens, kyrkofullmäktiges och kyrkorådets tack och lyckönskningar
framfördes av kyrkoherde Eskil Jonson. Kommunalfullmäktiges och kommunalnämndens talan
fördes av ordföranden lantbr. Carl Olsson, Mörhult, och f.d. stationsförman C.E. Lund talade å
municipalfullmäktiges vägnar. Vidare talade byggmästare Erik Gustafsson, nämndeman Bengt J.
Olsson och verkstadsarbetare Karl Karlsson och erinrade om det goda samarbetet, som varit
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rådande. Föräldrarnas tack framfördes av kamrer Sven Samuelsson. Kyrkoherde Jonson överlämnade så till överlärare och fru Widén en subskriberad minnesgåva och blommor.
Överlärare Widén framförde sitt och familjens tack för de gångna årens vänskap och för dagens
hedersbevisning.

Ur Smålandsposten N:o 97 Måndagen den 29 Juni 1953.

Vislanda har invigt fontän.
På lördagen invigdes på Östra Torget i Vislanda en vacker fontän. Sockeln visar i relief
vattensprutande sagofigurer och uppbär en skulptur föreställande moder och barn.
Idén att utfylla Östra Torgets sandplan med något för ögat fängslande uppkom redan för
ett par år sedan. Det var fabrikör Bengt J. Olsson, Skörda, som först väckte tanken därpå.
Frågan fick emellertid vila någon tid men framkom på nytt i slutet av förra året. Tandläkare Sven Ahlberg satte då i gång med en omfattande insamling, och snart var första
1000-kronorstalet uppnått. Sedan intressenterna enats om det nu uppförda förslaget,
tillsattes en finanskommitté för fortsatt insamling samt en arbetskommitté för frivilligt
arbete med arbetets utförande, sedan vederbörligt tillstånd erhållits.
Och så var man på lördagen färdig med invigningen. Det blev en enkel men värdig
högtidlighet. Vislanda musikkår medverkade och spelade vackert ett flertal musikstycken.
Kamrer P.W. Uhlin hälsade välkommen samt gav en kortfattad historik över anläggningens tillkomst. Han avtackade samtliga som medverkat med penningar, arbetskraft
eller gåvor in natura och nämnde därvid särskilt hr Julius Johansson, som tillsatt mycken
arbetskraft vid utförandet. Kamrer Uhlin uttryckte förhoppningen, att det verk som
åstadkommits, skulle bli till bestående glädje och förklarade fontänen invigd.
Talarstolen bestegs så av kyrkoherde Eskil Jonson, som höll högtidstal. I anslutning till
fontänens figuridé talade han om moderskärleken såsom något för människolivet
upplyftande, föredömligt och bestående. Högtidligheten avslöts med ps. 600: 7, och
sjöngs till musikackompanjemang.
Fontänen är utförd av AB Konststen, Jönköping.

Ur Smålandsposten N:o 98 Tisdagen den 30 Juni 1953.

Förlovade
Eric Nilsson
Marit Gustafsson
Vislanda.
Vislanda.
Karlstad den 29/6 1953.
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Ur Smålandsposten N:o 100 Lördagen den 4 Juli 1953.

Tillkännagives
att Herren Gud behagat hädankalla
min älskade make och vår käre fader
f.d. Snickaren

Karl Magni Jonasson
som efter en kort sjukdom stilla
avled torsdagen den 2/7 1953 i sitt
86:e levnadsår, djupt sörjd och
saknad av mig, barn och barnbarn,
släkt och vänner.
Brohults Nygård, Vislanda den 3 juli
1953.
INGRID JONASSON.
Barnen.

Sv. ps. 24, 540.

Ur Smålandsposten N:o 103 Torsdagen den 9 Juli 1953.
Pälle Näver:

Ett sommarackord.

Kungsljuset blommar, och tåtel och ven
vaggar för vind på slänten.
Röllekan glimmar kring röse och sten,
smultronen rodnar i glänten.
Brunört och måra kantar var led,
som genom hagarna ringlar;
hisnande högt över ås och hed
tornsvalan jagande singlar.

Höjderna dallra i solblått dis,
mjukt under bländvita skyar.
Hödoften sveper med vinddrag och bris
tungt utmed vallar och byar.
Sommarens råga sin mognad når,
räddad till färgen och musten,
mäktig dess sång genom timmarna går,
buren av livet och lusten.

Trollsländan svävar kring vassgrön mad
löjorna plaska vid grundet.
Fridsamt en andkull i ordnad rad
styr genom blånande sundet.
Näckroskalkarnas vita ljus
skälver kring vaggande stränder,
väcker vid björkarnas milda sus,
drömmen om sagornas länder.

Viskande vindar och dragande sky,
sol över blåklocksliden,
nynna sin visa var morgon ny,
visan om sommarfriden.
Skulle ej då i blommande tid
hjärtat sin oro glömma,
ödmjukt förnimma i skönhet och frid
solglädjens honungsgömma?
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Ur Smålandsposten N:o 109 Måndagen den 20 Juli 1953.

Förlovade
Arnold Johansson
Inga-Lisa Johansson
Vislanda.
Blädinge.
Karlstad den 29/6 1953.

Gustaf Olsson
Emmy Ottosson
Vislanda.

Häradsbäck.

Ur Smålandsposten N:o 110 Tisdagen den 21 Juli 1953.
Dödsfall.

Min älskade make
vår käre far och farfar

P. A. Svensson
lämnade oss i dag i sitt 73:e
levnadsår, djupt sörjd och saknad
men i tacksamt minne bevarad av
mig, barn och barnbarn, övrig släkt
och många vänner.
Nyholmen, Vislanda den 19 juli 1953.
KATARINA SVENSSON.
Edit.
Sven och Margareta.
Kerstin, Barbro.
Karl.

Peter August Svensson †. Efter ett par års
sjukdom avled på söndagen i sitt 73:e år f.d. hemmansägaren P.A. Svensson, Nyholmen, Vislanda.
Den bortgångne, som var född i Vislanda, var en
intresserad och duglig lantbrukare. Under största
delen av sitt liv var han bosatt i Ulvsboda, där han
ägde en gård. Han flyttade för ett tiotal år sedan till
Nyholmen. Under sin krafts dagar anförtroddes han
en rad kommunala uppdrag. Sålunda var han i
många år ledamot av kommunalfullmäktige, kommunalnämnd, folkskolestyrelse och kyrkoråd.
Därjämte var han mångårig taxeringsnämndsledamot samt några år ordförande i valnämnden för
Sjöbackens valdistrikt.
Han sörjes närmast av makan samt barn och barnbarn.

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.

Den försvunne återfanns i Vislanda. Polisen
i Vislanda påträffade på söndagseftermiddagen
den man, som avvek från Biskopsbogårds
vilohem i Vrigstad i tisdags och genom radio
Sv. Ps. 459 och 600: 7.
efterlystes av landsfiskalen i Bodafors distrikt.
Under sin vistelse i det fria har mannen
huvudsakligen livnärt sig på skogens bär, som
han plockat och ätit. Vidare har han sålt bär till folk, som han kommit i beröring med.
Han har genom polisens försorg återförts till vilohemmet.
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Ur Smålandsposten N:o 113 Måndagen den 27 Juli 1953.
Död.

Min älskade far
min käre morfar

Samuel Lindros
har i dag ingått i den eviga vilan i sitt
87:e levnadsår, sörjd och i ljusaste
minne bevarad.
Vislanda den 25 juli 1953.
ANNA.
Lennart.

Sv. ps. 265.
Matt. 25: 6.

Samuel Lindros †. I sitt 87:de år avled på lördagen f.d. lägenhetsägaren Samuel Lindros,
Vislanda.
Han var född i Espetuna, Blädinge men har under många år varit bosatt å och brukat jordbrukslägenheten Knockeboda under Moshult, Vislanda. De sista tre åren har han vårdats på Vislanda
ålderdomshem. Den bortgångne var varmt religiös och hans plats vid gudstjänster i kyrkan stod så
länge krafterna räckte sällan tom.
Han sörjes närmast av dotter och dotterson.

Ur Smålandsposten N:o 115 Torsdagen den 30 Juli 1953.
Födelsedag.
50 år fyller i dag Carl Hultin, Laurence Harbor, New Jersey, USA.
Hultin är född i Vislanda och son till A. Hultin och hans maka, Hullingsved. Hultin utvandrade
till Amerika vid 17 års ålder. Han fick arbete vid statens verk i New Jersey och har numera
avancerat till chef för detsamma. Hultin var hemma vid jultiden 1927 med familj och hälsade på i
sitt hemland.

Ur Smålandsposten N:o 121 Måndagen den 10 Augusti 1953.

Förlovade
Bertil Gunnarsson
Märta Johansson
Grimslöv.

Vislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 124 Lördagen den 15 Augusti 1953.
Dödsfall.
Gustaf Pettersson †. På Växjö lasarett avled på torsdagsmorgonen f.d. trafikbiträdet Gustaf
Pettersson, Vislanda, i sitt 80:de levnadsår.
Pettersson var infödd Vislandabo och började i unga år vid SJ, där han sedan verkade tills han
avgick med pension. I yngre år var han engagerad i det kommunala arbetet. Han tillhörde sålunda
municipalfullmäktige en del år. Inom Vislanda Folkpark utförde han ett intresserat, gagnande
arbete och tillhörde i flera år styrelsen.
Närmast sörjande är maka, en son, två döttrar samt barnbarn och barnbarnsbarn, sonhustrur och
svärsöner.

Ur Smålandsposten N:o 132 Lördagen den 29 Augusti 1953.
Rättegångs- och polissaker.
Blev påbackad.

En lantbrukare, som den 15 december förra året stod och samtalade med ett par personer
intill lastkajen inne på gården vid Vislanda mejeri blev av en lastbil påbackad och illa
skadad i bröstet och bäckenet. Den backande chauffören hade ingenting sett, inte heller
lantbrukaren, som stod med ryggen vänd mot bilen. Lantbrukaren märkte ingenting,
förrän han kände trycket av lastbilen mot bryggan. Han skrek till, vilket chauffören
uppmärksammade, och slog till bromsen och körde fram bilen. Lantbrukaren skadades
rätt illa, bl.a. i bäckenet, men kom undan utan framtida men. Chauffören dömdes att böta
20 dagsböter à 6 kr.

Ur Smålandsposten N:o 133 Måndagen den 31 Augusti 1953.
Dödsfall.
Karl-Johan Lindell †. Snickaremästaren Karl-Johan Lindell, Hamrarna, Alvesta, avled i lördags
i sitt 65:e levnadsår.
Den bortgångne var född i Vislanda. I tidiga år lärde han snickeriyrket och arbetade på skilda
platser. Under en längre tidsperiod var han bosatt i Norrland, men sedan fem år tillbaka har han
vistats i Alvesta. Han har gjort sig känd som en duktig yrkesman, som genom pålitlighet gjort sig
mycket omtyckt. I Alvesta skytteförening var han en av de mera aktiva medlemmarna.
Närmast sörjande är maka, son, dotter, svärson, sykon och många vänner.
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Ur Smålandsposten N:o 138 Tisdagen den 8 September 1953.
Dödsfall.

Vår kära uppoffrande mor
mormor och farmor

Eva Pettersson
har i tron på sin Frälsare i dag stilla
avlidit i sitt 87:de levnadsår innerligt
sörjd och i ljusaste minne bevarad av
oss barn, barnbarn, barnbarnsbarn,
broder, övrig släkt och många
vänner.
Vislanda och Göteborg den 6 sept. 1953.
BARNEN.
Tack mor för ljuset, som Du lät
på barndomsstigen falla.
Tack mor för Dina tusen fjät
och Dina mödor alla.
Din kärlek varm,
Din ömhet blid,
allt gott, som vi fått röna
vi kunna aldrig löna.
Men Gud, som mäktig är och stor,
han lönen ger vår lilla mor.

Eva Pettersson †. Efter en kort tids sjukdom
avled i söndags änkefru Eva Pettersson, Vislanda.
Hon var född i Röshult, Vislanda, den 1 jan. 1867.
År 1888 ingick hon äktenskap med lantbrukaren
Olof Magni Pettersson. Makarna bosatte sig i
Röshult, där de stannade till 1917, då de flyttade till
Eneryda. Efter makens död 1942 har fru Pettersson
vistats hos sina barn. Alltifrån barndomen har hon
varit fast förenad med kyrkan, och hennes största
glädje förutom omsorgen om sin familj har varit att
få hjälpa sjuka och gamla.
Närmast sörjes hon av sex barn, barnbarn, barnbarnsbarn och broder. Av sönerna är Emil bosatt i
Göteborg. Gunnar i Landvetter och Bengt i Skörda,
Vislanda. Dottern Alma bor hos en son i Göteborg,
Naemi är gift med kvarnägaren Eric Carlsson,
Vislanda, och Svea med kantor Hilding Henriksson,
Härlunda.

Sv. ps. 552.
Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
söndagen den 13 sept. 1953 kl. 10,15.

Rättegångs- och polissaker.
Dyrt missförstånd.

Den 2 juni i år inträffade en bilkrock i Vislanda i korsningen Västra Järnvägsgatan –
Storgatan, varvid en lastbil blev påkörd av en personbil, hemmahörande i Falköping.
Endast personbilens förare var åtalad. Orsaken till sammanstötningen var ett missförstånd
av svaranden, vilken upptäckte lastbilen i korsningen och fått den uppfattningen, att han
lämnade förkörsrätt. Så menade inte lastbilens förare, utan det hela resulterade i att
personbilen rände på lastbilen med en hel del materiella skador som följd. Han fick böta
25 dagsböter à 30 kr

Ur Smålandsposten N:o 141 Måndagen den 14 September 1953.

Förlovade
Olle Magnusson
Marianne Ragnarsson
Ryssby.

Vislanda.
Den 12/9 1953.

Födelsedag.
50 år fyller i dag smeden Mandus Nilsson,
Vänhem, Norrhult. Han är torpareson och
uppväxt bland åtta syskon i ett fattigt hem i
Fagerås Speleboda, Vislanda. Vid 12-årsåldern började han arbeta vid jordbruk och
fortsatte därmed tills han var 19 år, varpå han
började som smedlärling på skilda platser,
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bl.a. i Vislanda, Jönköping och Tolg. Vid 24 års ålder tog han anställning som smed vid
AB Norrhults gjuteri och är sedan dess fast anställd i nämnda industri. 1936 byggde han
eget hem och har sedan dess med träget arbete på fritiden förvandlat en sumprik skogsglänta till en vacker och välvårdad trädgård. Men Nilsson har tid över för föreningsverksamhet. Sålunda är han intresserad nykterhetsman sedan 20-årsåldern. Han tillhör
Klavre framtid av IOGT och innehar storlogediplom för 25-årigt medlemskap. Vidare är
han medlem i ortens MHF-avdelning. I Nottebäcks fredsförening är han aktivt verksam
och är där uppbördsman. Det är till största delen hans förtjänst att föreningen kunnat
fortsätta sitt arbete, tack vare hans okuvliga energi som litteraturspridare. I avdelning 272
av Metall har han varit ordförande i nio år och skyddsombud i en följd av år och i koop.
föreningen Star har han tillhört medlemsrådet.
De gamlas dag i Vislanda, firades i går i kyrkan med högmässa och nattvardsgång.
Kyrkan var fullsatt med både äldre och yngre församlingsmedlemmar. Deltagandet i
nattvarden var mycket stort. Predikan över dagens text hölls av kyrkoherde Eskil Jonson.
En barnkör sjöng ”Härlig är jorden” och ”Nu är det Herrens dag”. Som postludium
spelade musikdirektör Per Jonson, Vislanda, ”Preludium och fuga” av Lybeck. Efter
gudstjänsten blev det samling i prästgården, där församlingens kyrkliga sykretsar bjöd på
kaffe, kakor och ostkaka. Kyrkoherde Jonson höll kort andakt och talade till minnet av de
28 gamla, som sedan i fjol gått till den eviga vilan.

Ur Smålandsposten N:o 143 Torsdagen den 17 September 1953.
Ny fullmäktige i Vislanda. Vid ny röstsammanräkning har till kommunalfullmäktigeledamot efter överläraren Gösta Widén valts montören Gunnar Samuelsson, Blädinge,
och efter lantbrukaren Knut Friberg har valts lantbrukaren Gunnar Gustafsson, Bromon.
Till ledamot av municipalfullmäktige i Vislanda har istället för överlärare Gösta Widén
kommit Erik Flyckt, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 148 Lördagen den 26 September 1953.
Dödsfall.

Min käre make och vår
uppoffrande far

Karl Malm

avled stilla efter ett tåligt buret
lidande i en ålder av 74 år saknad
och sörjd av oss men i troget minne
bevarad.
Vislanda den 24 sept. 1953.
INGRID MALM.
Barn och barnbarn,
samt övrig släkt och vänner.
Far många steg du för oss gått.
Båd´ bittida och sent.
Du ej ett ord till tack Du fått,
Nu är det ju för sent.

Karl Malm †. Efter en kort tids sjukdom avled på
torsdagsmorgonen hos en dotter och måg i Aspelund, Skatelöv, sågverksarbetaren Karl Malm,
Vislanda, i en ålder av 74 år.
Den bortgångne var född i Vislanda, där han även
växte upp. I yngre år arbetade han omkring ett
kvarts sekel i Skåne, där han var jordbruksanställd.
1928 återvände han till sin hembygd och var under
en lång följd av år anställd vid Vislanda Ångsåg.
Sedan han drabbats av njurlidande slutade han
denna sin anställning för några år sedan, men har
arbetat vid andra sågverk, sedan hälsan någorlunda
återvänt. Ganska hastigt kom nu hans sista sjukdom. Den bortgångne var en god och trogen arbetare, strävsam och energisk.
Han sörjes närmast av maka, barn och barnbarn
samt fyra syskon.

Meddelas endast på detta sätt.
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Ur Smålandsposten N:o 155 Torsdagen den 8 Oktober 1953.
Dödsfall.
Johan Mattias Holmström †. F. vägarbetaren Johan Mattias Holmström, Vislanda, har avlidit i
en ålder av 73 år. Han var född i Väckelsång. Hr Holmström har varit mycket intresserad av
kommunala frågor och varit ledamot av kommunal och municipalfullmäktige. I Vislanda sjukkassa
har han varit styrelseledamot under många år.
Närmast sörjes han av maka och barn.

Ur Smålandsposten N:o 157 Måndagen den 12 Oktober 1953.
Jubilerande husmodersförening

Några av deltagarna vid högtidssammankomsten.
Närmast väggen från v. fru Alma Håkansson, kassör, fru Karin Nilsson, ordf., fru
Esther Björkman, v. ordf. och fru Hildur Lundell. Närmast kameran från v. fru Ruth
Karlsson, sekr., fru Elna Gustavsson, fru Margit Gustafsson och fru Constance
Mårtensson.

Vislanda husmodersförening, har hållit högtidssammankomst för att därigenom
högtidlighålla sitt 10-årsjubileum. Föreningens ordförande fru Karin Nilsson, hälsade
välkommen.
Ur den historik som föredrogs, må följande anföras. I februari 1943 samlades ett 30-tal
Vislandadamer på Vislanda hotell för att diskutera bildandet av en husmodersförening.
Länsförbundets ordförande fru Winblad och sekreteraren fru Anna Melander var
närvarande och redogjorde för en husmodersförenings arbetsuppgifter.
Resultatet av det hela blev Vislanda husmodersförening. Till ordförande utsågs fru Asta
Holm, v. ordf. fru Ebba Karlsson, sekr. fru Vilma Bodegard och kassör fru Margit
Gustafsson. Samma år startade föreningen en systuga i hotellets dåvarande annex. Denna
verksamhet pågick ett par säsonger.
1944 beslöt föreningen att svara för ett finskt fadderbarn för en kostnad av 180 kr. pr år.
Summan höjdes senare till det dubbla och höll på härmed till 1951, då fadderverksamheten upphörde. Föreningen har också helhjärtat gått in för de insamlingar som under
åren startat för att hjälpa de av krigets elände drabbade folken.
För föreningens medlemmar har anordnats studiecirklar i olika ämnen och anslag har
beviljats de medlemmar som praktiskt eller teoretiskt velat förkovra sig.
Med husmödrarnas trägna arbete har också en och annan gång avbrutits med festliga
sammankomster och utflykter. I länsförbundets husmodersstadgar har föreningen alltid
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varit talrikt representerad och även till landsmötena har föreningen sänt representant.
Vislandaföreningen utövade värdskapet för länsförbundets husmodersdag 1953.
Första ordföranden fru Holm, avgick redan 1944, fru Gunhild Karlsson blev då vald och
tjänstgjorde till år 1952 då fru Karin Nilsson utsågs till hennes efterträdare. Föreningens
medlemstal var vid starten 25 men utgör nu 85, vilket visar att föreningen omfattas med
stort intresse.
Högtidssammankomsten präglades av mycket gemytlig stämning, och den film, som
upptogs under husmodersdagen i somras, och som nu fick premiär, senterades livligt.
Diskussion om möteslokal i Vislanda. Vislanda Folkets husförening hade i går inbjudit
samtliga organisationer inom orten till diskussion om en gemensam lösning och behovet
av en föreningslokal.
Omlastaren Albert Rydberg, Vislanda, hälsade välkommen och till ordförande för dagen
valdes f.d. stationsförman C.G. Lund, Vislanda. Representanter för 28 organisationer
hade kommit tillstädes. Ombudsman Erik Johansson, Norrhult, redogjorde för
möjligheterna till lån, för planering, arkitektförmedling m.m. I diskussionen deltog ett 10tal och man enades om att tillsätta en kommitté, som skall föra frågan vidare. I kommittén
invaldes omlastaren Albert Rydberg, sammankallande, lantbrukare Carl Olsson, Mörhult,
lantbrukare Arvid Johansson, Hönetorp, disponent Göte Johansson, Vislanda, slaktmästare Axel Karlsson, Vislanda, kontorist Gustaf Erland Andersson, Vislanda, byggmästare Erik Gustafsson, Vislanda, kamrer Åke Gransvik, Vislanda, fru Ruth Karlsson,
Vislanda, och fabrikör Malte Pettersson, Lindås.

Ur Smålandsposten N:o 158 Tisdagen den 13 Oktober 1953.
Älgtjur dödskrockade med
bil – passagerare skadad
En sjuårig älgtjur, som på Husebyvägen tidigt i går morse kolliderade med en personbil
och blev så svårt skadad, att den omedelbart måste stickas ned, blev troligen första bytet
under årets älgjakt i Kronobergs län.
Det var en bil från Vislanda, förd av ingenjör Hans Nordberg och med verkstadsägare
Alfons Svensson som passagerare, som blev påsprungen av älgen. Tyvärr fick hr Svensson sitt ena öga så svårt skadat av splitter från vindrutan, att han i går middag fick resa till
Lund för ögonoperation.
Ingenjör Nordberg och hr Svensson var på väg mot Öhr för att deltaga i årets älgjakt, då
olyckan skedde. Det var vid 5-tiden på morgonen och både mörker och dimma rådde,
varför bilen framfördes med låg fart.
Ungefär tre kilometer nordost om Huseby kom plötsligt älgtjuren upphoppandes från
vänster och sprang direkt på bilen. Älgens vassa horn trängde in igenom taket alldeles
ovanför vindrutan där hornet bröts av. Älgen, som troligen också bröt nacken vid kollisionen, rullade över och blev liggande i dödsryckningar på vägen.
Vid uppbromsningen sladdade bilen över på vägens högra sida och blev stående på en
slänt utanför vägen. Hr Svensson kastades vid kollisionen mot vindrutan och skadades
bl.a. svårt sitt ena öga. Han och föraren hjälptes emellertid åt att sticka ned den svårt
skadade älgen, varefter hr Svensson fick uppsöka Växjö lasarett och föraren larmade polis
för att få olyckan utredd.
Markägaren hade underrättats och vidtagit åtgärder för att hämta älgen och få den
nedslaktad, då man via fjärdingsman Samuelsson i V. Torsås fick besked om att varken
markägaren eller jaktsällskapet i bilen med säkerhet hade rätt till älgen.
Krocken hade nämligen inträffat före ljusningen, varför älgen miste livet innan laga tid
ännu inträtt för älgjakten. Den döda älgen ansågs därför tillhöra kronan, i all synnerhet,
som olyckan inträffat på allmän väg.
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Ur Smålandsposten N:o 161 Måndagen den 19 Oktober 1953.
Bröllop.
I Vislanda kyrka sammanvigdes i lördags lokeldaren Göte Johansson, Mjölby, och
fröken Ingrid Jeansson, dotter till fru Millan Jeansson, Växjö. När brudparet tågade in i
kyrkan, spelades bröllopsmarschen ur ”En midsommarnattsdröm”. Vigseln förrättades av
kyrkoherde Eskil Jonson, som talade till brudparet över Luk. 19: 9 och sjöng brudmässan.
Vislanda kyrkokör sjöng efter vigseln en gång. När brudparet lämnade kyrkan, spelades
”Largretto” av Speth. Brudens moder gav därefter middag på Vislanda hotell. Tal hölls av
vigselförrättaren. Vidare förekom sång och musik. Ett stort antal telegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 163 Torsdagen den 22 Oktober 1953.
Kvinna i Alvesta försvann spårlöst
på väg till läkare
I går förmiddag kl. 09,30 försvann från sitt hem i Alvesta fru Linnéa Svensson,
Värendsgatan 30 B, utan att sedan ha låtit höra av sig. Polisen i Alvesta fick i går middag
larm om försvinnandet och sökte i går efter kvinnan dock utan resultat.
Den försvunna är 26 år gammal, spensligt byggd, ljuslagd, 1,60 cm. lång. Hon var vid
försvinnandet iklädd en storrutig grårosa klänning, brun baskermössa, grågrön kappa
samt bruna lågskor och medförde även en gul shoppingväska. Hon åkte dessutom på en
Rex damcykel, röd med rostfria skärmar och fälgar. Cykeln är precis ny.
Kvinnan är sjuklig, och det kan befaras, att hon inte är i stånd att taga vara på sig själv.
Upplysningar om den försvunna kan lämnas till polisen i Alvesta, tel. 21, eller landsfiskalen i Alvesta distrikt, tel. 39.
Kvinnan ifråga skulle på förmiddagen besöka läkare i Alvesta, men där har hon ej synts
till. Polisen satte omedelbart efter anmälan igång spaningarna, som dock var helt resultatlösa, när de måste inställas, på grund av mörkrets inbrott. På alla upptänkliga ställen har
man sökt kvinnan, även hos släktingar i närheten, dit hon kunde tänkas ha begivit sig.
Eftersom cykeln, som är ny och mycket iögonenfallande, ej kunnat återfinnas någonstans
i köpingen, är det troligt, att kvinnan gett sig i väg någon längre sträcka.

Ur Smålandsposten N:o 165 Måndagen den 26 Oktober 1953.
Bröllop.
I Vislanda kyrka sammanvigdes på lördagen agronomie stud. Bengt Fröman, Fristad och fröken
Stina Gustafsson, dotter till byggmästare Erik Gustafsson och hans maka, Vislanda. När brudparet
intågade i kyrkan, spelades ”En midsommarnattsdröm” av Mendelsohn. Vigselförrättare var
kyrkoherde Eskil Jonson, som med utgång från orden i Dav. ps. 37: 5 ”Befall din väg åt Herren
och förtrösta på honom, han skall göra det” höll ett varmhjärtat lyckönskningstal till brudparet.
Efter vigseln sjöng fröken Gunnel Svensson, Vislanda, sjöng under orgelackompanjemang ”I
himlar sjungen” av Beethoven. Som kyrkomarskalkar fungerade lantmästare Kjell Larsson och
med. stud. Hans Gustafsson. Under det brudparet uttågade utförde hr Anton Ericsson å orgeln
”Brudkören ur Lohengrin” av Wagner. Senare gav brudens föräldrar middag å Vislanda hotell, där
brudparet blev föremål för hjärtliga hyllningar genom sång och musik. Tal hölls av brudgummens
moder, hemkonsulent fru Olga Fröman, Sparsör, brudens fader, vigselförrättaren, brudgummens
syster hemkonsulent Birgit Fröman, Uddevalla, samt brudgummens morbror, rektor A.R.
Petersson, Önnestad. Telegram från när och fjärran anlände.
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Dödsfall.

Min älskade maka

Linnéa Svensson
har i dag lämnat mig i sitt 26:de
levnadsår, djupt sörjd och saknad
och i ljust minne bevarad av mig,
son, moder, syskon, övrig släkt och
många vänner.
Alvesta den 24 oktober 1953.

Linnéa Svensson †. Fru Linnéa Svensson, maka
till elektrikern Bertil Svensson, Värendsgatan 30,
Alvesta, har avlidit.
Hon var vid sitt frånfälle blott 26 år gammal. Hon
var född i Vislanda men bosatte sig i samband med
giftermålet 1951 i Alvesta.
Den bortgångna sörjes närmast av make, minderårig son, samt moder, två systrar och två bröder.

BERTIL SVENSSON.
Ingemar.
Mor och syskon.

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.

Ur Smålandsposten N:o 169 Måndagen den 2 November 1953.
Bröllop.
I Vislanda kyrka sammanvigdes i lördags hr Sven Torsten Georg Nilsson, Linköping och fröken
Siri Anna-Stina Andersson, dotter till lantbrukaren Karl Andersson och hans maka, G:a Rödjan,
Vislanda. Vigseln förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson, som höll tal till brudparet över orden i
Neh. 2: 20 och sjöng brudmässan. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i Vislanda Folkets
park, där brudparet blev föremål för ytterligare hyllningar.
I Vislanda prästgård sammanvigdes mejeriarbetaren Gert Petersson, Röshult, Vislanda, och fröken Birgit Nilsson, dotter till lantbrukaren Nils Samuelsson och hans maka, Sälhyltan, Vislanda.
Vigseln förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson, som höll tal till brudparet. Brudens föräldrar gav
efter vigseln middag i sitt hem för den närmaste släktkretsen.

Ur Smålandsposten N:o 170 Tisdagen den 3 November 1953.
Cyklist påkörd av bil i Huseby. Ett stort köttsår i huvudet och en hjärnskakning ådrog
sig fru Gerd Petersson, maka till snickeriarbetaren Villy Petersson, Huseby, när hon
häromdagen i Huseby blev påkörd av en bil.
Fru Petersson kom på cykel från Vislandahållet och skulle svänga upp mot gårdens
corps de logi. När hon svängde ut i vägen blev hon bakifrån påkörd av en bil och kastad i
vägen. Hon togs om hand och förbands på gårdskontoret. Hon blödde starkt ur ett
elakartat sår i huvudet, och i bil fördes hon till Växjö lasarett, där det konstaterades, att
hon förutom det stora köttsåret ådragit sig en hjärnskakning.
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Ur Smålandsposten N:o 173 Måndagen den 9 November 1953.
Dödsfall.

Min innerligt älskade make,
mitt allt

Gunnar Gylén

* 11/8 1904
lämnade oss i dag i djupaste sorg. I
innerlig tacksamhet bevarar i hans
ljusa minne.
Vislanda den 8 nov. 1953.
EBBA GYLÉN.
Mor, Svärföräldrar,
samt övrig släkt o. vänner.

Per Gunnar Gylén †. Å Växjö lasarett har avlidit
byggnadsteknikern Per Gunnar Gylén, Vislanda.
Den bortgångne var född i Hästhagen, Vislanda,
där föräldrarna hade lantbruk. Tidigt kom han ut i
förvärvsarbete. I yngre dagar vistades han sex år i
Amerika. Efter återkomsten därifrån tog han anställning som byggnadssnickare och var de senaste
åren huvudsakligen sysselsatt med ritningar och
byggnadstekniska beräkningar. Hans kapacitet inom
facket har tagits i anspråk för municipalsamhällets
byggnadsnämnd där han någon tid var ordförande.
Den bortgångne, som vid sitt frånfälle var i sitt
50:e år, sörjes närmast av efterlämnad maka samt
åldrig moder och övriga släktingar.

Vid din dödsbädd sorgens tårar strömma.
Varför skulle du så fort gå bort?
Slitna äro banden ömma.
Skiljas från dig var så svårt, så svårt.
Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
söndagen den 15 nov. kl. 10,15 e.m.

Ur Smålandsposten N:o 176 Lördagen den 14 November 1953.
Körde mot fälld bom. Cementgjutaren Torsten Almqvist, Röckla, Vislanda, körde på
onsdagen mot en fälld järnvägsbom i Vislanda och skadades. Han fick föras till Växjö
lasarett för vård.
Bommarna var fällda för att släppa fram ilgodssnälltåget mot Hässleholm, som var på
ingående. Almkvist kom från sitt hem i Röckla, drygt en mil från Vislanda, och var på
väg till sitt arbete. Tydligen observerade han inte i tid de fällda bommarna, utan körde på
den första. Han kastades av motorcykeln, som fortsatte cirka tio meter in på spårområdet.
Den medvetslöse motorcykelföraren omhändertogs av en bilist och fördes till läkare,
som remitterade honom till Växjö lasarett.
Polisutredningen gav vid handen, att belysningsanordningen vid järnvägsområdet
fungerade tillfredställande.
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Ur Smålandsposten N:o 188 Lördagen den 5 December 1953.
Dödsfall.

Min älskade maka,
vår kära lilla mor

Ellen Johansson

Ellen Linnéa Johansson †. Efter en långvarig
sjukdom avled i torsdags fru Ellen Linnéa Johansson, maka till hemmansägaren Gustaf Johansson,
Tubbaremma, Vislanda. Hon var född i Vislanda år
1899. Närmast sörjes hon av make, två söner och
två döttrar.

* 14/12 1899
har i dag lugnt och stilla insomnat
efter ett tåligt buret lidande,
lämnande oss, syskon, övrig släkt
och vänner i djupaste sorg.
Tubbaremma, Vislanda den 2 dec. 1953.
GUSTAF JOHANSSON.
Inga.
Karl och Gun.
Eva.
Astrid.
Erik.
Ljuvt är att vila, när krafterna domna,
Trött efter sjukdomens oro och strid.
Skönt i den eviga vilan få somna.
Älskade Maka och Mor,
Vila hos Jesus i frid.

Sv. ps. 560.
Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
söndagen den 13 dec. kl. 10,15.

Ur Smålandsposten N:o 190 Tisdagen den 8 December 1953.
Kyrkliga söndagsskolan i Vislanda, avslutade i söndags höstterminen med en högtidlighet i Vislanda kyrka.
Akten inleddes med att sjutton vitklädda flickor intågade i kyrkan med ljus i händerna,
under det de sjöng ”Härlig är jorden”. Framme i koret läste flickorna var sitt avsnitt av
julepisteln samt sjöng flera advents- och julpsalmer. Kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda,
höll en kort betraktelse, samt uttalade ett tack till söndagsskolans lärarinnor. En barnkör
sjöng ”Hosianna” av Vogler och ”Dotter Sion”. Efter sista psalmen sjöng samtliga
söndagsskolebarn ett par julsånger. Barnen fick därefter mottaga tidningar och gotter.
Kyrkan var fullsatt.
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Ur Smålandsposten N:o 191 Torsdagen den 10 December 1953.

För julen finns
stor sortering i Speceri –
Glas – Porslin – Manufaktur – Julgotter –
Extra gott Julkaffe.

Välkomna och
Julhandla hos

Einar Ydén
Tel. 94.
VISLANDA. Tel. 143.

Mary Hårds Eftr.
önskar ärade kunder GOD JUL och hälsar alla välkomna
in att välja lämpliga julklappar: Klänningar,
Underkläder, Handskar, Täcken, Filtar m.m.
Tel. 330.

A. SAMUELSSON.

Tel. 330.

Giv en julklapp
med bestående värde till nytta
och trevnad för hela familjen
men välj den hos oss. Vi har
stor sortering av såväl hela
möblemang som kompletteringsmöbler, Mattor, Möbeltyger m.m.

Svanbrings Möbler
Björneborg, Vislanda.

Telefon 139.

Lantbrukarnas Handelsaktiebolag
Telefon 25.

VISLANDA.

Telefon 25.

Välsorterat lager av specerier, manufaktur, glas, porslin samt
korta varor. – FODERMEDEL, MJÖL, och KLI.
– SHELL BENSIN och OLJOR.
Läkemedelsförråd från
Apoteket i Alvesta.
Nederlag av RAMLÖSAVATTEN.
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Julblommor
från HEDLUNDS
Tel. 27 och 250.

Ur Smålandsposten N:o 197 Måndagen den 21 December 1953.
Rättegångs- och polissaker.
Otuktsman i Vislanda anhållen.

En man i 60-årsåldern hemmahörande i Vislanda förklarades i fredags på begäran av
landsfogde Vult von Steyern anhållen för otukt med en 7-årig flicka från Vislanda.
Otukten har försiggått i mannens bostad. Utredningen fortsätter.

Ur Smålandsposten N:o 200 Måndagen den 28 December 1953.

Förlovade
Per-Gustav Andersson
Sigrid Bengtsson
Målaskog.

Vislanda.
Julafton 1953.

Ur Smålandsposten N:o 1 Lördagen den 2 Januari 1954.

Förlovade
Valdemar Gustavsson
Svea Petersson
Mistelås.

Vislanda.

Torsten Olsson
Margit Johansson
Härlunda.

Vislanda.
Nyårsafton 1953.
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Ur Smålandsposten N:o 2 Måndagen den 4 Januari 1954.

Förlovade
Karl Gustav Ström
Doris Carlsson
Halmstad.

Vislanda.
Julafton 1953.

Ur Smålandsposten N:o 4 Fredagen den 8 Januari 1954.
Dödsfall.

Vårt allt,
min käre make,
min älskade far,
min gode morfar,

Karl Edvin Björkman
har i sitt 46:e levnadsår hastigt
lämnat oss i outsäglig sorg och
saknad. Djupt sörjd av oss, svärson,
syskon, övrig släkt och många
vänner.
Vislanda den 6 jan. 1954.
ROSSIE BJÖRKMAN.
Gunvor och Kjell.
Lille Anders.
Hans älsklingspsalm:
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.

Karl Edvin Björkman †. Snickaren Karl Edvin
Björkman, Vislanda, avled hastigt trettondagen, 46
år gammal.
Han var född och uppväxt i Vislanda och var ägare
till sitt gamla föräldrahem. Jämte en broder drev han
en snickerifabriksrörelse. Han var en tyst och stillsam man, som var varmt avhållen av alla i bygden.
Närmast sörjande är hustrun och en dotter, gift
med affärsföreståndare Kjell Lindkvist, Långås,
Falkenberg, samt barnbarn.

Bröllop.
I Vislanda kyrka sammanvigdes trettondagsafton
snickaren Olle Gustav Evert Magnusson, Ryssby
och fröken Aina Stina Marianne Ragnarsson, dotter
till lantbrukaren Ragnar Pettersson och hans hustru,
Fållen, Vislanda. Vigseln förrättades av kyrkoherde
Eskil Jonson, Vislanda, som höll tal till brudparet
över orden i Davids psalm 121: 8 samt sjöng
brudmässan. Efter vigseln gav brudens föräldrar i
sitt hem.

För dem, som önskar följa den avlidne till
hans sista vilorum meddelas att jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
söndagen den 10 jan. 1954 kl. 10,15.
Samling i sorgehuset kl. 8. f.m.
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Ur Smålandsposten N:o 5 Lördagen den 9 Januari 1954.
Dödsfall.

Vår kära syster,
moster och faster

Amanda Melin
har lugnt och stilla lämnat oss i dag i
sitt 69:e levnadsår. Djupt sörjd och
itacksamt minne bevarad av oss,
samt många vänner
Vislanda den 7 januari 1954.
SYSKONEN.
Syskonbarnen.
Flitig så länge krafterna räckte
Fridsam och nöjd har du levat Din tid
Somnat när allsmakten livslågan släckte
Ljust är Ditt minne,
Vila i frid.

Amanda Melin †. Ett dödsfall, som väckt djup
förstämning i orten, inträffade i torsdags, då fröken
Amanda Melin, Vislanda avled i en ålder av 69 år.
Hon var född i Vislanda. I unga år innehade fröken
Melin i Svalöv men kom sedan som hushållerska till
handlanden Gustaf Bengtssons familj i Vislanda och
stannade där tills båda makarna hade gått hädan.
Hon har sedan varit flitigt anlitad som kokerska, och
såsom sådan synnerligen dugande. Överallt mottogs
fröken Melin som en kär vän. Hennes stora gemyt
och vänlighet spred glädje överallt, och sorgen och
saknaden är stor både bland släktingar och den stora
vänkretsen.
Närmast sörjes hon av syskon och syskonbarn.

För dem, som önskar följa den avlidna till
hennes sista vilorum meddelas att jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
söndagen den 17 jan. 1954 kl. 10,15.
Samling i kyrkan.
Efter gudstjänstens slut inbjudes på kaffe
i Hantverksföreningens lokal, Vislanda.

Vislandabo skadade ena ögat. Under arbete vid SJ:s skrotningsplats i Vislanda skadade
sig svårt i vänster öga verkstadsarbetaren Henning Håkansson medan han höll på att
demontera belysningsisolatorer.
Det var en flisa, som trängde in i ögat. Håkansson fördes till dr Rosenqvist i Vislanda,
som remitterade honom till Växjö lasarett och därifrån remitterades han vidare till
lasarettet i Lund.

Ur Smålandsposten N:o 16 Torsdagen den 28 Januari 1954.
Vislandapolis grep
efterlyst mattbedragare
Genom ett snabbt ingripande av polisen i Vislanda i tisdags stoppades en stöldturné,
som en 18-årig efterlyst yngling inlett. Ynglingen, som ser äldre ut, hade företrädesvis
lurat till sig mattor för påseende och sedan sålt dessa utan handlarnas vetskap. Att han nu
greps berodde till stor del på en Vislandaköpmans misstänksamhet och polisens snabba
ingripande.
På tisdagen hade han kommit in till en köpman i Vislanda och bett att få se på mattor.
Han förklarade, att han just fått tag på en bostad i Grimslöv, och att han nu skulle gifta
sig. Av hans svada framkom också, att han redan hade ett barn med den uppfantiserade
fästmön. Han fick en matta för 210 kr. för påseende, sedan han lämnat namn och adress,
vilka båda var uppdiktade. Han lämnade butiken med mattan under armen.
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Köpmannen tyckte emellertid inte riktigt om affären, varför han såg efter, vart ynglingen
tog vägen. Från affärens fönster kunde han se järnvägsstationen och fann, att ynglingen
steg på tåget till Ljungby. Då han sagt, att han bodde i Grimslöv och skulle dit, förstod
köpmannen, att han ljugit.
Han ringde omedelbart upp Vislandapolisen. Polisman Axel Lundgren skyndade sig ner
till tåget, dit han kom strax före avgångstid. Han fick tag i ynglingen, som följde med till
polisstationen utan att bråka.
Han försökte först vid de förberedande förhören svänga sig och uppgav falskt namn och
falsk adress men gav så småningom upp när han förstod, att han var igenkänd. Under de
förberedande förhören erkände han liknande brott, företrädelsevis i mattaffärer, i
Svenljunga, Borås och Osby. I Borås hade han bl.a. kommit över fyra dyrbara mattor,
som sålts till lantbrukare i trakten. I Osby hade han genom bedrägliga uppgifter
tillskansat sig en matta, värd 1,000 kr., vilken han likaledes avyttrat, utan att handlanden
någonsin såg av pengarna.
Han hade också begått brott i Osby och stulit kläder. För att undgå att bli tagen av
polisen – han förstod, att han var efterlyst – brukade han byta kostymer. Han hade också
ett par glasögon, vilka han då och då tog på sig.
I går fördes han till polisen i Svenljunga, som vill förhöra honom angående åtskilliga
transaktioner där, för vilka han är starkt misstänkt. Han har tidigare varit straffad för
liknande förseelser.

Ur Smålandsposten N:o 7 Tisdagen den 12 Januari 1954.
Dödsfall.

Härmed tillkännagives,
att Gud i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
min ömt älskade make
och vår käre lille far,
farfar och morfar

Johan August Palm
* 14/1 1879
som stilla insomnat efter ett långt
och svårt lidande. Djupt sörjd och
saknad men i ljusaste minne bevarad
av oss, syskon, släkt och många
vänner.
Vislanda den 10/1 1954.

Johan August Palm †. Efter ett långt och svårt
lidande avled i söndags f.d. lantbrevbärare Johan
August Palm, Lindås, Vislanda.
Han var född den 14 januari 1879 och har under 27
år varit lantbrevbärare. Vid sidan av detta ägnade
han sig åt sadelmakeri. Han har även varit ringare i
Vislanda kyrka.
Närmast sörjes han av maka och åtta barn. Av
sönerna är Gunnar och Sven brevbärare i Malmö,
Lars-Erik lokbiträde i Älmhult, Per och Rune
anställda vid posten i Vislanda och Stig vid SJ:s
omformarstation i Stockholm. Dottern Ester är
hemvårdarinna i Diö och Stina gift med hr Gunnar
Johansson, anställd vid Skogsägareföreningen i
Vislanda. Vidare sörjes han av barnbarn, två bröder
i Vislanda samt en syster i Danmark.

IDA PALM.
Barnen och Barnbarnen.
Nu vill jag bryta upp
Nu vill jag hädan fara
Och komma till det land
Där mig är gott att vara
Jag kämpat länge nog
med brister och besvär
Nu längtar jag till ro
och Gud mig ro beskär.
Samling i kyrkan.

Fars älsklingspsalm n:r 66.
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Ur Smålandsposten N:o 17 Lördagen den 30 Januari 1954.
Dödsfall.
Magni Samuelsson †. F.d. hemmansägaren Magni
Samuelsson, Elnaryd, Vislanda, avled i går i sitt
hem. Han var född den 1 aug. 1885. Under åren
1911 – 1938 innehade han en gård i Hullingsved.
Närmast sörjande är åtta barn samt syskon.

Vår älskade far

Olof Magni
Samuelsson
lämnade oss i dag i sitt 69:de
levnadsår, innerligt sörjd och saknad
av oss, syskon, släkt och vänner.
Vislanda den 29/1 1954.
BARNEN.
Barnbarnen.
Min sällhetsdag, jag väntar dig,
Jag redo är, jag kläder mig
i vita högtidsdräkten,
Kom Jesu!, Ja, jag kommer snart,
du svarar mig, jag hörer klart
din röst i morgonväkten.
Ära, ära vare Herran.
Viken, fjärran, sorger alla
Gud i vill jag mig befalla.

Sv. ps. 272.

Ur Smålandsposten N:o 20 Torsdagen den 4 Februari 1954.

Härmed tillkännagives
att Gud i dag till sig hemkallat
vår kära, lilla mor,
mormor och farmor

Kristina Sten

* 27/9 1863
gick i dag stilla in i den eviga vilan,
djupt sörjd och i ljusaste minne
bevarad av oss barn och barnbarn,
barnbarnsbarn, släkt och vänner.
Trästen, Vislanda den 2 febr. 1954.
BARNEN.
När jag skall lämna världen,
O, lämna Du ej mig,
Och låt vid hädanfärden
Min blick ej släppa dig.
När vånda trycker anden
I sista kampens nöd,
Kom då och lossa banden
O, Jesus för din död.

Sv. ps. 560, 388.
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Ur Smålandsposten N:o 23 Tisdagen den 9 Februari 1954.
Vislanda Husmodersförening, har hållit sitt årsmöte å Vislanda hotell. Av årsberättelsen
framgick bl.a., att under året anordnats vävkurser och studiecirklar. Föreningen hade varit
värd för länsförbundets husmodersdag den 5 juni. Den 7 okt. firade föreningen sitt 10årsjubileum. Till sjömansvården och till Vejbystrands kustsanatorium har skänkts 25 kr.
till vardera. Tombola anordnas varje vårmarknad.
Till ordförande efter fru Karin Nilsson, som undanbett sig återval, valdes fru Margit
Johansson. till kassör efter fru Alma Håkansson, som avsagt sig, valdes fru Anna-Lisa
Johansson. Styrelsen består dessutom av fru Ester Björkman, vice ordf., fru Ruth
Carlsson, sekr., fru Greta Fredriksson, v. sekr., samt fruarna Hildur Lundell och Helga
Johansson. Revisor blir fru Elsa Malmklint. Till studieledare utsågs fru Alma Håkansson.
Årsmötet beslöt att återupptaga gymnastiken på programmet, såvida tillräckligt antal
medlemmar anmäler sig. Till ombud vid en kurs i Växjö i samhällsfrågor valdes fru
Margit Johansson och fru Alma Håkansson. Fruarna Anna-Lisa Johansson och Elsa
Malmklint valdes till att representera föreningen vid ombudsmötet i Växjö.
Fru Ester Björkman tackade de avgående styrelseledamöterna för deras intresse och
arbete för föreningen.
Vid det samkväm som följde efter förhandlingarna underhöll fru Elma Gustafsson med
uppläsning och sång till gitarr utfördes av fröken Ingegärd Lönn, Alvesta.

Ur Smålandsposten N:o 24 Torsdagen den 11 Februari 1954.
Katt reser dagligen till Grimslöv.
Det har skrivits tusen och en historia om hundens klokhet och
stundom mänskliga egenskaper, men mera sparsamt har historierna
om kattens liknande förtjänster förekommit. Den som skriver detta
tillhör i alla fall kategorin ”kattälskare” och har alltid funnit detta
djur fint utvecklat vad sinnena beträffar. En tydligen ganska ovanlig katt är emellertid den, som varenda dag och sedan månader
tillbaka står vid ett mjölkbord i Kull, V. Torsås, inväntande chaufför Malte Lindströms transportbil. Så snart denne stannat vid
mjölkbordet, öppnas dörren till förarehytten och katten tager stramt
värdigt plats bredvid Lindström. Framme vid målet, Grimslövs
mejeri, bidar han tåligt den stund, då bilföraren är klar för hemfärd,
vilket också betyder en god bit ost till belöning, plus ett rituellt
kelande en stund. När man så närmar sig gårdarna i Kull på
hemvägen, lämnar katten sin plats och sätter tassarna mot bilrutan:
Här skall jag av, här är resans slutmål…
Och nästa dag står den trogna passageraren åter vid mjölkbordet
och väntar.
H. L – g.
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Ur Smålandsposten N:o 28 Torsdagen den 18 Februari 1954.

Min älskade lilla mor,
vår mormor och farmor

Anna Magnusson
avled i dag i sitt 81:a levnadsår,
outsägligt sörjd och saknad.
Granhult, Vislanda den 15 febr. 1954.
EDITH och EINAR.
Barnbarnen.
Ditt kära vita huvud, Mor,
du lagt i stilla ro.
Din kära stämma tystnat har
Du lämnat mig nu ensam kvar.
Tack för Din kärlek rik och stor
och tag en hälsning fram till far,
mina systrar och min bror.

Sv. ps. 547: 13.

Ur Smålandsposten N:o 31 Tisdagen den 23 Februari 1954.
Födelsedag.
60 år fyller i dag hemmansägaren Per Engkvist, Piggaboda, Vislanda. Han är född på samma
gård, vilken tillhört släkten sedan 1700-talets början. Hr Engkvist övertog egendomen 1929. Han
har gjort sig känd som en vaken bonde, som framsynt och djärvt prövat nya idéer inom lantbruk
och husdjursskötsel. För den fackliga föreningsrörelsen har han gjort hedrande insatser. Under ett
tiotal år var han ordf. i socknens RLF-avdelning, och det är i synnerhet hans förtjänst att rörelsen
fått en så stark förankring i orten. Även för kommunala värv har hans krafter räckt till. Han är
sålunda sedan många år ledamot för BF i kommunalfullmäktige och tillhör även fattigvårdsstyrelsen. Vidare är han ledamot i kyrkofullmäktige och av kyrkorådet i pastorat och församling.

Ur Smålandsposten N:o 36 Torsdagen den 4 Mars 1954.
Födelsedagar.
60 år fyller i dag fröken Ida Nilsson, Bröthagen, Vislanda. Hon är född på denna plats, och här
har hon utfört sin huvudsakliga gärning. Under föräldrarnas sista år hade de i dottern en trogen
vårdare. Tidvis har hon varit grannarna behjälplig med varjehanda göromål.
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75 åring.
75 år fyller på lördag förre hemmansägaren och fabrikören Sven
Vidman, Eneryda. Vidman tillhör en släkt, från vilken sådana
andans stormän utgått som Carl von Linné, Samuel Ödmann,
nordpolsfararen André, Peter Wieselgren och Gunnar Olof
Hyltén-Cavallius. Han är född i Mjöhult, Vislanda. I unga år var
Vidman volontär vid Västgöta regemente, där han genomgick
underofficersskolan och skjutskolan samt tjänstgjorde som lärare
vid tre olika beväringsrekrytskolor. I hög grad intresserad för
idrott och skytte var han under ett par år regementets skickligaste
skytt. Då han var på underofficersskolan anordnades en gång i
februari 1901 frivilliga skidtävlingar i Karlsborg med volontärer
från alla Sveriges infanteriregementen. Blott tre pris utdelades.
Egendomligt nog var det Vislandabor som erövrade samtliga pris,
och en av dessa pristagare var Sven Vidman.
Under betkampanjen hade Vidman konditioner vid Jordberga
Sten och stubbrytarens uppfinnare Sven Vidman 75 år.
sockerfabrik först som tvättmästare, därefter som kontorist samt
avlade kontoristexamen. 1905 tog han avsked från det militära
och övertog en av sin faders gårdar, 1/4 mantal Värmanshult. Vidman gav sig genast i kast med att
bryta sten och stubbar med användande av gammaldags metoder men fann dessa snabbt alltför
tidsödande och kostsamma. Detta gjorde att han kom fram på den geniala idén att konstruera en
maskinell stenbrytare. Han lyckades även utmärkt med sin uppfinning. Och med tillhjälp av
stenbrytaren gick arbetet med stenröjningen lekande lätt mot förut. Det dröjde därför inte länge
förrän Vidman befriat sin jord från sten och stubbar. Han nyodlade även icke obetydliga arealer,
anlade betesvallar och utförde dräneringar på sin gård.
Efter en tid satte Vidman upp en verkstad hemma på gården och började tillverka kranar i stor
omfattning som rönte åtgång över hela Sverige, Finland och de Baltiska länderna. År 1912 erhöll
Vidman första pris, stora silvermedaljen, på lantbruksutställningen i Halmstad.
Under första världskriget anlade han en mindre kraftstation, som lämnade ström till honom själv
och hans närmaste grannar. Sedan utvidgade han sin anläggning, så att han kunde leverera ström
till ett femtiotal abonnenter. Han konstruerade även en sinnrik turbinregulator till sin kraftstation,
som fungerade perfekt. Han sökte även och erhöll patent på densamma. Vidman var den förste
inom församlingen som hade elektrisk belysning. Han var även den förste inom församlingen som
hade vattenledning i kök och ladugård.
I det kommunala samhälleliga livet har Vidman tagit aktiv och verksam del.
Sedan han avyttrat sin gård, är han sedan några år tillbaka bosatt i Eneryda, där han njuter sitt
otium. På sin motorcykel genomkorsar han alltjämt de sydsvenska provinserna. Redan 1912 köpte
han sin första motorcykel, som hade nummer G 35 bland de i Kronobergs län inregistrerade motorcyklarna.

Ur Smålandsposten N:o 42 Måndagen den 15 Mars 1954.
Dödsfall.
Hilda Danielsson †. Änkefru Hilda Danielsson, Vislanda, avled i torsdags efter en långvarig sjukdom.
Hon föddes i Bergs församling den 13 juli 1873. I unga år flyttade hon till Vislanda, där hon
försörjde sig som hemstickerska. År 1912 ingick hon äktenskap med järnsvarvaren August
Danielsson och flyttade till Halmstad samma år. År 1939, vid makens frånfälle flyttade hon åter till
Vislanda och bodde tillsammans med sin syster Tea Andersson. Under de senare åren har hon varit
sjuklig och ömt vårdats av systern, som utfört en vacker bragd i det tysta. Med Hilda Danielsson
bortgick en ovanligt nobel människa. Hon ägde det hjärtegoda sinnelagets stora gåva i mycket rikt
mått. En stilla och försynt humor präglade hennes glada och goda sinnelag in i det sista. Även när
plågorna blev svåra mot slutet behöll hon jämvikten och det osvikliga tålamodet.
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Vår kära mor och syster

Vår kära mor,
mormor och farmor

Hilda Kristina
Danielsson

Ingrid Svensson
* 12 dec. 1874
avled hastigt i dag, lämnande oss,
syskon, släktingar och vänner i
djupaste sorg.
Lindås, Vislanda den 14 mars 1954.

avled i dag lugnt och stilla i sitt 81:a
levnadsår, lämnande oss i den
djupaste sorg, och i tacksamt minne
bevarad.
Vislanda den 11 mars 1954.

SIGNE och GUSTAV
Gösta, Folke, Kerstin.

Albert och Henny.

VERNER och ANNA
Bengt-Olof, Gunnel, Eva, Märta.

Gunnar och Hildur.
Gottfrid.

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.

Barnbarnen. Syskonen.
Syskonbarnen.

Se, målet härligt lyser
I fjärran, O Guds stad,
min längtans borg,
där synd och sorg och nöd,
som jorden hyser,
jag snart förgäter glad.
Se, målet härligt lyser
I fjärran, O Guds stad!

Sv. Ps. 560.

För dem, som önskar följa vår kära Hilda
till hennes sista vilorum meddelas, att
jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
tisdagen den 16 mars kl. 14,00.
Samling sker i sorgehuset kl. 12,00.
Meddelas endast på detta sätt.

Födelsedag.
85-årig instrumentmakare.
För några dagar sedan presenterades sten- och stubbrytarens
uppfinnare, f.d. lantbrukaren och fabrikören Sven Widman,
Eneryda, med anledning av hans 75-årsdag. Nu har turen kommit till hans äldre broder, f.d. lantbrukaren m.m. Bengt Johansson i Fållen, Vislanda, som den 18 dennes fyller 85 år.
Hans vagga stod i Mjöhult, samma socken, och han var äldst
bland flera syskon. Fadern var lantbrukare samt en händig och
kunnig sådan. I Mjöhult tillbringade Johansson sina uppväxtår
men flyttade 1890 med föräldrarna till Värmanshult, sedan de
där inköpt en gård. Denna gård var då ganska vanskött, och det
behövdes friska krafter att sätta hus och jord i bättre skick. I
femton år arbetade Bengt Johansson på detta hemman, innan
han för 50 år sedan genomgick lantbruksskolan i Stensjöholm.
När nu den yngre brodern, Sven Widman, efter slutad mångårig
militärtjänst övertog gården i Värmanshult, inköpte Johansson fädernegården i Mjöhult, som
fadern många år haft bortarrenderad. Något senare ingick han äktenskap. Om sin far fäller
Johansson det utlåtande, att ”han var en man, för vilken inget syntes omöjligt”. Hans framåtanda
och begåvning har i eminent grad gått i arv till barn och barnbarn, av vilka senare professor Ivar
Johansson i Ultuna utgör ett strålande exempel.
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Åt skötseln av sin gård i Mjöhult ägnade Johansson en god omsorg. Händig och väl förfaren i
praktiska ting, som han är, förfärdigade han alla sina jordbruksredskap själv. Han utförde även
avsevärda förbättringar i form av stenröjningar, väganläggning genom sina skogsmarker m.m.
I Vislanda sockens kommunala liv har Johansson ävenledes varit engagerad i egenskap av
ledamot i taxeringsnämnden, kommunalnämnden, hästuttagningsnämnden m.m. Och han har för
många i sin hembygd varit en god och gärna anlitad rådgivare.
Då han uppnått 75-årsåldern och barnen lämnat hemmet, sålde han gården samt bosatte sig i
Fållen. På sista tiden har han bl.a. ägnat sig åt sådant finsnickeri som fioltillverkning. Vackra,
välgjorda musikinstrument av hans hand är nu spridda i stora delar av vårt land. Han spar inte vare
sig möda eller omsorg, då det gäller att få fram ett förstklassigt arbetsresultat.
I likhet med sin 75-årige bror är 85-åringen en flitig utövare av cykelsport. Troligt är, att han var
den förste velocipedåkaren i orten. Och numera är han sannolikt en av de äldsta, som ger sig ut på
långdistanser på sin trampcykel.

Ur Smålandsposten N:o 45 Lördagen den 20 Mars 1954.
Födelsedag.
75 år fyller på måndag skräddaremästaren Gustaf Johansson, Vislanda. Han är född i Annerstad.
I unga år gick han i skrädderilära och i ungefär ett halvt sekel har han ägnat sig åt skrädderiyrket.
För över fyrtio år sedan flyttade han till Hynnenäs i V. Torsås, där han en tid utövade sitt yrke. Vid
45-årsåldern ingick han äktenskap och makarna var en tid bosatta i Holdala innan de flyttade till
Öveshults gamla skolhus. Under de senaste åren har makarna bott i Vislanda. Sedan Johansson för
många år sedan upphörde med sitt yrke har han ibland ägnat sig åt säsongsarbete.

Ur Smålandsposten N:o 48 Torsdagen den 25 Mars 1954.

Tillkännagives
att Gud till sig hemkallat
min kära syster och svägerska
vår lilla faster och moster

Anna Maria
Samuelsson

* 2/12 1872
som i dag stilla insomnat efter ett
långt men tåligt buret lidande. Sörjd
och saknad men i tacksamt minne
bevarad av oss, syskonbarn, släkt
och många vänner.
Lindås, Vislanda den 22/3 1954.
August och Anna Samuelsson
Stilla kom döden,
Han kom som en vän,
Tog Dig vid handen
Och förde Dig hem.
Tacksam för livet,
Tacksam för gravens stilla ro.

Sv. ps. 299.
Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
söndagen den 28 mars kl. 10,15
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Ur Smålandsposten N:o 61 Lördagen den 17 April 1954.
Dödsfall.
Samuel Linde †. På Vislanda ålderdomshem avled
på onsdagen f.d. husaren Samuel Fritiof Linde, Vislanda.
Han fyllde för någon månad sedan 80 år.
Närmast sörjande är en broder i USA, en syster i
Danmark och en i Skanör samt syskonbarn.

Härmed tillkännagives
att

Samuel Fritiof
Lindhe
avlidit i en ålder av 80 år.
Vislanda den 14/4 1954.
SYSKONEN.
Syskonbarnen.

Ur Smålandsposten N:o 62 Tisdagen den 20 April 1954.

Förlovade

Rolf Henriksson
Marianne Ferm

Stig Lindahl
Maija Penttinen
Vislanda.

Backaryd.

Vislanda.
Påskafton 1954.

Loimaa.

Karl Johansson
Karin Friske
Vislanda.

Pjätteryd.
Påskafton 1954.

Ur Smålandsposten N:o 69 Måndagen den 3 Maj 1954.

Förlovade

Ragnar Ringdahl
Ing-Britt Frejd

Lars Adolfsson
Kerstin Signal
Bergunda.

Vislanda.
Göteborg.
Valborgsmässoafton 1954.
Vislanda.

Eric Lidby
Maj-Lis Malm
Nässjö.

Vislanda.
Valborgsmässoafton.
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Ur Smålandsposten N:o 72 Lördagen den 8 Maj 1954.
Fastighets- och lösöreauktion
Lördagen den 15 maj 1954 kl. 14 låter sterbhusdelägarna efter Karl
Henrik Johansson, Lindås, Vislanda, genom offentlig auktion försälja:
fastigheten Lindås 1:45, belägen vid vägen Vislanda kyrka – Eneryda,
cirka en km. från Vislanda kyrka. Tomt om cirka ett halvt tunnland.
Boningshus innehåller 2 rum och kök. El. ljus. Tillträde kan få ske
omedelbart. Närmare villkor vid auktionen.
Vid samma tillfälle försäljes den avlidnes lösöre såsom möbler,
husgeråd, 5 st. bisamhällen, honungsslunga, diverse biredskap, ramar
och kupor, en trehjulscykel, en tandemcykel, radio, hyvelbänk, diverse
verktyg m.m. Vanligt äganderättsförbehåll.
Två månaders betalningsanstånd för lösöret.
Vislanda den 8/5 1954.
KARL KARLSSON Tel. 128.

Ur Smålandsposten N:o 75 Torsdagen den 13 Maj 1954.
Rättegångs- och polissaker.
Rattfylla i skraltig bil.
Rådhusrätten i Växjö har dömt försäljaren Egon Gustav Roland Sundin, Vislanda, till
två månaders fängelse för rattfylleri och vårdslöshet i trafik.
Han hade den 19 december förra året kört från stadens centrum västerut och parkerat sin
bil på Mölnlyckefabrikens gräsplan. Här hade han påträffats sovande i bilen. Det togs
blodprov och detta visade 2,15 promille.
Under utredningen framkom att han kört mycket vårdslöst och bl.a. tagit kurvan in på
Arabygatan på ett trafikfarligt sätt. Vidare framkom det att han ej hade något körkort och
f.ö. aldrig haft ett sådant. Bilen var synnerligen undermålig. Bl.a. saknades ordentliga
bromsar och signalhornet var ur funktion. Någon trafikförsäkring fanns ej heller.

Ur Smålandsposten N:o 79 Torsdagen den 20 Maj 1954.
AB Ångsågen, har i dagarna bytt ägare sedan direktören i företaget, disponent Göte
Johansson, Vislanda, förvärvat aktiemajoriteten genom att inköpa hela AB N. Johnson &
Co i Eslöv aktieinnehav samt en del privatägda aktier.
AB Ångsågen i Vislanda är numera ett mycket modernt och rationellt 2-ramigt sågverk
med hyvleri och cirkelsågverk och med en fast arbetsstyrka på 60–70 man, plus skogsarbetare och körare. Bolaget har en egen årstillverkning på c:a 1,500 stads. och köper
dessutom upp en stor kvantitet sågat virke och slipers för direktförsäljning på inlandsmarknaden och export samt för vidare bearbetning och förädling i hyvleriet å centrala
brädgården i Vislanda.
Bolagets varuomsättning rör sig om c:a 10 milj. kr. pr år. Bolagets styrelse består förutom av inspektör Göte Johansson av direktör Harry Jonson och med hr Hans Jonson,
Eslöv.
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Ur Smålandsposten N:o 80 Lördagen den 22 Maj 1954.

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

Vilhelm Johansson
* 28/11 1881
† 20/5 1954
lämnade oss i dag i den djupaste sorg
Vislanda den 20 maj 1954.
ANNA JOHANSSON.
Nils och Svea.
Siv. Gunn.
Tage och Anna-Greta.
Ingrid. Ingolf.

Fridsam och god har Du varit i livet,
Stilla och tyst ifrån oss Du går.
Tack, lilla Far, för allt vad Du givet
Under så många verksamma år.

Dödsfall.
Vilhelm Johansson †. Efter en längre tids sjukdom avled i torsdags f.d. resehandlanden Vilhelm
Johansson, Vislanda.
Han var född i Stenbrohult församling den 28 nov. 1881. I unga år började han sin bana som
resehandlande. Till en början vandrade han omkring med tygpacken på ryggen och gjorde affärer i
gårdarna. Affärsområdet vidgades och häst och vagn inköptes. Vilhelm Johansson blev snart känd
i hela Kronobergs län och sedan han inköpte bil 1932, kunde han på ett bekvämare sätt kontakta
sina trogna kunder. För sex år sedan övertogs rörelsen av en son.
Närmast sörjande är maka, två söner, sonhustrur och barnbarn. Sonen Nils är innehavare av Parks
matsalar i Ljungby, och Tage är handlande i Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 81 Måndagen den 25 Maj 1954.

Vår käre fader,
morfar och farfar

Jon Gustav Svensson
* 9/10 1878
har i dag lugnt och stilla insomnat,
lämnande oss, syskon, övrig släkt
och vänner i djupaste sorg.
Björkemon, Vislanda den 21 maj 1954.
Barn och Barnbarn.

Sv. Ps. 372: 7, 424.
Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
söndagen den 30 maj 1954 kl. 10,15.

165

Vislanda kyrkliga syförening, har hållit sin sedvanliga missionsauktion.
I kyrkan hölls predikan av komminister N. Nicklasson, Blädinge. Kollekten uppgick till
kr. 86,81. Efter kaffeservering i sockenstugan hölls auktionen i skolsalen under
nämndeman Bengt J. Olssons säkra ledning. Resultatet blev mycket gott. Tillsammans
med inkomsterna av lotteri, kollekt, serveringar m.m. blev slutsumman kr. 1,504:61.
Kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, tackade alla, som på ett eller annat sätt visat sitt
intresse för missionen.
Mopedfyllerist fast i Vislanda. En försäljare i 30-årsåldern hemmahörande i Vislanda
togs i lördags om hand av polisen i Vislanda för mopedfylleri. Han hade varit i Växjö och
festat om på lördagseftermiddagen. På återvägen observerades han av polisen i Bergsnäs,
som konstaterade att mannens framfart var synnerligen vinglig. Saken rapporterades till
polisen i Vislanda, och vid hemkomsten dit väntade lagens upprätthållare på mannen,
som genast erkände, att han förtärt sprit. Blodprov togs hos läkare, och mannen får väl
inom en snar framtid svara för sitt brott inför Alvesta-tinget.

Ur Smålandsposten N:o 82 Tisdagen den 26 Maj 1954.
Födelsedag.
50 år fyller i morgon, handelsföreståndare Göte Malmklint, Vislanda. Han är född i Malmbäck.
Alltsedan ungdomen har han arbetat i olika affärsföretag inom den kooperativa handelsrörelsen.
Sin första anställning hade han i en nystartad konsumtionsaffär i Eksjö åren 1920 – 30. Härifrån
kom han till Finspång och innehade där även styrelseuppdrag inom handelsförbundet. 1937 kom
han till Delary och tillträdde där befattningen som handelsföreståndare. Samma befattning har han
innehaft i Vislanda kooperativa handelsförening sedan 1947.
Inom branschen har han nedlagt ett intresserat och framgångsrikt arbete. Under hans säkra och
idérika ledning har konsumaffären i Vislanda sålunda utvecklats till ett av ortens rationellaste
branschföretag. Den är även ortens enda snabbköpsaffär. Bland kunder, anställda och övriga har hr
Malmklint skaffat sig stort förtroende genom sin lugna och vederhäftiga personlighet.

Ur Smålandsposten N:o 83 Fredagen den 28 Maj 1954.

Vår älskade syster

Vår käre avhållne far

Emma Samuelsson

Sven August
Johansson

* 5/3 1875
har i dag stilla och fridfullt insomnat,
innerligt sörjd och saknad av oss,
svåger, syskonbarn, släkt och många
vänner.
Fållen, Vislanda den 25/5 1954.

född den 26/9 1860
har i dag lämnat oss i stor sorg och
saknad.
Vislanda den 27 maj 1954.
BARN.
Barnbarn
Barnbarnsbarn.

SYSKONEN.
Nu all min håg jag vänder,
O Jesu Krist, till Dig:
I dina milda händer
Jag anbefaller mig.
Nu får jag hädanfara
Från sorger, flärd och brist
Och evigt, evigt vara
Hos Dig, o Jesu Krist.

Ty dagen är dock aldrig så lång,
att icke dess afton skall stunda.
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Dödsfall.
Sven August Johansson †. F. omlastaren Sven August Johansson, Vislanda, har avlidit i en ålder
av 94 år.
Änkling sedan 1928 har han sedan dess åtnjutit en kärleksfull omvårdnad hos sin son och
sonhustru. Närmast sörjes han av en son och fyra döttrar samt barnbarn och barnbarnsbarn. Sonen
Karl är bosatt i Vislanda. Av döttrarna är Maria bosatt i Jönköping. Anna i Möckeln, gift med
stationsmästare H. Ambjörnsson och Jenny och Ida bosatta i Stockholm.

Högsommarvärme hälsade kungen i går.
Storslagna hyllningar,
gamla väntade troget,
flaggor, skolbarn, sång
I själva gryningen av denna solljusa dag
kopplades kungavagnen av i Alvesta. Där
togs den in till perrongen, och möttes av en
högvakt av hemvärnsmän under befäl av
nämndeman Bengt J. Olsson, Skörda, som
avlämnade den prydligt uniformerade skaran
till general Cedershiöld. Kungen åtföljdes på
resan, förutom av stabschefen general
Cederschiöld, av förste hovmarskalk amiral
Wetter, landssekreteraren friherre Palmstierna och adjutanten överstelöjtnant Edlund.
Till Vislanda gick så tåget kl. 8,20. Här
hade befolkningen varit samlad i timmar,
varje fönster var öppnat åt järnvägsstationen
till, varje tak var översållat av dödsföraktande fotografer ur bästa möjliga synvinkel.
Och solen brände allt hetare, näsdukar
började jaga svettdropparna över röda anKungen hälsar folket från trappan vid Vislanda
sikten. Blommorna på stationsplanen lyste
stationshus.
intensivt, flaggorna slokade lite, skolbarnen
– Så vackert ni har, sa han, när han mottogs av
landshövdingen och en människomassa på kanske
radade upp sig i dubbla led, sångberedda och
ett par tusen personer.
förväntansfulla. Ett oändligt antal kameror
gjordes skjutfärdiga och alla de invecklade slutarkonstruktionerna var fullt inställda på att
kapa till sig situationen med ett enda hastigt bett. Det blev naturligtvis en del trängsel där,
liksom överallt i kungens väg, men någon oreda blev det aldrig. Det svarade statspolisen
för – lugnt och bestämt ordnade de uniformsklädda upp allt trassel redan innan det hunnit
börja. De hade ett besvärligt jobb, men de klarade det bra.

Den blå vagnen
rullade in på Vislanda station kl. 8,45. Också de, som för folkmassans skull inte kunde
komma närmare stationsplanen än ett par hundra meter, kunde märka det – den lågmälda
mummeltonen från de församlade undersåtarna ökade betydligt i styrka och intensitet,
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alla blev med ens en bra bit längre i sina ansträngningar att överblicka situationen, och
alla försökte komma närmare stationshustrappan.
Så kom han då äntligen, Gustaf
Adolf, stannade på trappan till det
gula stationshuset och kisade mot
solen. Och fullmäktigeordföranden
Karl Karlsson tog mod till sig och
klev fram med hyllningstalet på
läpparna. Med omsorgsfullt valda
ord uttryckte han folkets glädje över
kungens ankomst och beskrev
kortfattat Vislandas utveckling och
nuvarande situation. Skolbarnen
sjöng, och Kerstin Karlsson överlämnade gula och blå blommor till
farbror kungen. Disponent Lennart
Vid landshövdingens sida vandrar här kungen utmed Vislanda
Olsson överlämnade från A-Betong
station.
i Vislanda en trevlig minnesgåva –
en miniatyrmodell av den förnämliga betongsliperskonstruktion, som är företagets
specialitet.
– Mina vänner, sa kungen, jag tackat er på det hjärtligaste för ert välkomnande. Det
gläder mig att få se denna del av landet, dess natur, dess bebyggelse och industrier, men
framför allt gläder jag mig åt att få träffa folket.
Så gav sig kungen tid att hälsa på några av de äldsta i bygden, och till hemvärnets
musikkår, som svettades i solen, sa han: – Ni spelar ju riktigt bra! Och hemvärnsbefälhavaren Gunnar Rogdahl hade alla skäl att vara stolt över sina pojkar.

Kungakortegen
Ett oändligt blänkande band av
högglanspolerade bilar ringlade så ut
från Vislanda station, ökade farten och
rörde snart upp vägdammet i trädtopparna. Bland de första var kungens
svarta Cadillac som påstås ha 150 hästar instängda under huven. Mot Ryssby
gick färden, och överallt vid vägen stod
människor och vinkade. De gamla, som
inte längre orkade gå, hade flyttat ut
sina vilstolar i gröngräset för att få se
en liten skymt av Gustaf Adolf. Och
ungdomarna satt överallt på broräcken
Kerstin Karlsson gav blommor åt kungen vid Vislanda staoch gärdesgårdar, dinglande med
tion. Hon var alltså dagens första ”Blomsterflicka”.
benen, tuggade förstrött på något
grässtrå. Men vinkade gjorde de också när det långa bilbandet vecklade ut sig ur
molnstoderna på Sunnerbovägen. Ibland stannade kungen till ett ögonblick, hälsade på
någon av de gamla och bytte några ord med dem.
Vattnet i Ryssbysjön var djupt blått, och getterna vid vägen var bländande vita och
välryktade. Det kunde den kungliga kortegen omedelbart konstatera vid infärden till det
välskötta och vackra samhället Ryssby.
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Kungen och drottningen vid avskedsögonblicket i järnvägsvagnen.

Reportaget ovan omfattade ett par helsidor i Smålandsposten. Jag har endast tagit med text och bilder som
handlade om besöket i Vislanda. A.R.

Härlandafånge togs i Vislanda.
En påpasslig polisman i Vislanda gjorde i tisdags slut på nära en månads frihet för en
förrymd fånge. Det var en man i 25-årsåldern och egentligen hemmahörande i Mölndal,
som tillsammans med en medfånge den 1 maj rymt från Ollestads fångkoloni, tillhörande
Härlandafängelset, där han avtjänade straff. Han har varit straffad för tjuvnad, misshandel, bedrägeri och tidigare även varit intagen på alkoholistanstalt.
De båda rymlingarna hade efter flykten bytt ut sina fångkläder mot civila och hållit sig
undan under falska namn hos kamrater av tattaresläkt. Båda var efterlysta av polismyndigheterna. Den nu gripne iakttogs av polisman Lundgren i Vislanda, när han skulle
byta tåg där för att bege sig mot Borås via Alvesta. Han togs genast om hand och förpassades på landsfiskal Öhrstams anmodan på kvällen tillbaka till fängelset i Göteborg.

Ur Smålandsposten N:o 87 Torsdagen den 3 Juni 1954.
Födelsedag.
50 år fyller pingstafton hemmansägaren Arvid Johansson, Hönetorp, Vislanda.
Han är född här, och med undantag av ett par somrar med arbete vid Hästhagens torvmosse har
han här haft sin utkomst, först som hjälp åt föräldrarna, men sedan 1936 som egen. Samma år
delades gården mellan honom och en broder. Gården kan räkna in så förnämliga bebyggare som
prosten H. Cavallius. Dennes son, historikern Gunnar Olof Hyltén-Cavallius är född här.
Då Vislanda SLU-avdelning bildades i slutet av 20-talet, blev han medlem i denna och kom snart
nog att tillhöra dess styrelse. Allt sedan dess har han nedlagt ett energiskt arbete inom jordbrukarnas olika organisationer och har gjort sig känd som en ivrig förkämpe för landsbygden. Från
SLU kom han snart nog över i BF och innehade i denna förening dels sekreterare- och dels
kassörsuppdrag i en lång följd av år. F.n. är han RLF-avdelningens ordf. Då Kronobergs centralförening bildades, var han en av dess initiativtagare och har alltsedan varit socknens föreningsombud. Samma uppdrag har han också vad beträffar slakteriföreningen.
Sedan 17 år är han huvudman i Vislanda pastorats sparbank och vice ordf. i styrelsen. Likaså är
han styrelseledamot i sjukkassan och förordnad till god man vid syneförrättningar. Sedan 15-talet
år tillbaka tillhör han kommunalfullmäktige. Här har han tidigare varit revisor i tio år. Inom det
kommunala har han haft en lång rad av uppdrag. Bland de viktigaste av de nuvarande kan nämnas
ordf. i barnavårdsnämnden, ordf. i nykterhetsnämnden och sedan många år ledamot av taxeringsnämnden. Vidare kan nämnas ledamot av kyrkofullmäktige och kyrkoråd samt Vislanda pastorats
ledamot i boställsnämnden.
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Ur Smålandsposten N:o 88 Lördagen den 5 Juni 1954.
Från Vislanda, meddelas:
Vislanda gymnastikförening har anordnat gymnastikuppvisning i Vislanda Folkets park.
Under tiden publiken samlades, utfördes musik på piano av hr A. Areskog, Vislanda.
Kontorist T. Kristensson hälsade välkommen. En grupp småflickor inledde uppvisningen
under ledning av fröken Stina Andersson. Därefter följde den kvinnliga truppen, som
genomförde ett program vilket skulle utförts vid massuppvisning i Växjö. Kontorist
Kristensson framträdde därefter med en pojktrupp och till sist kom flicktruppen under
ledning av fröken Kerstin Petersson. Samtliga grupper visade att de olika ledarna nedlagt
ett mycket gott arbete. Gymnasterna visade sin tacksamhet genom att överlämna
blommor till ledare. För den musikaliska beledsagningen svarade hrr Areskog och G.
Johansson samt Lasses orkester, vilka sistnämnda svarade för dansmusiken. Som
slutomdöme kan man säga att föreningens arbete både i och fråga om gymnastiska
arrangemang står på ett högt plan.

Ur Smålandsposten N:o 89 Tisdagen den 8 Juni 1954.
Bröllop.
Kyrkbröllop ägde pingstafton rum i Vislanda, då där sammanvigdes snickaren Sven Göran
Anders Lönn, Ljungby, och fröken Ida Elsa Katarina Petersson, dotter till kyrkovärden Carl
Petersson och hans framlidna maka, Lindås, Vislanda. Då brudparet intågade i kyrkan spelades
bröllopsmarschen ur ”En midsommarnattsdröm” av Mendelsohn. Vigseln förrättades av
kyrkoherde Eskil Jonson, som höll lyckönskningstal med utgång från Matt. 28: 20 samt sjöng
brudmässan. När de nygifta lämnade kyrkan spelades ”På Gud och ej på eget råd”, orgelkoral av J.
G. Walther. Efter vigseln gav brudens fader middag i sitt hem, där brudparet hyllades med tal av
bl.a. vigselförrättaren samt med sång.

Ur Smålandsposten N:o 92 Måndagen den 14 Juni 1954.
Motorcyklist mot bil i Vislanda.
En svårartad trafikolycka inträffade i går i närheten av Piggaboda, Vislanda.
En skånebil från Bjärnum var på väg mot Vislanda och färdades i långsam takt längs
med Kalasjön.
När det bilande sällskapet här upptäckte en skogsväg på höger sida, beslöt man att köra
in där för att ta en kafferast. C:a 30 meter från avtagsvägen tittade föraren i backspegeln
och konstaterade, att allt var klart, varpå han slog ut färdriktningsvisaren och körde över
vägen.
När han var nästan helt inne på skogsvägen och utanför stora landsvägen, blev bilen
snett bakifrån påkörd av en motorcyklist, som med sådan kraft träffade bilen, att denna
förflyttades 20 – 30 cm. i sidled. Mc-föraren slungades mot bilen och slog en buckla i
karossen. Höger bakskärm på bilen blev fullständigt demolerad.
Mc-föraren fördes av en förbipasserande privatbil till Ljungby lasarett, varifrån
meddelas, att han ådragit sig huvudsakligen en ansiktsskada. Vid framkomsten var han
medvetslös men befinner sig nu efter omständigheterna väl.
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Ur Smålandsposten N:o 93 Tisdagen den 15 Juni 1954.
Hyllning.
På sin 90-årsdag blev kyrkovaktmästaren August Magnusson, Lindås, Vislanda, hjärtligt hyllad.
Kyrkorådet överlämnade genom kyrkoherde Eskil Jonson och kyrkovärdarna S.G. Johansson,
Ekemon, och Carl Petersson, Lindås, blommor. Vänner i Lindås och Skeppshult uppvaktade med
blommor. Vidare fick jubilaren mottaga ett flertal telegram.
August Magnusson är född i Snöreshult, Vislanda. 1888 köpte han lägenheten Nyhem under
Trästen och bodde här till 1903, då han flyttade till Skeppshult. Året förut övertog han kyrkovaktmästaretjänsten efter sin svärfader Johannes Larsson, Lindås Västregård. Denna tjänst lämnade
Magnusson 1939, då den övertogs av hans son. 1935 erhöll han Patriotiska sällskapets medalj för
trogen tjänst.
August Magnusson har fört ett strävsamt liv. Han var i 20-årsåldern rallare i Norrland under fyra
år. Vidare var han i c:a 25 år snickare och har även vikarierat som fjärdingsman och lantbrevbärare
i Vislanda. 1928 sålde han sin gård i Skeppshult till en son och byggde sig ett hus i Lindås. Här
bor han nu och klarar sig själv. Trots sin höga ålder gör han då och då resor till Stockholm och
Malmö för att hälsa på sina barn. Han har varit änkling sedan 1913.

Ur Smålandsposten N:o 97 Tisdagen den 22 Juni 1954.

Förlovade
Carl-Erik Lund
Inga Lindgren
Vislanda.

Torne.

Ur Smålandsposten N:o 98 Torsdagen den 24 Juni 1954.
Dödsfall.

Tillkännagives
att
min älskade make,
vår käre far och farfar,
f. Hemmansägaren

Karl Magni Ring
lämnat oss i dag i sitt 85:e levnadsår,
djupt sörjd och saknad men i ljust
och tacksamt minne bevarad av mig,
barn, barnbarn och barnbarnsbarn
samt släkt och vänner.
Södra Vare, Blädinge den 22 juni 1954.
MARIA RING.
Arvid och Hilda.
Kerstin, Olle, Alice, Harley.
Oscar.
Ivar och Elsa.
Göran, Harald, Birgitta.
Lennart och Ruth.
Anders, Monica.

Karl Magni Ring †. I Växjö avled på tisdagen f.
hemmansägaren Karl Magni Ring, Södra Vare, Blädinge, i en ålder av närmare 85 år.
Den avlidne var född på Rickardshults soldattorp i
Vislanda 1869. Som ung kom han med sina föräldrar till S. Vare, där hans fader köpte ett hemman
1887. Efter att ha brukat det överlämnade han det
till sonen Karl Magni 1897. På olika sätt har den nu
avlidne drivit upp lantbruket till en mönstergård
genom odling och stenröjning. När de första maskinerna kom i bruk, var han mycket intresserad av att
anskaffa sådana. Redan 1940 installerades mjölkningsmaskin på gården för att lätta på arbetsbördan.
Dessutom har han innehaft en del uppdrag, såsom
huvudman i Vislanda pastorats sparbank, varit
ledamot av fattigvårdsstyrelsen samt i VislandaBlädingeortens elektriska förening. För omkring
fem år sedan överlämnade han lantbruket till en av
sönerna men bodde kvar på gården, som han brukat
i över femtio år. Han sörjes av maka, fyra söner,
sonhustrur, barnbarn och barnbarnsbarn samt övriga
släktingar och en stor vänkrets.

Sv. ps. 333.

171

Wiking Dahl †. Efter en svår sjukdom avled på tisdagen hemmansägaren Wiking Dahl, Kalkatorp,
Vislanda.
Den bortgångne var född i Vederslöv 1907. För c:a tolv år sedan köpte han en gård i Kalkatorp
och bosatte sig där. Han beskrives som en präktig karaktär, kunnig på olika områden och ovanligt
händig.
Närmast sörjande är hustru och sex minderåriga barn, varjämte en stor släkt- och vänkrets sörjer
hans tidiga bortgång.

Sykretsjubileum i Vislanda. Vislanda församlings kyrkliga arbetskrets firade i måndags
30-årsjubileum, till vilket även Blädinge kyrkliga arbetskrets hade inbjudits.
Högtidligheten inleddes med missionsgudstjänst i Vislanda kyrka, där missionären
pastor H. Thönell predikade. Kantor Ernst Rosengren, Vislanda, sjöng från läktaren
”Denne är min käre son” av P.U. Stenhammar, och musikdirektör per Jonson, Växjö,
spelade som postludium Preludium och fuga av Nickolaus Bruhns.
Efter gudstjänsten samlades man i centralskolan, där kaffe intogs. Kyrkoherde Eskil
Jonson, Vislanda höll här en intressant historik över de gångna trettio åren.
1924 bildades Vislanda arbetskrets, 1943 tillkom arbetskretsen i Mörhult och 1948 i
Sjöbacken. Under de gångna åren har i kollekter och gåvor influtit 9,531 kr, åtta lotterier
har inbringat 1,050 kr, kaffeförsäljning vid De gamlas dag och vid andra tillfällen 1,506
kr, missionsauktionerna 1947–1954, 13,336 kr. Sammanlagt 27,423 kr.
Av de insamlade medlen har bl.a. försänts till Svenska kyrkans mission 1,686 kr,
sjömansvården 3,420 kr, diakonin 1,293 kr, Luleå stifts diakoniförening 1,293 kr, Olaus
Petrigåvan 300 kr, Stockholms stadsmission 828 kr, S:t Sigfrids stiftelse och stiftsgården
Tallnäs 525 kr, Rädda barnen 1,750 kr, Vislanda kyrka har också erhållit ett flertal gåvor,
av vilka kan nämnas brudkrona, antependium och altarduk, dopfunt, altarkrucifix. Till
grundplåt till församlingshem har anslagits 1,200 kr.
För allt detta och för det stora intresset för missionstanken, som arbetskretsarna visar,
framförde kyrkoherden församlingens och sitt eget tack. Han minde även om alla dem,
som nu vilar på kyrkogården, men som under sin krafts dagar med trohet och nit verkat
inom arbetskretsarna.
Pastor Thönell gav därefter några glimtar från arbetsfältet i Rhodesia och tackade för
den hjälp i arbetet, som de kyrkliga arbetskretsarna utför. Komminister N. Nicklasson,
Blädinge, uttalade Blädinge församlings lyckönskningar till dagens jubilar och avslutade
högtidligheten med aftonbön.

Ur Smålandsposten N:o 99 Måndagen den 28 Juni 1954.

Förlovade

John Johansson
Gisela Schröther

Rune Carlsson
Astrid Gustafsson

Vislanda.
Berlin.
Midsommarafton 1954.

Agunnaryd
Vislanda.
Köpenhamn den 25 juni 1954.

Gösta Petersson
Berith Nilsson

Stig Ferm
Irma Samuelsson

Vislanda.

Blädinge.
25/6 1954.

Vislanda.
Torne.
Midsommarafton 1954.
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Ur Smålandsposten N:o 102 Lördagen den 3 Juli 1954.

Förlovade
Inge Svensson
Karin Jonasson
Grimslöv.

Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 103 Måndagen den 5 Juli 1954.

A-Betong har jubilerat.
A-Betong i Vislanda firade i söndags sitt tioårsjubileum. Fabrikör Bengt J. Olsson,
Skörda, som jämte sönerna Lennart och Egon drivit upp rörelsen från en mycket blygsam
början till en storindustri, hade inbjudit samtliga anställda till middag å Vislanda hotell.
I samband med jubileet behöll firman taklagsfest i anledning av att den stora fabriksanläggningen vid Hästhagen nu står färdig. Entreprenörerna hade därför också inbjudits.
Samtliga hälsades välkomna av fabrikör Olsson, som också gav en intressant historik
över rörelsens utveckling. Hr Olsson nämnde bl.a. att han 1944 köpte en skogsbacke med
ett prima grustag. Här började han och sönerna att sälja grus. Tanken på att starta en
cementvarufabrik låg och grodde, och så satte man igång så smått. Utvecklingen gick
fortare än man tänkt. Vibrationstekniken hade då börjat användas och naturligt var att
man startade med hypermoderna maskiner. Detta hade till följd att de varor man framställde, fick den rätta kvalitén och gjorde dem konkurrensmässiga.
Men maskinerna är inte allt. Den mänskliga uppfinningsförmågan, intresset och energin
är huvudsaken, och allt detta fanns i rikt mått. Kundkretsen ökades, och tillverkningen
måste utökas. Så har skett. För närvarande är arbetarestammen uppe i cirka 80 man och
skulle behöva vara minst 100. Bostadsfrågan är emellertid ett brännande problem. Även
matfrågan är svår att lösa. Här gäller det för både industriidkare och kommunen att ta
krafttag. En fast arbetarestam utgör en stor tillgång både för industrierna och kommunen.
Inom A-Betong, som firman heter, har under de senare åren tillkommit en hel del nya
alster. Bland dessa märkes tillverkningen av betongsliper. SJ har gett A-Betong i uppdrag
att framställa slipers och alla de prov, som hittills förekommit har varit synnerligen
tillfredställande. 99 procent av materialen kommer från Sverige. En ny fabrik står snart
fullt färdig i Hästhagen. Den är helt byggd i betong. Bjälkar, fönsterkarmar, trappor m.m.
är av betong och endast dörrarna är gjorda av trä. A-Betong har nämligen specialiserat sig
på denna byggnadsteknik och har order inne på att bygga fabriker helt i betong på flera
platser i Sverige.
En annan sak är de s.k. universalbetongelementen. För denna sak har krigsmaterielverket visat mycket stort intresse.
Fabrikör Olsson framförde ett tack till sina anställda för det stora intresse och den stora
duglighet, som de alla visat. Sammanhållningen mellan ledningen och arbetarna har varit
till fördel för alla parter. Vidare tackade hr Olsson entreprenörerna och deras arbetare för
det goda resultatet, de presterat.
Efter historiken utbringade hr Bernhard Karlsson, Hjo, ett kraftigt besvarat leve för ABetong, och gästernas tack för en trevlig kväll framfördes av verkmästare Bror Rydström,
Vislanda. Den angenäma stämningen förhöjdes av mycken sång, både solosång och
allsång.
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A-Betong i Vislanda
behöver mer personal. Smed, bil- och maskinreparatör, cementgjutare, hantlangare m.fl. Fast anställning. För duktigt folk goda
förtjänstmöjligheter. Personlig hänvändelse till
FABRIKEN I VISLANDA. – TEL. 175.

Ur Smålandsposten N:o 107 Måndagen den 12 Juli 1954.
Cykeltjuvar fast i Vislanda.
Tack vare påpassliga iakttagare kunde Vislanda-polisen i går stoppa två unga cykeltjuvar. Ett par ynglingar i 18-årsåldern hade uppmärksammats cyklande på samma cykel
mellan Ryssby – Vislanda. Polisen i Vislanda larmades och vid närmare undersökning
visade det sig, att ynglingarna var från Virserum på semesterfärd gående. De hade tydligen tröttnat, och när de fick se en cykel utanför Missionshuset i Ryssby, lade de beslag
på den. Efter förhör fick de bege sig vidare.

Ur Smålandsposten N:o 108 Tisdagen den 13 Juli 1954.
Fick foten i hästräfsa. Sjuåringen Bengt Arvidsson, Hönetorp, Vislanda, fick i lördags
foten klämd i en hästräfsa.
Bengt åkte tillfälligt på räfsan, körd av 12-årige kusinen Lars-Erik Johansson, Hönetorp
för att om, som han uttryckte sig, ”få se hur den fungerade”. När Lars-Erik lyfte upp
räfsan bar det sig inte bättre än att Bengt fick högra foten i kläm, och ett elakartat köttsår
uppstod på fotens yttersida. Tursamt nog fick inga ben eller senor någon skada, och efter
några dagar i stillhet kan sjuåringen säkert hjälpa till med höbärgningen igen.

Födelsedag.
50 år fyller i morgon fru Iris Johansson, maka till hemmansägaren Ivar Johansson, Sjöbacken,
Vislanda. Hon är född i Kalvsvik, där föräldrarna innehade jordbruk. Redan i unga år fick hon
börja hjälpa till med skötseln av detta. Då makarna gifte sig 1931 arrenderade de en gård i Öja
församling, varifrån de flyttade till V. Torsås och arrenderade Torsås Storegård. För 13 år sedan
övertogs Sjöbacken på arrende, och sex år senare köpte makarna densamma. Jubilaren har utfört
ett beundransvärt arbete i kreaturens och jordens skötsel.
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Ur Smålandsposten N:o 110 Lördagen den 17 Juli 1954.

Tillkännagives att

Vår käre broder
och svåger

Elin Sofia
Johansson

Einar Johansson
* 13/10 1901
har i dag efter ett tåligt buret lidande
avlidit, djupt sörjd och saknad av
oss, syskonbarn, släkt och vänner.
Piggaboda, Vislanda den 15/7 1954.

* 6 nov. 1883
stilla ingått i den eviga vilan, djupt
sörjd och saknad av oss, syskonbarn,
släkt och vänner.
Elnaryd, Vislanda den 13 juli 1954.

KARL och IRIS.
VALFRID.
HILDUR och JOHN.
ARTUR.
ERIK.

Anna och Johan.
Gunnar och Ida.
Per och Edit.
John och Eva.
Amanda Samuelsson.
Elva Samuelsson.

Jordens oro viker
för den frid som varar,
Graven allt förliker,
himlen allt förklarar.

Detta är den seger som övervunnit
världen, vår tro.
Tidevarv komma, tidevarv försvinna,
Släkten följa släktens gång,
Aldrig förstummas tonen från himlen,
I själens glada pilgrimssång.

Sv. Ps. 400: 11.
Jordfästningen äger rum i Vislanda
kyrka söndagen den 25 juli kl. 13,30.

Ur Smålandsposten N:o 119 Måndagen den 2 Augusti 1954.

Förlovade
Arne Johansson
Karin Lönn
Vislanda.
Hässleholm den 31/7 1954.

De gamlas dag, firades i går i Vislanda kyrka.
Över hundratalet inbjudna hade infunnit sig. Ett stort antal andra församlingsmedlemmar
deltog även i gudstjänsten. Predikan hölls av kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda. Två
flickor, Margareta Gustavsson och Boel Rosengren, sjöng psalmen ”Jag kan icke räkna
dem alla”. Vid nattvardsgången deltog 150 personer. Som postludium spelade musikdirektör Per Jonson, Växjö, en orgelkomposition av J.S. Bach.
Efter högtidligheten i kyrkan samlades de inbjudna till gemensamt samkväm i
centralskolan, där medlemmarna av de kyrkliga arbetskretsarna stod för värdskapet. Man
bjöd på kaffe, smörgåsar, kakor, ostkaka och tårta. Kyrkoherde Jonson höll parentation
över de sexton personer, som sedan förra De gamlas dag avlidit. Han höll även en kort
betraktelse och tackade alla, som gjort dagen till en vacker och minnesrik högtidsstund.
Folkskollärare J.W. Gustafsson frambar de inbjudnas tack.
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Ur Smålandsposten N:o 120 Tisdagen den 3 Augusti 1954.

Förlovade
Kurt Rupp
Astrid Hedlund
Vislanda den 30/7 1954.

Ur Smålandsposten N:o 122 Lördagen den 7 Augusti 1954.
Födelsedag.
50 år fyller på tisdag köpman Gunnar Nyqvist, Vislanda. Han är född i Brohult i Vislanda. Efter
att i tre år varit anställd vid Ingenjörskåren i Karlsborg började han i affär i Torne. 1928 startade
han egen firma i Agunnaryd och byggde där egen affärsfastighet. 1935 flyttade han till Lenhovda.
Han har också haft affär i Målaskog och övertog 1944 Bröderna Jönssons affär i Vislanda och har
sedan köpt fastigheten. Han har överallt gjort sig känd som en driftig affärsman. Sedan 1939 har
han varit styrelsemedlem i Eolrådet inom Växjö-kontoret och i Vislanda köpmannaförening har
han posten som sekreterare.

Ur Smålandsposten N:o 123 Måndagen den 9 Augusti 1954.
Sågverksskola i Vislanda
startar i november
Centrala verkstadsskolan i Ljungby skall utvidga sin undervisningsverksamhet med
kurser för sågverksarbetare och förmän. Verksamheten, som beräknas börja i november,
skall förläggas till Vislanda, där den praktiska undervisningen skall ske dels vid
Ångsågen och dels vid Skogsägareföreningens ramsåg. För den teoretiska undervisningen
skall den nedlagda Östra folkskolan tas i bruk, sedan den först helt renoverats och
iordningställts för sitt nya ändamål.
Initiativtagare till dessa kurser är Skogsägareföreningen och sågverksindustriintressenterna, som länge hyst önskemålet att få till stånd dylik undervisning. Behovet av
fackutbildad personal vid sågverken har länge varit synnerligen stort och nyrekrytering av
sådan arbetskraft har stött på stora svårigheter. Man räknar inte heller med att dessa nya
utbildningsmöjligheter skall täcka behovet på långt när, men slår försöket väl ut, kommer
verksamheten att utvidgas och på lång sikt räknar man då med en lättnad i arbetskraftsproblemet.
Förslaget om sådan utbildning underställdes en kommitté som kallades sågverksskoleutredningen, och denna har arbetat med projektet sedan maj 1950. I sept. 1952 kontaktades Centrala verkstadsskolan i Ljungby, och vid ett gemensamt sammanträde i Vislanda
framhölls lämpligheten av att administrativt och organisatoriskt knyta sågverksskolan till
Centrala verkstadsskolan.
Det utarbetade förslaget gick slutligen till K. m:t, som godkände detsamma och
beviljade medel för verksamheten med högst 83,400 kr., varav 53,400 kr. är avsedda för
fullständigt iordningsställande av Östra folkskolan.
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Centrala verkstadsskolan i Ljungby blir den andra skolan i landet, som anordnar sågverksutbildning. Sedan ett par år finns liknande skola i Älvsbacka i Värmland, som drivs
av Centrala verkstadsskolan där.
Den kurs, som börjar i november kommer , under förutsättning att Östra folkskolan blir
färdig till dess, att vara avsedd för sågverksförmän. Den omfattar sex veckor med 40
timmars undervisning pr vecka och omsluter 11 ämnen, bland vilka kan nämnas: Sveriges
skogar och skogsindustrier, arbetsmarknadens organisation och kollektivavtalsfrågor,
maskin- och verktygslära, sågverksteknik, sortiment, mått och mätning samt arbetsledning. Dessutom arrangeras exkursion med besök vid lämpliga industrianläggningar.

Ur Smålandsposten N:o 124 Tisdagen den 10 Augusti 1954.
Födelsedag.
50 år fyller på fredag omlastaren Ragnar Björk, Vislanda. Han är född i Vislanda och arbetade i
unga år på Vislanda mejeri. 1929 gav han sig till sjöss. Som eldare, sedermera motorman, gjorde
han med olika fartyg resor till Amerika, Afrika, Australien och Söderhavsöarna. När han tröttnat
på sjön, återvände han till Vislanda och fick då anställning vid omlastningen.
Hr Björk har sedan 1937 varit ombud för Folket – Samarbete. Vislanda municipalfullmäktige tillhörde han 1934 – 46. I Östra vattenverksföreningen har han varit styrelsemedlem, sedan föreningen bildades.
Musik har han alltid varit mycket intresserad av och under många år var han aktiv medlem av
Vislanda musikkår.

Bilist försökte köra om moped till vänster. En 51-årig mopedist från Eneryda blev i
lördags påkörd av en bil på vägen Vislanda – Kojtet invid utfarten vid Björneborg.
I bilen befann sig ett par Vislandaynglingar på väg åt Växjöhållet. På nämnda ställe
hann de upp mopeden, som körde i vägbanans mitt. I tro att mopedföraren hade för avsikt
att köra in på en mindre väg på högra sidan skulle bilföraren försöka göra omkörning till
vänster om mopeden. Mopedföraren gjorde då en oväntad gir och vek istället av åt
vänstra vägkanten. Följden blev att bilens kofångare törnade mot mopedens bakhjul,
varvid detta demolerades. Även bilen fick en del skador, då den för att försöka undvika
sammanstötning körde av vägen genom ett taggtrådsstängsel. Mopedföraren klagade bl.a.
över smärtor i benet och fördes till läkare genom ynglingarnas försorg. Skadorna var dock
inte allvarliga, varför mannen fick återvända hem. Polisen i Vislanda utreder olyckan.

Ur Smålandsposten N:o 126 Lördagen den 14 Augusti 1954.
Födelsedag.
50 år fyller i morgon verkstadsarbetaren Herman Karlsson, Vislanda. Han är född i Kroksnäs,
Vislanda. I unga år tog han anställning vid kustartilleriet i Karlskrona och tjänstgjorde där tre år.
Därefter arbetade han vid stenindustrien i Piggaboda, Vislanda, tills denna industri nedlades. 1927
flyttade Karlsson till Målaskog och arbetade vid uppförandet av den stora kraftledningen samt
senare vid ett gjuteri i Ljungby. 1946 lät hr Karlsson bygga en fastighet i Vislanda och fick anställning vid SJ:s skrotningsverkstad i Hästhagen. Under sin vistelse i Målaskog var han ledamot
av kyrkofullmäktige. I Vislanda hemvärn är han en mycket intresserad och nitisk medlem. På
fritiden ägnar han sig åt sina hobbies, fiske och trädgårdsskötsel, och särskilt det sistnämnda ligger
honom varmt om hjärtat.
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Lastbilskrock vållade trafikstockning i Huseby.

Den påkörande lastbilen blev illa tilltygad.

En kollision mellan två lastbilar inträffade i går vid 16-tiden omedelbart öster om
Huseby bruk, varvid två liftande flickor med nöd och näppe undgick skador. Krocken
vållade ett par timmars kaos i den genomgående trafiken, och stundtals uppstod bilköer
på hundratals meter.
Krocken inträffade på den kurviga vägbiten omedelbart öster om namnskylten Huseby.
En långtradare från Silverdalen på väg hemåt stannade till för att ta upp två liftande
flickor på väg åt Växjö-hållet. Flickorna gav sig ut på vägen för att kliva in i bilen från
höger sida. Då kom österifrån en grusbil, hemmahörande i Långasjö men i arbete med
grustransporter vid vägbygget längre österut. Denna bil kom enligt uppgift i mycket hög
fart och gick in i en längre bort liggande kurva med svår sladd. Här svängde vägen åt
höger, men föraren lyckades tydligen inte helt behärska vagnen, som därtill inte hade
särskilt gott utrymme till förbikörning. Bilen rände därför med hög fart emot långtradarens högra bakre hjulpar med våldsam fart – just bakom och utanför de båda
flickorna, som undkom med blotta förskräckelsen.
Grusbilen fortsatte av farten en god bit förbi långtradaren och fick högra framhjulet
losslitet och höger framparti mycket illa tilltygat. Långtradarens ena bakaxel kröktes och
ett par av hjulen skadades. Föraren i grusbilen erhöll skador i högra handen, dock ej av
svårare art.
Statspolis. som handhar utredningen, fick extra besvärligt att reda ut trafikstockningen
efter händelsen.

Ur Smålandsposten N:o 132 Tisdagen den 24 Augusti 1954.
Vislanda.
Folkskolestyrelsen, har haft sammanträde, som denna gång förlagts till Lindås. Den nye
överläraren Harry Larsson fick härvid för första gången möta folkskolestyrelsen, vilken
han efter sammanträdet inbjöd på kaffe. Ordföranden, kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda,
hälsade överläraren välkommen till distriktet.
Folkskollärare Ingemar Bjersings anhållan om tjänstledighet under höstterminen för
militärtjänstgöring beviljades, och antogs till vikarie folkskollärarinnan Greta Hagberg,
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Diö. Vidare beslöts att småskollärarinnan Ellen Uhlin och Ingegärd Krusell skall tjänstgöra i 3:dje klass. Till icke ordinarie småskollärarinnor under läsåret 1954 – 55 antogs
fröken Stina Andersson, Räppe, och Elsa Andersson, Halmstad. Vidare antogs till
lärarinna i kvinnlig slöjd fröken Inger Johansson, Malmö. I skolbyggnadskommittén
invaldes överlärare Larsson.

Ur Smålandsposten N:o 131 Måndagen den 23 Augusti 1954.
Födelsedag.

50-åring

Provinsialläkare Folke Rosenkvist, Vislanda passerar 50-årsgränsen på torsdag. Han blev med.
lic. i Stockholm 1933, och har tjänstgjort såväl å Karolinska institutets patologiska avdelning som
Psykiatriska sjukhuset, Serafimerlasarettets öronklinik, Centrallasaretten i Karlstad, Umeå och
Visby, St. Ekeberg sanatorium, Epidemisjukhuset i Göteborg och Pensionatsstyrelsens kuranstalt i
Nynäshamn. Hans studier under utbildningstiden resulterade också i flera tryckta skrifter. Hans
grundliga och allsidiga utbildning gjorde honom väl skickad för provinsialläkarekallet, och han
tjänstgjorde först i Nynäshamn under ett år och har därefter varit stationerad i Vislanda sedan
1944.
I detta stora och svårarbetade distrikt har hans otroliga arbetsförmåga tagits i anspråk ej endast
under en omfattande praktik och inom den förebyggande vården, utan han har också med klokhet
och kraft verkat för en bättring av bygdens hygieniska och sociala förhållanden. Kunnighet och
noggrannhet i arbetet, psykologisk skarpblick och människokärlek har i sällsynt grad präglat hans
gärning jämte en arbetsglädje, som ej minskat, när arbetet blivit allt mer slitsamt med åren. Dessa
egenskaper har också fört honom till ordförandeskapet i Vislandakretsen av Röda korset, samt till
ledamot av hälsovårdsförbundets styrelse och länsnykterhetsnämnden.
Bland kollegorna är han avhållen och uppskattad på grund av sitt glada, koncilianta väsen, och
sedan 1948 är han ordförande i länets provinsialläkareförening samt fullmäktig i Sveriges
läkarförbund. Vid sidan av sitt arbete har han som hobby intresserat sig för filateli, fotografi och
arkeologi.
Jubilaren är visserligen född Stockholmare, men på mödernesidan har han rötter i V. Torsås och
Vislanda sedan 1600-talet, vilket han själv ofta framhåller, ej utan en viss stolthet. Och säkerligen
har Stockholmaren haft lättare att sätta sig in i bygdens förhållanden, då han känt sig hemma i sitt
verksamhetsområde från första början. Kanske har detta också bidragit till den popularitet, som
jubilaren alltjämt allmänt åtnjuter framför allt genom sitt lugna, trygga uppträdande. Om honom
kan med skäl användas orden att ”han är med befolkningen och den med honom väl tillfreds”. Då
han nu firar sin bemärkelsedag i Rönninge i föräldrahemmet, skall säkert varma tankar med tacksamhet och tillgivenhet strömma till honom med välgångsönskningar för dagar, som komma.
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Ur Smålandsposten N:o 133 Torsdagen den 26 Augusti 1954.
Födelsedag.
90 år fyller på lördag trotjänaren Gustaf Johannesson, Skörda, Vislanda. Han är född på
lägenheten Grönalund under Gottåsa Mellangård, Skatelöv. Redan som barn fick han börja bidraga
till sitt uppehälle, och han var inte mer än 11 år gammal, då han gjorde sin debut som tröskkarl hos
ortens bönder. Han fick då stiga upp klockan 1 på natten och intaga sin frukost, bestående av
kornbröd och ”mosasupa” (mjölvälling blandad med surmos). Så var det att slagtröska till dager.
Dagen användes till vedhuggning, rishackning m.m. För ett dylikt dagsverke var arbetslönen 8
skilling. Strax efter konfirmationen för 75 år sedan tog han anställning som dräng i Källhult,
Västra Torsås. Vid 20-årsåldern medföljde han en tid ett ambulerande tröskverk. Sedan han
innehaft plats på olika ställen i Vislanda, engagerade han sig 1890 hos brukaren Anders Jonsson i
Skörda, fader till den för sju år sedan bortgångna författarinnan Blenda Andersson. Någon mera
idealisk tjänare kunde näppeligen uppbringas. Han blev snart gårdens allt i allo. Han var snickare,
timmerhuggare, smed, hovslagare, slaktare m.m. Djuren har han alltid omhuldat på ett synnerligen
berömvärt sätt.
Gustaf Johannesson utövade sin trogna tjänaregärning hos Anders Jonsson intill dennes död
1902. Sedan fortsatte han utan avbrott att tjäna på gården hos Anders Jonssons barn till sonen
nämndeman Johan Anderssons frånfälle 1936. Sin trotjänaregärning fullbordade han hos den
yngsta av Anders Jonssons barn, författarinnan Blenda Andersson, som grundade sig ett trivsamt
och vackert hem under fädernegården. Bl.a. högg han timmer till ny ladugård som uppfördes på
platsen. Det lilla jordbruket försatte han i god kultur. Och då gårdens nuvarande ägare, gift med
Blenda Anderssons systerdotter, påkallade hans hjälp med olika göromål, drog han sig aldrig
undan. Då Blenda Andersson under mera än ett kvarts sekel var behäftad med fullständig
invaliditet, var Gustaf Johannesson hennes oumbärliga stöd och hjälp. Med Blenda Anderssons
bortgång var Gustaf Johannessons långa och vackra trotjänaregärning lyktad. Han var då i sitt 83:e
år. På sin 80-årsdag fick han mottaga Patriotiska sällskapets medalj för långvarig och trogen tjänst
i Skörda och dessutom får han med full dispositionsrätt bebo sitt trevliga hem därstädes, så länge
han lever, enligt förordnande av fröken Andersson.
Trots sin höga ålder är han ännu vid god vigör, hör och ser ganska väl och följer noga med tidshändelserna. Personligen är han en oskrymtad och rättfram natur och drar sig inte för att säga sin
mening.

Rättegångs- och polissaker.
Polisrazzia mot ”Vislandaknuttar”.
I ett par uppmärksammade mål hade polisen i Vislanda ingripit mot ett par skinnknuttar,
vars framfart varit minst sagt vårdslös.
Den ene hade den 28 maj på sin ”500 cc” passerat en polisman i samhället med 80 á 90
km/tim. Strax efter kom ynglingen åter med samma fart. Då stoppades han av polisen,
som tillhöll honom att köra lite varsammare med hänsyn till att han var inom tättbebyggt
samhälle. I stället drog mc-föraren på full gas omgående. Åklagaren, landsfiskal Öhrstam
förklarade, att framfarten utgjorde en ren samhällsfara, och rätten fann det så allvarligt att
det blev böter med 50 x 2 kr.
Den andre ”knutten” hade den 26 juli på Husebyvägen i Vislanda ertappats med att
under cirka 25 m. framföra sin mc utan att hålla händerna på styret. Den tilltalade erkände
villigt förseelsen och medgav t.o.m. att detta skett under hela 150 m. vilket kostade 20 x 5
kronor.
Fel vid järnvägsövergång.
En lastbilsförare hade den 22 jan. i vintras gjort sig skyldig till slarv i Vislanda. Han
hade lastat av timmer vid Ångsågen men då han körde iväg, glömde han att ta ned en på
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flaket anbringad lastkran med påföljd att vid passerandet av järnvägsövergången kranen
högg tag i skylten ”Livsfarlig ledning”. Några större skador uppstod inte, då farten var
minimal, men 418 kr. kostade reparationen, och därtill kom nu 30 x 5 kr. i bötesbelopp.

Ur Smålandsposten N:o 134 Lördagen den 28 Augusti 1954.

Skador för 200,000 kr. vid nattlig brand i Huseby.
En häftig brand härjade natten till
fredagen gjuteriet vid Huseby
bruk, varav nu föga mer än
murarna återstår. Tack vare vindstilla, god vattentillgång och ett
rådigt ingripande från brandsläckningsmanskapets sida undgick
emellertid både herrgårdsbyggnaden och mekaniska verkstaden
att antändas. Fem brandkårer kallades till platsen, nämligen Växjö,
Grimslöv, Alvesta, Vislanda och
Älmhults. Den sistnämnda behövde dock inte ingripa men låg
närmast i reserv. Sedan Växjö
brandkår anlänt, övertogs befälet
över släckningsmanskapet, som
Inte mycket var kvar av det anrika Huseby bruks gjuteri
uppgick till ett 50-tal man, av
efter branden.
brandchefen Eliasson.
Grimslövs brandkår, som hade närmast till platsen, var även den första som anlände dit.
Den larmades först av handlanden Gerhard Elofsson, som hört det smälla och braka i
gjuteriet och sålunda upptäckt elden. Redan vid denna brandkårs ankomst var emellertid
byggnaden övertänd och man fick inrikta sig på att skydda de omkringliggande husen,
vilket gick ganska bra. Grimslövs och Vislanda brandkårer höll sedan på med eftersläckning intill kl. 3,30 på morgonen och for hem kl. 4. De andra brandkårerna hade
tidigare återvänt. Ännu i går förmiddag pyrde det dock lite smått i askan.
Eldsvådor har förut förekommit i gjuteriet – den senaste i juni 1951. Då hann elden
emellertid endast få fäste i taket, där det inom kort släcktes av Grimslövs brandkår.
Tre vattenkanoner mot elden.

Växjö brandkår erhöll, enligt vad brandchefen L.M. Eliasson meddelar, larmet kl. 22,20
och var efter cirka 20 minuter på platsen. Så särdeles mycket var det då icke att göra.
Elden hade då redan tagit vad den kom åt. Man satte emellertid in en vattenkanon och
släckte vad som var kvar av elden. Inalles var det tre vattenkanoner i verksamhet. Även
Vislanda och Grimslöv hade nämligen ryckt ut med varsin sådan.
Någon större risk, att elden skulle sprida sig vidare, förelåg inte, eftersom vindstilla
rådde och murarna alltjämt stod kvar och tog upp strålningsvärmen från eldhärden.
Vattentillgången var även god. Några olyckshändelser under släckningsarbetet förekom
inte. Strax efter kl. 1 var brandkåren tillbaka i Växjö. Till brandplatsen skickades sedan
strålkastare, så att bärgningsmanskapet där inte skulle behöva arbeta i mörker.
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Lågorna flammade i kastanjerna.

Fröken Florence Stephens berättar vid ett samtal för Smålandsposten, att hon kommit
hem vid 8-tiden på kvällen efter att förut ha varit bortrest. Någon timme tidigare hade
även prins Carl junior kommit hem. Han skulle sedan fara till Alvesta. Han såg då, att det
lyste i gjuteriet, men antog att det var något arbete som pågick där. Snart hördes det
emellertid det för eldsvådor typiska knastrandet. När fröken Stephens då blivit på det
klara med vad som inträffat, alarmerade hon genast de fem ovan nämnda brandkårerna,
vilka även efter hand anlände till platsen.
Lågorna slog då in över kastanjeträden och de svepte även rätt nära taket till corps de
logiet, men lyckligtvis hann de inte antända. Vinden låg visserligen åt det hållet men var
mycket svag. Brandkårerna utförde ett mycket gott arbete. Både mekaniska verkstaden
och corps de logiet med dess dyrbara samlingar av böcker, handskrifter och konstverk
undgick sålunda katastrofen. Inte ens kastanjerna tycks ha tagit någon nämnvärd skada.
Gjuteriet skall byggas upp igen.

Vad det brunna gjuteriet beträffar omtalar
fröken Stephens, att det nu var nyrenoverat
och iståndsatt för utökning av driften. För
tillfället var arbetsstyrkan 10 á 12 man, idel
duktigt yrkesfolk, men ytterligare 15 man
skulle inom kort inträda där. Stora order låg
inne, vilket gör förlusten så mycket kännbarare. Fröken Stephens hoppades, att de
berörda arbetarna skulle kunna beredas annan
sysselsättning, till dess gjuteriet blivit uppbyggt igen. Meningen är nämligen, att så skall
ske, så snart omständligheterna medgivit det.
Under de närmaste dagarna finns det ju alltid
skördearbete på gården. Driften vid den mekaniska verkstaden påverkas inte av branden i
gjuteriet.
Järnbruket i Huseby är som bekant av
mycket gammalt datum. Masugn anlades där
på 1600-talet av Carl Carlsson-Gyllenhielm.
År 1689 återupptogs brukshanteringen av
En av Vislanda brandkårs vattenkanoner i
bröderna Paul och Peter Rudebeck. Sedan
aktion.
Huseby 1867 förvärvats av J.S.F. Stephens,
utökades bruksdriften avsevärt. En hytta från 1600-talet tycks delvis ha klarat sig igenom
branden, tack vare det plåttak, som täckte detsamma.
Försäkringar för 200,000 kr.

Det brunna gjuteriet var försäkrat i Fylgia för 200,000 kr., vilket enligt vad bolagets
representant meddelar torde få anses någorlunda motsvara värdet av det brunna.
Maskinerna i gjuteriet få nog anses helt tillspillogivna. En del av de inneliggande lagren,
såsom exempelvis av tackjärn, kan dock fortfarande användas.
Rörande brandorsaken företogs i går utredning på platsen av statspolisen från Växjö.
Man ansåg sig därvid kunna fastställa, att branden uppstått genom gnistor från påfyllningsluckan i kupolugnen. Denna ligger i andra våningen, och har trägolv, där mycket
trästoft samlats under årens lopp. Kl. halv 5 töms ugnen, där det annars är inte mindre än
1,400 grader varmt. I det vacuum, som då uppstår, bildas de massor av gnistor, och tydligen har någon sådan nu kommit i beröring med det eldfängda stoftet, varefter trägolvet
genombrutits av elden.
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Ur Smålandsposten N:o 137 Torsdagen den 2 September 1954.
Dödsfall.

Vår kära lilla mor,
och mormor

Anna Katarina
Petersson
född den 20/12 1857
har i dag fått sluta sin långa levnad,
innerligt sörjd och i tacksamt minne
bevarad

Anna Katrina Petersson †. I går avled i sitt hem
Lindås, Vislanda, församlingens äldsta medlem, fru
Anna Katrina Petersson.
Hon var född i Furuby 1857. Närmast sörjes hon
av tre söner och fem döttrar. Av sönerna är Klas
bosatt i Hässleholm, Valfrid i Växjö, och Gustav i
Stockholm. Dottern Ingrid är bosatt i Amerika, Ida i
Lund, Martina i Växjö samt Amelie och Ellen i
Vislanda.

Vislanda den 1 sept. 1954.
BARNEN.
Barnbarn och barnbarnsbarn.

Sv. Ps. 424.

Ur Smålandsposten N:o 143 Måndagen den 13 September 1954.
Dödsfall.

Min älskade make,
vår käre far, farfar
och morfar

Karl Oskar Lönn
* 30/6 1875
† 10/9 1954
Älskad – Saknad.
Sälhyltan, Vislanda den 10 sept. 1954.
EBBA LÖNN.
Bernt och Hilda.
Yngve.
John och Rut.
Laila.
Karin och Allan.
Roland.
Hugo och Rut.
Göte, Bernt, Sigfrid.

Karl Oskar Lönn †. I fredags avled i sitt hem hr
Karl Oskar Lönn, Sälhyltan, Vislanda.
Han var född i Älmeboda den 30 juni 1875. I unga
år drev han skomakerirörelse dels i Hensmåla, S.
Sandsjö och dels i Backaryd. En tid tjänstgjorde han
som maskinist vid toffelfabriken i Tingsryd. 1917
arrenderade han kvarn och såg i Väckelsång och
drev denna rörelse till 1940, då han bosatte sig hos
en son i Vislanda. Lönn har varit en arbetsmänniska
som få och ända tills i torsdags var han i full verksamhet. Biskötsel och trädgårdsarbete har på äldre
dagar varit hans stora intresse.
Närmast sörjes han av maka och fyra barn.
Sönerna Bernt och Hugo innehar Sälhyltans hönseri
i Vislanda, John är bosatt i Hovmantorp, och dottern
Karin är gift med fabrikör Allan Hermansson, Hovmantorp.

Sörj icke mig nu är jag lycklig vorden.
Jag lämnat er jag älskat mest på jorden,
För att hos Gud än mera lycklig bli.
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Ur Smålandsposten N:o 139 Måndagen den 6 September 1954.
Dödsfall.

Vår kära lilla mor
och mormor

Elisabeth Lüning
är död.
Vislanda den 4 sept. 1954.

Elisabeth Lüning †. I lördags avled hos en dotter i
Malmö änkefru Elisabeth Lüning, Kvarnaholm,
Vislanda.
Hon var född i Ryssby den 18 sept. 1889. Närmast
sörjes hon av döttrarna Inga, gift med kapten Bertil
Kamph, Stockholm, Ulla, gift med järnvägstjänsteman Edvin Johansson, Malmö, och Kerstin,
anställd vid Järnvägsstyrelsen i Stockholm.

BARNEN.
Vem klappar så sakta
i aftonens frid på ditt hjärta?
Vem nalkas med läkdom
så härlig och blid
för världens förborgade smärta?

Ur Smålandsposten N:o 149 Torsdagen den 23 September 1954.
Dödsfall.
Thilda Karolina Stark †. Änkefru Thilda Karolina Stark, Lindås, Vislanda, avled i går efter en
kort sjukdom.
Hon var född i Ryssby 12 nov. 1874. För 17 år sedan flyttade familjen Stark till Vislanda från
Agunnaryd. Mannen dog 1947.
Närmast sörjande är tre söner. Sonen Gustav är anställd vid Alvesta slakteri, Artur är lantbrukare
i Ryssby, och Karl anställd vid Petris spannmåls AB i Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 155 Måndagen den 4 Oktober 1954.
Födelsedag.
50-åring.
50 år fyller i morgon köpman Sture Görtz, Vislanda. Han är född i
Virestad och startade sin utbildning i faderns affär. Efter att under
några år ha haft anställning i Ryd kom han 1926 till Lantbrukarnas
Handels AB i Vislanda. 1930–1938 hade han plats hos AB Nelsönerna, Växjö. I Hässleholm startade han egen rörelse 1939, och drev
denna till 1944. Han kom därefter till AB Eol i Halmstad men startade 1948 agenturverksamhet i Vislanda med bl.a. butiksinredningar.
Dessutom är han bokförare i AB Järn & Bygge i Vislanda. Han är
synnerligen intresserad av barn och ungdom, och idrotten har i
honom en mycket god gynnare.
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Bil krockade lok i Vislanda. En i Osby hemmahörande personbil körde på fredagsförmiddagen på loket i ett godståg vid den obevakade järnvägsövergången vid Skörda i
Vislanda.
Bilen blev mycket illa ramponerad, och den ena av passagerarna i den ådrog sig
ryggskada, som dock inte var av allvarligare art.
Bilen var på väg från Osby till Stockholm. Två bröder åkte i den. Vid övergången körde
den på bakre delen av lokets tender och blev därvid ganska svårt ramponerad. Bilen
hamnade efter sammanstötningen i diket.
Den ene passageraren kom undan oskadd, medan den andre klagade över smärtor i
ryggen. Han fördes till Växjö lasarett, som han emellertid fick lämna senare under dagen,
sedan skadorna setts om.

Ur Smålandsposten N:o 156 Tisdagen den 5 Oktober 1954.

Vislandafirma i nya, fina lokaler

Frimans herrekiperingsaffär i Vislanda öppnar i dag i nya moderna lokaler i samma hus
som posten.
För 12 år sedan startade hr Bertil Friman i fastigheten mittemot, där han nu flyttat in.
Lokalerna var trånga och otidsenliga. Men Bertil Friman är en man med framåtanda. Han
besitter dessutom stor yrkesskicklighet, glänsande försäljningsförmåga och ett jovialiskt
sätt. Allt har samverkat till att kundkretsen har vuxit år från år. Nya och större lokaler
måste anskaffas. Och nu har detta förverkligats.
I Järn & Bygges f.d. affärslokal får hr Friman c:a 100 m2 golvyta till sitt förfogande.
Lokalerna har genomgått en genomgripande renovering.
För den moderna och praktiska inredningen svarar Vislanda snickerifabrik, som lösts sin
uppgift på ett verkligt hedrande sätt. Hr Friman får nu större möjligheter till att visa sitt
rikhaltiga lager både inne i affären och i de stora skyltfönstren till glädje för firman själv,
den stora kundkretsen och samhället.

Ur Smålandsposten N:o 161 Torsdagen den 14 Oktober 1954.
Rådig chaufför undvek olycka.
En av AB A-betongs i Vislanda lastbilschaufförer avvärjde i går kväll på vägen vid
Liatorp genom en mycket rådig manöver en kollision med två mötande lastbilar, som
kom i bredd. Det var chaufför Harry Bern, Vislanda, som var på väg från Malmö till
Vislanda med en av A-betongs stora lastbilar med släpvagn och lastad med cement. Vid
18,30-tiden passerade han genom Liatorp. I kurvan strax norr om samhället mötte han en
lastbil, som kört om ett par bilar och just höll på att köra om en annan lastbil. Vägen var
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således helt blockerad för Bern. Längs vägkanten fanns en del större stenar, men Bern
tappade inte fattningen. Han observerade en liten avtagsväg som i snäv vinkel anslöt till
stora vägen. Blixtsnabbt slängde Bern sin stora lastbil in på den lilla vägen och de båda
mötande lastbilarna kunde passera i bredd. A-betongbilen blev stående på rätt köl men
släpvagnen gick på tvären och lasset rasade av. Samtliga bilar stannade.
Genom Berns stora rådighet hindrades en kollision, som säkert fått mycket allvarliga
följder. Polisutredning pågår.

Födelsedag.
80-åring.
80 år fyller i dag fru Sofia Magnusson, Björkehill, Vislanda. Hon
är född i Håralund, Vislanda, och började som 16-åring praktisera
i sömnadsyrket och kom 1892 i tillskärarskola i Växjö. Efter
utbildningen fortsatte hon på egen hand i sitt hem, och intet ifråga
om sömnadsarbete är hon främmande för. Som täckstickerska har
hon många tacksamma kunder från olika delar av vårt land. År
1896 ingick hon äktenskap med numera framlidne stenarbetaren
August Magnusson. I sin trägna fostrargärning har hon uppfostrat
elva barn. När hennes make år 1929 drabbades av sjukdom, stod
hon ensam som försörjare med tre minderåriga barn. År 1950 gick
hennes make bort. Med en outtröttlig energi har hon utfört en
storartad fostrargärning jämsides med sitt sömnadsarbete. Som en
hederskvinna av den gamla stammen har hon vunnit allas förtroende och vänskap.

Ur Smålandsposten N:o 170 Lördagen den 30 Oktober 1954.
Biskopsvisitation i Vislanda och Blädinge.
Biskopen har för avsikt att förrätta visitation i Vislanda och Blädinge pastorat efter
följande ordning:
Fredagen den 19 nov. kl. 10 gudstjänst i Vislanda kyrka, till vilken församlingens
ungdom särskilt inbjudes. Pred. av kyrkoherden. Samtal med församlingens skolbarn och
med de tre sista årens konfirmander. Inventering av kyrkan och inspektion av kyrkogården i närvaro av kyrkovärdarna samt övriga kyrkorådsledamöter som kommit
tillstädes. Kl. 14 besök å ålderdomshemmet i samband med andaktsstund av visitator. Kl.
15 inspektion av löneboställena Vislanda prästgård och Norra Vare. Kl. 16,30 besök i
Centralskolan och i Västra skolan. Kl. 18 inspektion av prästgården i Vislanda samt
granskning av arkiv samt pastorsexpedition.
Lördagen den 20 nov. kl. 10 inspektion av lönebostället Blädinge Stom. Kl. 10,30
gudstjänst i Blädinge kyrka, till vilken församlingens ungdom inbjudes. Predikan av vice
komministern. Samtal med församlingens skolbarn och de tre sista årens konfirmander.
Inventering av kyrkan och inspektion av kyrkogården i närvaro av kyrkovärdarna samt
övriga kyrkorådsledamöter, som kommit tillstädes. Inspektion av prästgården i Blädinge
samt granskning av arkiv och pastorsexpedition. Kl. 13,30 besök av ålderdomshemmet i
samband med andaktsstund av visitator. Kl. 16 specialvisitation av Vislanda prästgård i
närvaro av pastoratets prästerskap, pastoratskyrkoråd, församlingarnas kyrkoråd,
kyrkomusiker och kyrkoväktare samt lärarkårens representant. Kl. 19 aftongudstjänst i
Blädinge kyrka med predikan av visitator.
Söndagen den 21 november kl. 11 visitationshögmässa i Vislanda kyrka med predikan
av visitator och omedelbart därefter visitationsstämma.
Ny klockstapel i Vislanda. Byggnadsstyrelsen har inte haft något att erinra mot
förslaget till ny klockstapel på gamla kyrkplatsen i Vislanda. Förslaget har utförts av
Länsarkitektkontoret i Växjö.
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Ur Smålandsposten N:o 169 Torsdagen den 28 Oktober 1954.
Dödsfall.

Sofia Magnusson
* 14/10 1874
† 26/10 1954
Vår goda lilla älskade Mor, Svärmor,
Mormor och Farmor är hemma hos
Jesus, som hon så innerligt längtade
till. Vår sorg och saknad är stor, men
hennes ljusa minne lever alltid i våra
hjärtan.
Vislanda den 26/10 1954.
Inga
Ester och Gunnar
Helge och Greta
Anna och Sven
Ellen och Axel
Sven och Maj
Thimon och Gullevi
Greta och Herman
Allan och Aina
Barnbarn

Sofia Magnusson †. I tisdags avled änkefru Sofia
Magnusson, Björkehill, Vislanda, 80 år gammal.
Den bortgångna var född i Håralund, Vislanda, och
ingick äktenskap år 1896 med numera framlidne
stenarbetaren August Magnusson. Den bortgångna
utförde en stor fostrargärning jämsides som han var
en mycket anlitad sömmerska. Ända tills för några
månader sedan var hon i full verksamhet med sitt
sömnadsarbete.
Närmast sörjande är barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Av barnen är Inga, bosatt i Malmö, Ester
gift med åkare Gunnar Björkman, Vislanda, Helge
murare i Smål. Rydaholm, Anna gift med Sven
Johannesson, Karlstad, Ellen gift med sjöingenjör
Axel Sundler, Smål. Rydaholm, Sven entreprenör i
Vislanda, Thimon kamrer i Nässjö, Greta gift med
polisman Herman Anderberg, Limhamn, jämte
Allan Nordqvist bosatt å Björkehill, Vislanda.

Barnbarnsbarn

Hav tack, du lilla goda mor,
så stark, fast trött och sliten,
Du i din kärlek blev så stor,
att du blev ömkligt liten.

Sv. Ps. 586.
Jordfästningen äger rum å Vislanda
kyrkogård söndagen den 31/10 kl. 10,15.

Ur Smålandsposten N:o 173 Torsdagen den 4 November 1954.
Sömmersketips gav tolva
i Vislanda.
I senaste tipsomgången hamnade en av tolvorna i
Vislanda. De lyckliga är fru Anna Svensson och dottern
sömmerskan fröken Doris Svensson, Hönetorp, vilka får
dela på 20,850 kr. De tippade två rader var, och fröken
Svenssons gav en tolva. Det var första gången de vunnit
på tips, förutom att de haft ett par tior i bolagstips på
syfabriken.

Korrespondent Kurt Rupp med maka
Astrid, f. Hedlund, Vislanda.
(Foto: Lundbergs, Vislanda).
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Ur Smålandsposten N:o 180 Tisdagen den 16 November 1954.

Mannekänguppvisning i
Vislanda

Mannekängerna samlade inför den vackra finalen.

Vislanda husmodersförening hade i söndags anordnat en mannekänguppvisning i
Folkets park under mottot ”Vackra och prisbilliga kläder åt alla”.
Trots det dåliga vädret hade en publik på 200 personer infunnit sig. Medan man
samlades, utfördes musik på piano av hr A. Areskoug, Vislanda. Ett femtontal av föreningens damer visade kläder från firma Ester Karlsson, Vislanda och LK-konfektion,
Kalmar. De damer, som för en dag övertagit mannekängens roll, skiljde sig från sin
uppgift med all heder. Modellerna kännetecknades av en perfekt passform, och materialet
var i huvudsak bomull i bästa kvalitéer. Många goda tips gavs för ekiperingen under
kommande säsong, och publiken visade genom starka applåder sin uppskattning för
visningen.
Fru Lisa Jönsson, Alvesta, sjöng till gitarr och ledde en stunds allsång. Kaffedrickning
avslutade programmet.

Ur Smålandsposten N:o 182 Lördagen den 20 November 1954.
Rättegångs- och polissaker.
Mc-kollision i Vislanda.
Två unga motorcyklister hade den 23 juni krockat i den svåra kurvan vid Kyrkstugan på
vägen mot Eneryda. Båda hade kört lite för fort, och båda hade kört lite väl långt till
höger för att undvika respektive vägkanters grus och håligheter. Nu hade de oturen att
komma precis samtidigt i kurvan, och det blev en rätt elak krock, där båda ådrog sig
hjärnskakning och den ene dessutom käkbrott, knäskada m.m. 20 x 3 resp. 10 x 6 kr. löd
böterna på.
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Ur Smålandsposten N:o 183 Måndagen den 22 November 1954.

Biskopsvisitationen i Vislanda
avslutad.

Biskopen och kyrkoherde Jonson efter visitationsstämman i
Vislanda kyrka.

Domsöndagen kyrkoårets sista söndag, blev för Vislanda och Blädinge pastorat en stor
högtidsdag. Stiftets biskop avslutade denna dag sin visitation av pastoratet.
I det vackra vädret hade en fulltalig menighet samlats i Vislanda kyrka, där gemensam
högmässa för hela pastoratet hölls.
Gudstjänsten inleddes med att Vislanda kyrkokör under ledning av kantor Ernst
Rosengren sjöng ”Den rättfärdige blir hädanryckt” av Johann Philip Krieger, kantat för
kör, stråkar och orgel. Vid orgeln tjänstgjorde musikdirektör Per Jonson, Växjö, och för
stråkstämmorna svarade fotograf Evert Lundberg, konstsmed Harald Andersson,
frisörmästare Roland Frej och kantor Anton Ericsson.
Före predikan sjöng kören ”Vaken upp! En stämma ljuder” av F. Mendelsohn. Vid
altaret tjänstgjorde före predikan kyrkoherde Eskil Jonson, pastor Stig Pleijel och efter
predikan kyrkoherde Jonson och vice komministern Nykvist. Som sjungande liturg
tjänstgjorde kyrkoherde Jonson.
Biskopen höll dagens predikan och framhöll, att dagens text ger oss en undervisning om
vad som skall ske.
Vi är alla kallade men många vill inte erkänna kallelsen. Drag dig icke undan! Gud vill
äga dig. Du skall bruka hans ord, medan du kan. Intet får hindra oss. En dag är domens
dag inne, noten är på land och särskiljandets stund är inne. Vi skall inte avgöra vem som
är ond eller god. Herren är den, som dömer. Han allena alltjämt räcker oss nådens bröd,
alltjämt är Guds kärlek och barmhärtighet inom räckhåll. Kristendomen är till för att lösa
oss från syndens makt och död genom vår fader och kärlek. När Guds rike har segrat, är
det onda besegrat.
Som avslutning på gudstjänsten spelade musikdirektör Jonson Fuga i C-moll av J.S.
Bach.

189

Visitationsstämma.

Efter gudstjänstens slut höll biskopen visitationsstämma. Biskopen talade till en början
om att det var 16 år sedan en biskopsvisitation hållits i Vislanda. Denna förrättades då av
nuvarande ärkebiskopen. Under de dagar biskopen varit i Vislanda, har han inventerat
kyrkan och arkiven. Kyrkogårdarna och löneboställena har inspekterats. Allt har varit i
den bästa ordning. Angående barndopet framhöll biskopen, att detta intar en särskild
ställning inom pastoratet. Under de gångna sex åren sedan prostvisitationen hölls i
Vislanda är det endast två barn inom pastoratet, som ej döpts under det första levnadsåret.
Deltagandet i nattvardsgången är över medeltal för stiftet. Vigsel i kyrklig ordning har
utom i två fall skett. Jordfästning enligt kyrkans ordning har skett utom i ett fall. Allt
visar en utpräglad kärlek till kyrkan.
Biskopen gav en ingående redogörelse för nattvarden och dess stora betydelse. Vidare
talade biskopen om barnens fostran. Barnen skall fostras med fasthet, ej hårdhet, i kärlek.
Ett bortklemande är av ondo.
Biskopen tackade alla, som med gåvor kommit ihåg kyrkan. Vidare riktade han ett tack
till söndagsskollärarinnorna, scoutledarna, pastorats- och kyrkorådet, kyrkvärdarna,
kantorerna och kyrkväktarna. Pastoratets präster tackade han för deras outtröttliga arbete
för kyrkan och det kyrkliga livet.
Visitationsstämman avslutades med att gemensamt sjöngs psalmen 600: 7.
Avslutningsmiddag.

Efter visitationsstämmans slut hade kyrkoherde Jonson med fru inbjudit biskopen och
biskopinnan, ledamöterna och pastorats- och kyrkorådet, kantorerna, kyrkväktarna och
representanter för Vislanda och Blädinge kommuner till middag å Vislanda hotell.
Kyrkoherde Jonson tackade biskopen för hans föredömliga sätt att visitera. Vidare
tackade kyrkoherden kantorerna, kyrkväktarna, pastorats- och kyrkorådet samt kommunens representanter för gott samarbete.
Kyrkofullmäktiges vice ordf., lantbrukare Per Engkvist, Piggaboda, Vislanda, framförde
församlingens tack till biskopen och kyrkoherde Jonson. Till sist tackade biskopen för det
gästfria mottagande, som han åtnjutit i Vislanda och den tillgivenhet som strömmat emot
honom.
Visitationen i Blädinge

på lördagen inleddes med inspektion av lönebostället Blädinge Stom. Förmiddagsgudstjänst hölls i Blädinge kyrka med predikan av vice komminister Nyqvist. Traktens
ungdom hade samlats ganska mangrant, och samtal hölls med de tre senaste årens konfirmander. Kyrka, kyrkogård, arkiv och prästgård inspekterades.
I ålderdomshemmet i Blädinge höll biskopen en kort andaktsstund och samtalade med
de gamla. På lördagskvällen predikade biskop Malmeström vid aftongudstjänsten i kyrkan.

Bil på taket vid Piggaboda.
På vägen Ljungby – Vislanda inträffade i går kväll en bilvolt strax öster om vägskälet
mot Piggaboda. Som tur var undkom föraren och dess passagerare med blotta förskräckelsen. Olyckan torde inte bara få skrivas på halkans konto. Enligt vad bilföraren uppgivit
för polisen skulle han ha mött en Citroën-bil, som for fram med hög fart och vid mötet
inte bländade av. Olycksbilen, en Ford, tvingades så långt ut på vägkanten att bilen for av
vägen och upp mot en slänt på en sten och slog runt, och därefter rullade ned på vägen,
där den blev liggande på taket.
Enligt vad Smålandsposten erfarit skulle även andra vägtrafikanter ha iakttagit en
Citroën-bil som vid tiden för olyckan i hög fart körde mot Ljungbyhållet.
Polisutredning pågår.
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Ur Smålandsposten N:o 189 Torsdagen den 2 December 1954.

Vislanda - Grimslöv
Julskyltningen
äger rum söndagen den 5 dec.
VISLANDA och GRIMSLÖVS KÖPMANNAFÖRENING.

Filialapotek i Vislanda. Medicinalstyrelsen har meddelat kommunalfullmäktige i
Vislanda att styrelsen medgett att ett filialapotek får så snart som möjligt inrättas i
Vislanda municipalsamhälle och har uppdragit åt apotekare E.B. Nilsson, i Alvesta, att
tillhandahålla detta filialapotek.

Vislanda hembygdsförening, hade i tisdags kväll
anordnat aftonunderhållning i Centralskolan i Vislanda.
Smedmästare Alfred Karlsson med sonen Allan
inledde med musik å fiol och dragspel. Föreningens
ordförande kamrer Sven Samuelsson, Vislanda, hälsade
välkommen, och därefter sjöngs ”Vårt land”. Doktor
P.G. Vejde, Växjö, höll föredrag över ämnet ”Ur Allbo
härads hävder”. Talaren gav en intressant redogörelse
för häradets historia alltifrån istiden. Han visade även en
del bilder, som anslöt sig till föredraget. Efter föredraget
följde kaffeservering och dragning i de lotterier, som
föreningen anordnat. Aftonens ekonomiska resultat blev
gott, och pengarna komma i första hand att användas för
vissa reparationer av hembygdsstugan i Lindås.
Hr Gunnar Hedstig, Sälhyltan, Vislanda, med maka Birgit, född Johnsson,
Öjaby. (AB Widéns foto, Växjö).

Ur Smålandsposten N:o 191 Måndagen den 6 December 1954.
De kyrkliga söndagsskolorna, i Vislanda avslutade i går sin verksamhet för höstterminen med en högtidlighet i Vislanda kyrka.
Trots den regniga väderleken var kyrkan fullsatt. Efter det att psalmen 43: 1 sjungits
släcktes belysningen och ett 20-tal vitklädda flickor med ljus i händerna intågade i
kyrkan, under det de sjöng ”Härlig är jorden”. Framme i koret läste flickorna bibelord,
hämtade ur julepisteln och sjöng advents- och julpsalmer. Kyrkoherde Eskil Jonson höll
en kort betraktelse och förrättade altartjänst. Barnkören sjöng ”Hosianna” av Vogler,
”Dotter Sion” av Händel samt ”Ära vare Gud i höjden”. Som avslutning sjöngs gemensamt ”Tryggare kan ingen vara”. Kyrkoherden läste upp ett brev från en missionsstation i
vilket ett tack framfördes till söndagsskolbarnen för deras arbete för missionen.
Kyrkoherden tackade även lärarinnorna i söndagsskolorna. Till sist fick barnen mottaga
jultidningar och gottepåsar.
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Ur Smålandsposten N:o 194 Fredagen den 10 December 1954.

VISLANDA
Lokalombud: Kantor Ernst Rosengren. Tel. 41.

Lantbrukarnas
Handelsaktiebolag
Telefon 25.

VISLANDA.

Telefon 25.

Välsorterat lager av specerier, manufaktur, glas, porslin samt
korta varor. – FODERMEDEL, MJÖL, och KLI.
– SHELL BENSIN och OLJOR.
Läkemedelsförråd från
Apoteket i Alvesta.
Nederlag av RAMLÖSAVATTEN.

Julblommor

Vi har det goda kaffet
och det goda brödet.

från

Riklig sortering av JULMARSIPAN
o. PRESENTKARTONGER. Våra
JULTÅRTOR och övriga bakverk
till julen rekommenderas.

HEDLUNDS

Tel. 27 och 250.

VÄSTERHEDES CONDITORI.
Tel. 72.

Passande Julklappar
FÅTÖLJER, THÉVAGNAR,
SATSBORD, mjuka MATTOR,
SIDENTÄCKEN, DOCKVAGNAR m. m.

Möbelfirma Ernst Nilsson,
VISLANDA. Tel. 20.

Till julen
Stor sortering i färska
GRÖNSAKER, FRUKT
KONSERVER.
Nylutad FISK m. m.
Vislanda Fisk-, Fruktoch Grönsaksaffär.
Tel. 17.
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Mjölkvårdare diplomerade
i Vislanda.
Mjölkpropagandan hade i går anordnat diplomutdelning i Vislanda och dagen formade
sig till en vacker mjölkskötarfest. Det var ett 30-tal leverantörer uteslutande till Vislanda
mejeri, som fick mottaga diplom.
Hälsningsanförande hölls av Mjölkpropagandans konsulent agronom A. Östensson,
Malmö, som också höll föredrag om diskning och desinfektion.
Efter diplomutdelningen, som förrättades av överlärare Harry Larsson, visades ett par
filmer, ”Bättre brunn behövs” och prins Vilhelms ”Hos Smålänningar”. Följande leverantörer fick mottaga diplom:
Diplom 3: Karin Åkesson, Hästhagen, Vislanda.
Intyg för diplom 3: Anna och Gunnar Engström, Färanäs, Blädinge, Astrid Nilsson, Brohult,
Vislanda.
Intyg för diplom 2: P.E. och Anna Bengtsson, Lindås Västreg., Vislanda, Hildur Bergstrand,
Lindås, Vislanda, Ester Johansson, Färanäs, Blädinge, Gunnar och Jenny Johansson, Röshult,
Vislanda, Rune Johansson, Södra Vare, Blädinge, Hilding Karlsson, Södra Vare, Blädinge, Karl
Pettersson, Fållen, Vislanda, Ida Salomonsson, Lindås, Vislanda, Gerda och Klas Sten, Trästen,
Vislanda, Eric Svensson, Lilla Hyltan, Vislanda, Astrid Windstedt, Lindås, Vislanda.
Diplom 1: Judit Andersson, Lindås, Vislanda, Svea Andersson, Duveryd, Vislanda, Valborg
Andersson, Moshult, Vislanda, Edith Johansson, Trästen, Vislanda, John Johansson, Björkemon,
Vislanda, Frida Melin, Värmanshult, Vislanda, Valborg Pettersson, Biabacken, Vislanda.
Intyg för diplom 1: Lennart Dahl, S. Vare Kexlegård, Blädinge, Elsa Fagermalm, Björkemon,
Vislanda, Gunnar Hedstig, Sälhyltan, Vislanda, Gully Johansson, Moshult, Vislanda, Karin
Johansson, Trästen, Vislanda, Otto Nilsson, Odensjö, Grimslöv, Signe och Anton Nilsson,
Duveryd, Vislanda, Maria Petersson, Lindås, Vislanda.
Dessutom innehar 71 leverantörer giltiga intyg.

Efteråt samlades man å hotellet, där kaffesamkväm var ordnat. Gästernas tack till
Mjölkpropagandan och Vislandaortens mejeriförening framfördes av f. landstingsmannen
Aron Karlsson i Espetuna.
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Ur Smålandsposten N:o 197 Tisdagen den 14 December 1954.
Födelsedag.
60-åring
60 år fyller på fredag vägmaskinisten Erik Johansson, Stenstorp
Ströby, Skatelöv. Han är född i Ryd, Agunnaryd. Som barn kom
han till Stolpaboda under Målensås i samma socken, som arrenderades av föräldrarna. Tidigt fick Johansson börja med hårt arbete
och göra dagsverken. Han lämnade hemmet i unga år och hade
plats hos lantbrukare i orten tills han ingick äktenskap vid 21 års
ålder. Då bosatte sig makarna på lägenheten Sjöbacken under
Målensås. 1919 arrenderades Lindås Västregård, Vislanda, vilket
arrende frånträddes 1921, då han köpte 1/4 mtl Tubbamåla
Mellangård, Vislanda. Under de fem år han ägde denna gård utförde han omfattande förbättringar. Bl.a. tillbyggdes och förbättrades
ladugården. Mossodlingarna utdikades fullständigt och sattes i
bättre kultur. 1926 såldes jordbruket och Johansson tog anställning
hos Allbo vägstyrelse som vägarbetare. 1928 blev han väghyvelförare, vilken befattning han sedan har haft. Numera är vägväsendet sedan 1943 förstatligat och arbetsförhållandena har givetvis i
många avseenden blivit gynnsammare än under de första åren. Arbetet som väghyvelförare är
oftast mycket krävande både fysiskt och rent yrkesmässigt. Under de 26 år han haft sin befattning,
har han också hunnit förvärva en ingående kännedom om vägarna i distriktet och deras skötsel.
Han har haft förmånen äga en god kroppslig hälsa och kunnat fullgöra sina plikter, vilket gjort
honom högt värderad bland de överordnade. Bland kamraterna är han också varmt avhållen och
omfattad med stort förtroende.
Han har nedlagt mycket möda och stort intresse för höjandet av vägarbetarkårens arbetsförhållanden och lönevillkor. Tidigt kom han med i styrelsen för Allboavdelningen av Väg- och Vatten
och ganska snart också i styrelsen för dess Kronobergsdistrikt, där han var sekreterare under
många år. Denna fritidssyssla tog mycken tid i anspråk, då den ofta var förenad med långväga
resor. I början av 1940-talet lämnade han dessa uppdrag. Inom Skatelövs kommun har han varit
ledamot av kommunalfullmäktige, fattigvårdsstyrelsen, taxeringsnämnden m. fl.
1929 köpte makarna Johansson lägenheten Stenstorp under Ströby Norregård, som de alltjämt
äga. 1934 byggdes nytt boningshus och senare har ladugården förbättrats. All jorden är stenröjd
och försatt i bästa kultur. Sin tjänst vid Vägförvaltningen lämnar han vid stundande årsskifte. Han
kan då blicka tillbaka på 28 år av pliktfyllt arbete och samtidigt slå sig till ro och helt ägna sig åt
hemmet. Arbetsdagen har ofta varit tung då det gällt att dra försorg om en stor familj. Alla barnen
är nu vuxna och utkomna så när som på yngste sonen, som till våren skall avlägga sin lärarexamen.
Johansson är till sin personliga läggning en lugn och stilla man. Han har alltid haft lätt för att
sätta sig in i saker och ting, vilket gjort att han ofta med råd och dåd fått bistå sina många vänner
och kamrater. Han har också vunnit vänskap och förtroende bland sina grannar och övriga
sockenbor.

Ur Smålandsposten N:o 198 Torsdagen den 16 December 1954.
Från Vislanda, meddelas:
Vislanda gymnastikförening avslutade i tisdags höstterminen med truppmärkesprov.
Som domare fungerade gymnastikdirektör Britta Johansson, Alvesta. Tretton damer har
erövrat märken av olika valör och tolv småflickor klarade sina märken. Ledare för båda
trupperna har varit fröken Kerstin Petersson, som fick blommor och presenter från sina
trupper. Föreningen har även i höst haft två trupper med mindre barn. Det har varit sjuttio
stycken, som deltagit i damgymnastiken. Som ledare för dessa har varit Rea Ydén och
Stina Andersson. Kvällen avslutades med Lucia och samkväm. Kontorist Th. Kristensson
tackade ledarna och överlämnade blommor.

194

Ur Smålandsposten N:o 199 Lördagen den 18 December 1954.
Födelsedag.
60 år fyller i dag fru Emma Johansson, maka till hemmansägaren Karl Johansson,
Linnevik, Vislanda. Hon är född och uppväxt på samma ställe och har hela sin levnad
varit sysselsatt med arbeten i jordbruket vid sidan om göromålen i hemmet. 1923 ingick
hon äktenskap. Makarna hade strax dessförinnan övertagit gården av fru Johanssons
föräldrar och denna har de allt sedan dess innehaft och brukat. Hon är känd som en
mycket arbetsam och duktig kvinna.

Vacker fest i Vislanda.
Det av Vislandakretsen av Svenska Röda korset anordnade Luciasamkvämet i Vislanda
Folkets parks rymliga lokaler var talrikt besökt och programmet underhållande.
Efter ett potpurri av julmelodier av Vislanda musikcirkel hälsade kretsens ordförande dr
F. Rosenkvist, välkommen och framhöll vad Röda korset verkar för och dess stora insatser i hjälpverksamheten på olika områden. Sedan följde ett par sånger till gitarrackompanjemang, varefter distriktssekreterare Bertil Gustavsson, Växjö, höll ett med
stort intresse mottaget föredrag om vad Röda korset uträttat och alltjämt arbetar för. Efter
föredraget visades bilder från några av Röda korsets semesterhem och barnkolonier m.m.
Under den därpå följande pausen för kaffeservering underhöll musikcirkeln på nytt på ett
förtjänstfullt sätt. Sedan följde auktion på inkomna gåvor och lottdragning å handarbeten,
som medlemmarna förfärdigat på sina symöten. Som avslutning på festen intågade
kvällens Lucia, företrädd av två stjärngossar och efterföljd av 14 tärnor, vilka sjöng några
sånger.
Dr Rosenkvist avtackade därefter alla som medverkat och publiken för att den med sin
närvaro hade gynnat kretsens verksamhet och slutligen sjöngs Du gamla, du fria unisont.

Ur Smålandsposten N:o 203 Måndagen den 27 December 1954.

Vår käre Far,
Morfar och Farfar

Vår käre far och morfar

Peter August
Svensson

Åke Magni Jonsson
har i dag lugnt och stilla insomnat i
sitt 90:de levnadsår. Djupt sörjd och
saknad men i ljust och tacksamt
minne bevarad av oss, åldrig syster,
övriga släktingar och många vänner.

har i dag lugnt och stilla insomnat i
den eviga vilan i sitt 83:e levnadsår,
djupt sörjd och saknad av oss, släkt
och vänner.

Trästen, Vislanda den 20/12 1954.

Vislanda den 23/12 1954.
BARNEN.

BARN.
Barnbarn. Barnbarnsbarn.

Barnbarn.

Barnbarnsbarn.

Käre far, Du nu fått vila
Tunga vandringen är slut
Anden får till himlen ila,
Du på jorden kämpat ut,
Tung och mödosam var färden,
Men nu har Du målet nått,
Ej mot hela vida världen
Du vill byta bort din lott.

Så skönt att i ålderns och levnadens höst,
få lägga sitt huvud till vila,
och sova den sömnen som ensam ger tröst
och bort ifrån stormarna ila.
När kallet är fyllt, som av Herren du fått
få vandra den vägen, som alla har gått.

Sv. Ps. 63.

Sv. Ps. 553 och 537.
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Dödsfall.
August Svensson †. På Hallanäs vårdhem, Alvesta, avled i torsdags f. banvakten Peter August
Svensson, Kvarnabacken Björkebo, Vislanda.
Den bortgångne var född i Virestad 1872. Efter giftermål 1900 bosatte sig makarna i Råknen,
Vislanda, där Svensson var stationerad som banvakt. 1918 flyttade man till Trästen, Vislanda.
Tjänsten som banvakt innehade Svensson fram till pensionsåldern. 1935 blev han änkling. Efter
slutad anställning vid SJ bosatte sig den bortgångne i Vislanda samhälle. Innan han kom till
vårdhemmet i Alvesta vårdades den bortgångne en tid hos en dotter och måg i Björkebo, Vislanda.
Den bortgångne var ständigt glad och trivsam och var därför allmänt omtyckt. Till sin läggning var
han religiös, och hans plats i kyrkan stod sällan tom.
Närmast sörjande är döttrarna, Anna, gift med verkstadsarbetaren Axel Ståhl, Vislanda, Asta, gift
med förste reparatör Ivar Svensson, Karlshamn, och Hulda gift med byggnadssnickaren Anton
Åkesson, Björkebo, Vislanda. I sorgen deltager också brorson och brorsdotter, barnbarn, övriga
släktingar och vänner.

Från Vislanda, meddelas:
Julen i Vislanda inleddes traditionsenligt med julbön vid granen å järnvägstorget, där
Vislanda musikkår under ledning av hr Stig Ferm utförde ett julpotpurri. En barnkör
sjöng några julsånger varefter kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, höll en kort
andaktsstund, som omramades med psalmsång. Julottan i Vislanda kyrka var som vanligt
mycket talrikt besökt. Predikan hölls av kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda. Barnkören
sjöng ”Stilla natt” och kyrkokören sjöng ”Det är en ros utsprungen”. Efter högmässans
slut upptogs offer framme i koret till förmån för nödlidande flyktingar.

Ur Smålandsposten N:o 204 Tisdagen den 28 December 1954.
Dödsfall.

Härmed tillkännagives
att
Gud i sitt allvisa råd till sig
hemkallat
min älskade make
vår käre broder

Sven Johan
Salomonsson
som i dag stilla insomnat i sitt 79:de
levnadsår. Djupt sörjd och saknad av
mig, syskon, svägerska, släkt och
vänner.
Spjutaretorp, Vislanda den 26/12 1954.
IDA SALOMONSSON.
Syskonen.
Ja, kom i nattens sista väkt
I någon kär förtrogens dräkt
Och sätt Dig vid min sida
Och tala såsom vän med vän
Om hur vi snart får ses igen,
Där ingen mer skall lida.

Sv. Ps. 434.

Sven Johan Salomonsson †. I sitt hem avled
annandagen Sven Johan Salomonsson, Spjutaretorp,
Vislanda.
Den bortgångne var född i Lindås, Vislanda och
var i sitt 79:de levnadsår. Efter giftermål 1908 blev
makarna bosatta i Nybygget under Fagerås och
Nydala. Sedan 1921 har makarna innehaft och
brukat Spjutaretorp. Hr Salomonsson har meriterat
sig som en kunnig jordbrukare. I många år led han
av värk, varför jordbruket sköttes av makan och
anställda. Vid sidan om den egentliga jordbruksoch skogsdriften ägnade han sig med framgång åt
hönsskötsel. Jordbrukarnas politiska, fackliga och
ekonomiska organisationer har ständigt haft en ivrig
förespråkare i Salomonsson. När Tingsvallens bygdegård uppfördes på 30-talet var han en av de
drivande krafterna, och ända fram till senare år har
han varit av en klockarfar för denna samlingslokal.
Den bortgångne var begåvad med särdeles rikt
vetande och höll sig alltid väl underrättad om nya
rön inom jordbruks- och skogsfacket. Genom sin
gemytliga och fridsamma natur blev han mycket
omtyckt bland medbröderna inom organisationerna
och annorstädes. Under senaste året tärdes han
alltmera av sjukdom, som nu stilla och lugnt släckte
livslågan. Den bortgångne sörjes närmast av makan
Ida och syskon, av vilka två är bosatta i Amerika. I
övrigt sörjes han av släktingar och en stor vänkrets.
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Ur Smålandsposten N:o 205 Torsdagen den 30 December 1954.
Dödsfall.

Vår goda, uppoffrande mor
och mormor

Karolina Petersson
har i dag stilla insomnat i sitt 71:a
levnadsår. Outsägligt sörjd och
saknad och i tacksamt minne bevarad
av oss, släkt och många vänner.
Mörhult, Vislanda den 28 dec. 1954.
BARNEN.
Barnbarnen.
Din verksamma dag har nått sitt slut,
Din ordnande hand har domnat.
Aftonen kom, Du kämpat ut
I frid Du stilla somnat.

Karolina Petersson †. Fru Karolina Petersson,
änka efter framlidne lantbrukaren P.A. Petersson,
Mörhult, Vislanda, avled i tisdags i sitt hem.
Hon var född i Kistiga i Virestad 1884. Efter
ingånget äktenskap 1907 inköpte makarna den gård
i Mörhult, där de sedan bott kvar. Fru Petersson har
varit en arbetsmänniska. Hon har varit förunnad ett
mycket gott humör och ett mycket gott hjärta.
Hjälpsamhet mot andra människor har varit ett stort
glädjeämne för den bortgångna.
Närmast sörjes hon av två söner och två döttrar.
Sonen Arthur är organisationschef i Västra Sveriges
slakteriförbund, Uddevalla, Gunnar brukar fädernegården tillsammans med systern Astrid, och dottern
Signe är gift med verkmästare Gösta Gustafsson,
Björkelund, Vislanda.

Sv. Ps. 331 och 452.
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