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Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten  

1958 – 1960. 
 

Sammanställda av Anders Ring, Vislanda. 

 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 1 Fredagen den 3 Januari 1958. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 2 Lördagen den 4 Januari 1958. 
 
Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka samman-

vigdes nyårsafton glasslipa-

ren Mauritz Hedberg, Norr--

hult, och fröken Laila Ståhl, 

dotter till distriktsmontör 

Gunnar Ståhl, och hans ma-

ka, Vislanda. 

  När brudparet tågade in i 

kyrkan spelade kantor Ernst 

Rosengren, Vislanda, ”Bröl-

lopsmarsch” av F. Mendel-

sohn. Vigseln förrättades av 

kyrkoherde Eskil Jonson, 

Vislanda, som talade till 

brudparet över orden i Matt. 

evangelium 18: 20 samt 

sjöng brudmässan. Från läk-

taren sjöng fröken Ingegerd Skog, Virestad, psalmen 234: 1– 5. De nygifta lämnade kyrkan under 

det att ”På Gud och ej på eget råd” av J.G. Walther spelades. Efter vigseln gav brudens föräldrar 

middag under vilken brudparet hyllades med tal och sång. Många telegram anlände. 

 

 

Karl Ohlsson 

Stina Björnlund 

Vislanda.                                    Växjö.  

Nyårsafton 1957. 

Lennart Fransson 

Marianne Aronsson 

Jönköping.                             Vislanda.  

Nyårsafton. 

Lars-Erik Rydström 

Birgitta Petersson 

Ljungby.                                Vislanda. 

 

 

 

Sven-Eric Johansson  

Gunnel Mattsson                              

Vislanda.                         Hovmantorp. 

Nyårsafton 1957. 

Göte Karlsson 

Anita Olofsson 

Vislanda.                                 Alvesta. 

Nyårsafton 1957. 

                  

 
                                

 

 

 

Förlovade 

Hr Mauritz Hedberg, Norrhult, med 
maka Laila, f. Ståhl, Vislanda. 

(Lundbergs Foto, Vislanda). 

Hr Lars-Erik Larsson, med maka 
Iréne, f. Svensson, Vislanda. 

(Lundbergs Foto, Vislanda). 
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Ur Smålandsposten N:o 5 Lördagen den 11 Januari 1958. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Dödsfall. 
 

Ingrid Katharina Andersson †. I Växjö avled på 

onsdagen Ingrid Katharina Andersson, Vislanda, i 

sitt 71:a levnadsår.  

  Hon sörjes närmast av maken, lantbrukare P.A. 

Andersson, samt tre söner, Artur lantbrukare i Stol-

parås, Anton lantbrukare i Lindås, Vislanda, och 

Karl bosatt i Hälsingborg samt dottern Britta gift 

med lantbruksarbetare Torsten Lydig, Klavreström. 

Dessutom sörjes den bortgångna av en broder, tre 

systrar, varav en i Amerika, sonhustrur, svärson 

och barnbarn. 

 

 

 

 

 

 
Ur Smålandsposten N:o 8 Torsdagen den 16 Januari 1958. 
 

Dödsfall. 
 

Alma Sofia Anderson †. I måndags avled å vård-

hemmet i Vislanda Alma Sofia Anderson i en ålder 

av 73 år.  

  Hon var född i Rödjan, Vislanda, och emigrerade 

vid 20 år ålder till Amerika, där hon sedan till-

bringat största delen av sitt liv. Hon har dock här-

under besökt hembygden några gånger. Under vis-

telsen i Amerika var hon bl.a. anställd som kokerska 

på ett lasarett i Auburn. På grund av ohälsa återkom 

hon till hembygden1948. 

  Den bortgångna var till sitt väsen gladlynt, vänsäll 

och förnöjsam. Från barndomen hade hon lärt sig 

arbetsamhet, och denna egenskap följde henne hela 

livet så länge krafterna räckte.  

  Hon sörjes närmast av en syster, svågrar och sys-

konbarn i Sverige samt svägerska och syskonbarn i 

Amerika. 

 

 

 

 

 

 

Tage Andersson 

Alfhild Olsson 

Gemla.                                   Vislanda.                                     

Trettondedagsafton 1958. 

 

 

                                

 

 

Förlovade  

 

 
 

Min älskade Make 

vår kära lilla Mor, 

Farmor och Mormor 

Ingrid Katharina 

Andersson 
* 4 juni 1887 

lämnade oss i dag. Djupt sörjd och 

saknad men i kärleksfullt minne 

bevarad av oss, släkt och många 

vänner. 

Vislanda den 8 jan. 1958. 

PETER AUGUST ANDERSSON. 

Artur och Jenny. 

Anton och Esther. 

Karl. 

Britta och Torsten. 

Barnbarnen. 

Ack, huru litet veta vi, 

När ödets timma slår. 
Och ännu mindre anar vi 

Vem kallelsen då får. 

Ditt ljusa minne lever. 

Sv. ps. 331. 

 

 

 
 

Min kära syster, 

vår moster och faster 

Alma Sofia 

Anderson 
* 22/1 1885 

har i dag stilla insomnat i den eviga 

vilan, innerligt sörjd och saknad av 

oss, svågrare, svägerskor samt övrig 

släkt och vänner. 

Vislanda och Växjö den 13 jan. 1958. 

MARTINA PETTERSSON. 

Syskonbarnen. 

Du bäddas i hembygdens soliga famn, 
där inga bekymmer skall trycka. 

I barndomens kyrka du hunnit i hamn, 
där kära din kulle skall smycka. 

Det är barndomens klockor som ringa 

och frid är den hälsning de bringa. 

Sv. ps. 586 v. 5. 
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Ur Smålandsposten N:o 9 Lördagen den 18 Januari 1958. 
 
Skadad av rökpipan.  En olyckshändelse, som lätt kunnat få svårare följder, inträffade 

häromdagen i Skäggalösa i Skatelöv. Stenentreprenör Åke Svensson låg under sten-

vagnen för att lossa kardanröret. Som gammal inbiten rökare han är, hade han pipan i 

munnen. Röret, som vägde c:a 20 kg. lossnade plötsligt och föll rakt på piphuvudet, 

varvid hela pipan kördes in i munnen. Svensson forslades till Växjö lasarett, där man 

konstaterade att blott en lättare skada uppstått i sidan av halsen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 11 Tisdagen den 21 Januari 1958. 
 

Dödsfall. 
 

John Viktor Augustsson †. F.d. tapetseraren John 

Viktor Augustsson, Vislanda, avled i lördags efter 

en längre tids sjukdom. 

  Han var född i Algutsboda församling den 10 april 

1888. Under många år drev han tapetserarerörelse i 

Vislanda. 

  Närmast sörjes han av maka och två barn. Sonen 

Bertil är föreståndare för Konsumaffären i Vrå och 

dottern Olga är gift med kontoristen Lennart 

Andersson, Oskarshamn. I deras sorg deltaga barn-

barn, övrig släkt och många vänner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Till vila och frid har Gud 

hemkallat min älskade make 

vår käre far, morfar och farfar 

John Viktor 

Augustsson 
som i tron på sin Frälsare stilla och 

fridfullt insomnade i dag i sitt 70:e 

levnadsår. Djupt sörjd och saknad 

men i ljusaste minne bevarad av oss, 

släkt och vänner. 

Vislanda den 18/1 1958. 

EMMY AUGUSTSSON. 

Bertil och Sonja. 

Ingela. 

Olga och Lennart. 

Monica. 

Nu vill jag bryta upp 

Nu vill jag hädanfara 

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. 

Sv. ps. 302. 

  För dem, som önskar följa den hädan-

gångne på hans sista färd, meddelas att 

jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

söndagen den 2 febr. 1958 kl. 10,15. 
  Samling vid kyrkan. 

  Efter jordfästningen inbjudes till kaffe 

på Vislanda hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 14 Måndagen den 27 Januari 1958. 
 

Hyllning. 
 

  Fru Junis Olsson, Vislanda, blev på sin 60-årsdag föremål för omfattande hyllningar. Tidigt på 

morgonen uppvaktade barnen med en ny bil. Av svägerskor och svågrar överlämnades penning-

gåvor och blommor. Vislanda kyrkoråd företräddes av kyrkoherde Eskil Jonson, som överräckte 

blommor. Slaktarmästare Axel Karlsson, Vislanda, överlämnade blommor från Vislanda hant-

verksförening och för dess damklubb talade fru Ester Karlsson, Vislanda, och överlämnade blom-

mor och penningar. Vislanda högerkvinnoförening uppvaktade genom fru Birgit Rosengren med 

en penninggåva. Doktor F. Rosenqvist, Vislanda, överlämnade blommor frå Vislanda Röda kors-

krets och fru Astrid Grahn överräckte en penninggåva från den stora vänkretsen. Blommor, presen-

ter och telegram anlände under hela dagens lopp. Telegram anlände från bl.a. högerns länskvinno-

råd. 

  På kvällen gav jubilaren middag i sitt hem för familjekretsen, varunder hon blev föremål för hyll-

ningar. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 16 Torsdagen den 30 Januari 1958. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dödsfall. 
 

Herman Andersson †. I tisdags avled i sitt hem 

efter en tids sjukdom hemmansägaren Herman 

Andersson, Skörda, Vislanda. 

  Han var född i Väckelsång 1895. Efter att i unga år 

haft anställning i sin hembygd tog han värvning i Eksjö och efter slutad tjänst där emigrerade han 

till Amerika, där han stannade i fem år. 1931 återvända han till Sverige, där han gifte sig och köpte 

jordbruksfastigheten Storö under Skörda. Här utförde den energiske mannen många förbätt-

ringsarbeten, bl.a. genom att renovera ladugården, utföra röjnings- och dräneringsarbeten m.m. 

Han efterlämnar minnet av en redbar och god man. 

  Närmast sörjande är maka, en dotter samt syskon. 

 

 

 

 
 

Min älskade make 

och min käre far 

Herman Andersson 
* 21 dec. 1895 

har i dag lämnat oss, i ljust och 

tacksamt minne bevarad. 

Skörda, Vislanda den 28 jan. 1958. 

JENNY ANDERSSON. 

Marianne. 

Syskon, släkt och vänner. 

Hur tyst och öde,  

Hur tomt här hemma 
När lille far oss lämnat har 

Ej mera höres Din kära stämma 

I vårt minne Du lever kvar. 

Sv. ps. 331. 

  Jordfästningen äger rum i Skatelövs kyr-

ka söndagen den 2 februari 1958 kl. 

10,30. 

Hr Max Geiser med maka Elsa f. 

Mittag, båda från Vislanda. 

(Lundbergs Foto, Vislanda). 
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Rune Citron: 
 

Ansvarsfull uppgift att hålla hund 
 

 Sträng eftersyn  

särskilt viktig 

                          i djupsnötider 
 

  ”Ska det vara riktigt, så ska det! Halvdana 

och ofullständiga saker är det värsta, som 

finns!” säger jaktvårdsassistenten Rune 

Citron, Växjö. Och när man vet, att han är en 

man, som hellre går barfota än med trasiga 

stövlar, så måste man ju förstå, att han menar 

vad han säger. För tillfället är det skyddet åt 

rådjuren han närmast tänker på. Och i det 

sammanhanget uppmanar han alla jägare att ta 

hänsyn till snödjupen och skarskorpans vassa 

egg. ”Håll dig själv i kragen och stövaren i 

koppel! Ålägg dig själv den disciplinen, om 

det nu är så, att du inte kan stanna hemma av 

glad och fri vilja!” 

  – Det skall inte bara pratas om saker och 

ting, det skall göras något också, säger Rune 

Citron. På jaktvårdsmöten diskuteras god 

hundhållning och jägarvett med både känsla 

och jägarvett. Men, när man kommer hem i 

sina egna djupa skogar, så tar bekvämligheten 

så lätt överhand – man ids inte invänta 

stövaren Lucas, som försvunnit på långdrev 

efter okänt djur. När skymningen kommer pallrar man sig i bilen och rullar hem till 

kvällsmaten. Hunden kommer väl hem, tänker man. Om inte i dag så i morgon… 

  Och så går drevet  –  kanske efter ett rådjur – över blankisar och över öde skarsnöfält. 

Jägaren vet inte vad som händer, har kanske bara i bästa fall en känsla av att det inte står 

riktigt rätt till… 

 

 

Snödjupet, 
 

får inte vara för stort, om man med gott samvete skall kunna tillåta sig att släppa hundar i 

markerna, där rådjur finns – d.v.s. så gott som alla marker numera. Det har ordats mycket 

om rådjurstragedier och i en del fall visst inte utan skäl. 

  Jägarna måste i viltvårdens och i sitt eget intresse se till, att det verkligen blir ordning 

och reda på hundhållningen. 

  Men det är sannerligen inte bara jägaren och hans hund, som måste kännas vid skulden 

till rådjurstragedierna. Skyldiga är också många, många andra: Snälla tanter och farbröder 

med ständigt löslöpande collie, schäfer eller vad det nu kan vara för sällskapshund. ”Min 

Sessan är så snäll”, heter det. ”Hon gör aldrig ett liv någon skada…” Att Sessan i sällskap 

med andra hundar kanske hetsar rådjur till döds under utflykterna i markerna, det vet inte 

ägaren. 

  Det är på tok att lasta all skuld på stövaren. Vilken hund som helst kan, om han blir illa 

skött, bli en plåga i markerna.  

 

Det är nödvändigt att hålla hunden under kontroll, 

särskilt nödvändigt i rådjursmarker och vid stort 

snödjup. Och detta gäller inte bara stövaren utan 
alla hundar över huvud taget. En illa skött hund 

kan – oavsett rasen – bli en plåga i markerna. 
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Måste du ha hund? 
 

  Under sina inspektionsfärder i Kronobergs län har Rune Citron sett många sorgliga 

exempel på dålig underhållning. 

  – Det har nog blivit lite bättre på senare tid, säger han. Men ännu återstår mycket att 

göra för att få verklig ordning och reda. Det är rätt sällsynt, att hundägaren verkligen inser 

sitt ansvar. Att hålla hund är en allvarlig sak, som kräver mycket omdöme och hänsyn. 

Sånt tänker folk sällan på, när de köper en hundvalp till barnen att hjälpa med. En hund är 

ingen leksak! Ingen bör någonsin skaffa en hund utan att alldeles bestämt veta vad det 

innebär. En hund fordrar ständig vård, uppfostran och samvaro med ägaren. I annat fall 

blir valpen så småningom ett odisciplinerat vilddjur. Och hur många har numera verk-

ligen tid att ägna tillräcklig omsorg om en hund? Hur blir det i praktiken med den dagliga 

samvaron och uppfostran? I de flesta fall bara skräp! 

  Det finns sannerligen skäl att tänka sig för, innan man sätter upp med hund. Men om 

man verkligen vill ha en hund, om man förbehållslöst underkastar sig det arbete, som det 

innebär, ja, då bör man naturligtvis inte avstå från glädjen med den fyrbente kamraten. 

 

Med viltvård 
 

menas inte bara att då och då kasta ut en havrekärve i buskarna eller fälla en asp vid åker-

kanten, säger Rune Citron. Med viltvård menas en oavbruten tillsyn, en ständig omtanke 

och övervakning av djurlivet i markerna.  

  Det behövs mera osjälviskt intresse över lag. Det skall 

bara inte gå till så, att man planterar ut nya harar eller 

fasaner med tanken att så gott som omedelbart få flera 

djur att skjuta på. Tålamod, känsla och gott förstånd 

kravs av viltvårdaren.  

  Just nu håller jaktvårdsassistent Citron noggrann 

kontroll över snödjupet över hela länet. Han håller 

kontakt med olika myndigheter för att få reda på i vad 

mån det kan bli aktuellt med ett hundförbud, d.v.s. av 

länsstyrelsen utfärdat förbud mot att låta hund springa 

lös.  

  Och Kronobergs läns jaktvårdsförening har tillsam-

mans med Smålands stövareklubb utfärdat ett offentligt 

upprop till alla hundägare att besinna sitt ansvar inför 

det vilda. 

  – Det vore synd, om ordningen inte kunde upprätt-

hållas genom fri vilja utan måste byggas upp med 

tvång, säger Rune Citron och drar stövlarna på för en 

utflykt till snöskogen. 

                                                                                                                       Wood. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 22 Måndagen den 10 Februari 1958. 
 

Rådjur rivet av hund. 
 

  I skogen vid Hullingsved i Vislanda socken blev i lördags ett rådjur rivet och dödat av 

en hund. 

  Ägaren till hunden anmälde själv saken till polisen i Vislanda. Han är från en grann-

församling och skulle hämta en unghund, som han haft i åtta dagar från ladugården till 

bostaden. Hunden lyckade bli fri och gav sig ut i markerna, där han fick upp ett drev efter 

en räv. Ägaren begav sig omedelbart iväg efter hunden och spårade den i ett par timmar, 

tills han kom till Hullingsved, där hunden strax innan fått upp ett rådjur och efter bara ett 

par kilometer rivit djuret. 

UPPROP 
 

  Djup snö och hund utan tillsyn be-

tyder livsfara för rådjuren.  

  Jaktstadgan ålägger innehavare av 

hund att hålla sådan tillsyn över den, 

då den icke användes till jakt, icke 

heller kan jaga. 

  Brott mot jaktstadgan betyder böter 

från 30 – 300 kronor.  

  Jägare och hundägare betänkt ert 

ansvar! Snön börjar bli djup. 

  Släpp icke er hund i rådjursmarker 

och släpp aldrig två hundar sam-

tidigt! 
 

Smålands stövareklubb. 
 

Kronobergs läns jaktvårds- 

förening. 
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Ur Smålandsposten N:o 23 Tisdagen den 11 Februari 1958. 
 

         Tyska flickor blir utmärkta 

                      jordbrukarhustrur i Småland 
 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Flera har fått  

          hem i V. Torsås. 
 

  – Det är förenat med vissa 

svårigheter att komma till ett annat 

land med ett annat språk och andra 

seder. Och i mitt fall annat arbete. 

Jag är emellertid angelägen fram-

hålla att alla de som jag kommit i 

kontakt med, min mans släkt, våra 

grannar och vänner, alltid försökt 

hjälpa mig att känna mig som en 

av dem, sökt att hjälpa mig känna 

att detta är mitt nuvarande hemland. Språk, seder och uppfattningar kan skilja, men en 

ärlig vilja människor emellan att hjälpa och förstå varandra, till det behövs inte många 

ord. Man känner det. 

  Bakom allting spåras som bekant kvinnan och kvinnan bakom ovanstående ord är 

tyskfödda fru Charlotte Ingeburg Petersson, maka till lantbrukaren Göte Petersson i 

Grönhult, V. Torsås. 

  Med äkta tysk grundlighet hade hon tänkt igenom sitt yttrande, formulerat det på 

papperet – på svenska, som hon redan lärt sig behärska bra både i tal och skrift. Det är 

inte stort mer än tre år sedan fru Ingeburg lämnade sitt arbete som kemist i den stora 

läkemedelsfabriken i Krögesberg, Meissen, Östtyskland, för att bli jordbrukarhustru i     

V. Torsås. Fru Ingeburg är ingen flykting. Liksom flera av sina medsystrar har hon fullt 

frivilligt lämnat sin tyska hembygd för att bli lantbrukarhustru i Småland. Och vad det nu 

beror på så tycks V. Torsås och bygden däromkring i särskilt hög grad ha lockat tyskor-

na, ty inom en rayong av några få mil har Ingeburg flera medsystrar, som följt hennes 

exempel. 

 

 

En lycklig familj i Grönhult, V. Torsås, lantbrukaren Göte Petersson med 

tyskfödda makan Ingeburg samt döttrarna Sylvia och Anita. 

Gården i Grönhult har varit i Göte Peterssons släkts ägor sedan 

år 1712. 
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Räddad släktgård. 
 

  Att påstå att fru Ingeburg räddade den gamla släktgården Grönhult i V. Torsås åt lant-

brukaren Göte Petersson är kanske litet för mycket sagt men utan tvivel har hon räddat 

gården från att gå ur släkten, ty på de tre åren makarna varit gifta har hon redan skänkt sin 

man två duktiga arvingar, tvååriga Sylvia och ettåriga Anita. Och det är inte vilken gård 

som helst det gäller. Grönhults gård har varit i Göte Peterssons släkts ägo sedan 1712, 

själv är han den tionde i släkten som brukar den. 

 

Bjöd på skoj. 
 

  Göte Petersson har visserligen växt upp på Grönhults gård men drömde då inte om att 

själv överta gården. Hans mor dog då han bara var 1 1/2 år gammal. Gården ägdes då av 

en morbroder till Göte, som tog honom till sig och fostrade honom till hans 15:de år. 

Götes håg stod inte då till lantbruket utan han sökte sig ut. Han hade först fabriksarbete, 

men tröttnade och genomgick Mariannelunds skola, där han tog realen varefter han 

arbetade som kontorist å Skogsägareföreningen både i Vislanda, Växjö och Karlskrona. 

Han höll dock telefonkontakt med sin morbror godsägaren där hemma i Grönhult, och en 

vacker dag år 1947 bjöd han mer på skoj en summa, då morbrodern bjöd ut gården. Men 

av leken blev allvar och Göte fann sig helt plötsligt vara ägare till 20–25 tld odlad jord 

och 60–70 tld skog. Att han inte var bortkommen i sitt nya yrke ens de första åren visar 

en rad diplom och förstapris såväl i exteriörbedömningar av kreatur och hästar, som i 

andra jordbruksbetonade näringar. Med hjälp av en äldre manlig släkting och en jungfru 

de första åren trivdes Göte riktigt bra men när jungfrun slutade och de bägge männen bara 

kunde få hjälp med innesysslorna någon dag i veckan, blev det alltmer trist. 

 

Kvinnobristen 
 

på den småländska landsbygden, som ödelagt så många andra gårdar i Kronobergs län, 

hängde även som ett spöke över Grönhults gård. I tidningarna läste Göte om att tyska 

flickor skulle rädda den svenska landsbygden, och med sina grannar skämtade han 

stundom om, att han måste skaffa sig en tysk flicka, när nu de svenska flickorna tycktes 

vara för bekväma för att stanna i jordbruket. 

  En släkting till Göte Petersson, en lantbrukare i Stenbrohult, gifte sig år 1953 med en 

tyska, och det dröjde inte länge förrän Göte gjorde sig ärende till Stenbrohult, både av 

nyfikenhet och för att gratulera. Litet försiktigt hörde han sig för om släktingens hustru 

kände någon tysk flicka, som hade lust att brevväxla med honom, och han fick omgående 

adressen till Ingeburg Kauerauf, Krögesberg, Meissen.  

 

Giljarfärd. 
 

  Redan i januari månad 1954 satte sig Göte Petersson i sin bil för att åka till Tyskland för 

att hälsa på Ingeburg. Och han var inte ensam i bilen. Med sig hade han en kamrat från 

Vislanda, som brevväxlat med en tysk flicka i Berlin och var ute i samma ärende. 

Dessutom var släktingen i Stenbrohult och dennes tyska hustru med som ciceroner. Det 

blev en lyckad giljarfärd. Redan sommaren 1954 åkte Ingeburg till V. Torsås, hälsade på i 

Grönhult och återvände hem med en förlovningsring på fingret. Den 22 januari 1955 stod 

bröllopet i Meissen, och därmed var ännu en tysk-svensk allians fullbordad. I förbigående 

bör nämnas, att även Götes kamrat i Vislanda fick sin tyska brud. Ännu en tyska har 

genom Ingeburg och Götes förmedling blivit gift med en lantbrukare, som bor i Sjögård, 

V. Torsås. Och utan deras förmedling har en annan tyska funnit sitt hem i V. Torsås.  

 

Acklimatiseringen 
 

för tyskorna i de småländska jordbrukarhemmen tycks gå utmärkt. I varje fall är detta 

förhållandet i Grönhult. Fru Ingeburg, som tidigare varit chefskemist med 4–5 labora-

toriebiträden under sig, stortrivs i Grönhult. Hennes make har förståss moderniserat och 

gjort allt för att underlätta hennes arbete och hon behöver inte bekymra sig om utearbetet. 
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Men även om hon inte behöver tänka på djuren, så har hon redan lärt sig att tycka om 

dem, de nio korna, som hon till en början var livrädd för, hästen, grisarna och alla de 

andra djuren. Hon har också kunnat föra med sig några kära gamla möbler från sitt 

barndomshem och en mängd minnessaker. Detta bidrar givetvis till anpassningen i det 

nya landet. Och som hon själv yttrade inledningsvis: ”Man känner när det finns en ärlig 

vilja människorna emellan till att hjälpa och förstå varann”. 

                                                                                                                       – man. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 28 Torsdagen den 20 Februari 1958. 
 

Ryssby-bil mot tåg – 
två personer skadade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Två personer skadades, när en personbil från Ryssby på tisdagsmiddagen påkördes av ett 

tåg i järnvägskorsningen på enskilda vägen från stora landsvägen Ljungby – Vislanda till 

Mjöhult, en halvmil väster om Vislanda. Passageraren, lantbrukare John Johansson, 

Kroksnäs, Vislanda, erhöll allvarliga skador, men någon fara för livet anses inte föreligga. 

  Olyckan inträffade vid 13-tiden på tisdagsmiddagen, när bilens förare, lantbrukare Artur 

Nilsson, Stensnäs, Ryssby, tillsammans med hr Johansson var på väg till en auktion i 

Mjöhult. Passagen över järnvägen Vislanda – Bolmen saknar helt varningsmärken och är 

obevakad. Sikten är dessutom mindre god.  

  Ingen i bilen tycks ha uppmärksammat det godståg, som kom från Vislandahållet, förrän 

loket stötte till bilens högra framparti. Bilen kastades ett tiotal meter längs järnvägen och 

hamnade nedanför banvallen på rätt köl, med frampartiet mycket illa tilltygat. 

  Vid kollisionen slogs höger dörr upp, och hr Johansson kastades ur och slogs med-

vetslös, medan föraren erhöll lindrigare skador. Båda fördes till Ljungby lasarett, där hr 

Johansson fick kvarstanna för vård. Han hade erhållit skador i käken, och blodutgjutning 

under huden vid nyckelbenet samt fått en chock, medan hr Nilsson slapp undan med 

sårskador i huvudet. 

  Olyckan observerades av ett par cyklister, som stannat vid övergången medan godståget 

passerade. Lokföraren observerade i allra sista stund bilen och slog till nödbromsen men 

hann inte stanna tågsättet.  

Bilen blev illa tilltygad stående vid banvallen. 
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Olyckstillbud vid Skörda. 
 

  En liknande olycka höll det nästan samtidigt på att bli vid järnvägsövergången vid 

Skörda i Vislanda. En rälsbuss skulle just passera övergången, som är försedd med 

ljussignaler, när en bilist dök upp på spåret. Bilföraren chansade tydligen och hann över, 

med blott millimetrar skilde från en sammanstötning. Rälsbussföraren ansåg kollision 

oundviklig och skrek till passagerarna att hålla sig fast.  

  Även denna händelse har anmälts för polisutredning, och bilföraren är känd. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 34 Måndagen den 3 Mars 1958. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Dödsfall. 
 

Edith Johansson †. Efter ett långt men med stort 

tålamod buret lidande avled i fredags fru Edith 

Johansson, maka till snickare Karl Johansson, 

Vislanda. 

  Hon var född i Vislanda 1908. 

  Närmast sörjes hon av make och fyra barn. Sonen 

Torsten är postiljon i Alvesta, dottern Ingrid är gift 

med överfuriren Arne Resman, Växjö, Lennart och 

Monica vistas i hemmet. I deras sorg deltager son-

hustru och svärson, barnbarn, syskon, svåger och 

svägerska samt övrig släkt och många vänner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sune Carlson 

Marie-Louise Wendt 

Vislanda. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
 

 

 
 

Min älskade maka, 

vår kära, uppoffrande lilla mor, 

farmor och mormor 

Edith Johansson 
* 14/4 1908 

har i dag efter ett långt men med 

stort tålamod lämnat oss i 

djupaste sorg och saknad. 

Vislanda den 28 febr. 1958. 

KARL JOHANSSON 

Torsten och Karin 

Ingegärd och Arne 

Lennart 

Monica 

Barnbarn. 

Syskon, svåger och svägerska, övrig släkt 
och vänner. 

Snäll och god du alltid varit, 
Utan klagan smärtan bar. 

Ingen vet vad du har lidit 
Nu du vilan funnit har. 

Tung är sorgen svår att bära 

Tomt det är i hemmats vrå 
Men vad allt du gav oss kära 

Finns i hemmet kvar ändå. 

Tyst är vår hälsning den sista vi viskar: 
Sov gott älskade maka och mor. 
Vila i frid! 

  För dem, som önska följa den avlidna 

till hennes sista vilorum, meddelas, att 
jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

söndagen den 9 mars 1958 kl. 10,15. 

  Meddelas endast på detta sätt 
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Ur Smålandsposten N:o 33 Lördagen den 1 Mars 1958. 
 

Vislandavilla eldhärjad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Tidigt i går morse brann Villa Haga i Vislanda ned till grunden. Villan är belägen 

utanför samhället, norr om Kojtets vägskäl. Skadorna beräknas till omkring 75.000 kr. 

Ägaren, fru Frida Koch-Wolf, har varit på besök hos en släkting i Hollywood och väntas 

hem i morgon. Hon har emellertid icke varit bosatt i huset sedan över ett år tillbaka. 

Branden observerades vid fyratiden i går morse av en lastbilschaufför, som körde förbi. 

Denne larmade brandkåren, som snabbt kom till platsen. Då var hela villan övertänd och 

man fick inrikta sig på att rädda intilliggande byggnader. Branden var så häftig att bl.a. 

skorstensstocken rasade.  

  Villan var byggd för omkring 20 år sedan och var i ett och ett halvt plan. Sedan över ett 

år har fru Wolf emellertid varit bosatt i samhället, men under vintern har hon dock haft 

oljeeldningen på för att hålla huset i gott skick.  

  Man tror att elden har orsakats av en överansträngning av murstocken. Ett strömavbrott 

kan också ha vållat att vissa ledningar frusit. Huruvida försäkringar finns som täcker 

värdet är icke känt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villan brann ned till grunden och även skorstensstocken rasade samman. 
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Ur Smålandsposten N:o 36 Torsdagen den 6 Mars 1958. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dödsfall. 
 

Julia Charlotta Jonsson †. I sitt 85:e levnadsår har 

fru Julia Charlotta Jonsson, Vislanda, änka efter 

stationsförman Karl Jonsson, avlidit. 

  Fru Jonsson sörjes närmast av en son och sex dött-

rar. Sonen Allan är stationsföreståndare i Nyhamnsläge, dottern Hulda är gift med handlanden 

Axel Karlsson, Vislanda, Olga gift och bosatt i Borås, Dagmar maka till tulltjänsteman Erik Bro-

berg, Malmö, Elly gift med köpman Verner Svensson, Olofström, Axie är handelsföreståndare i 

Örebro och Syster är gift med polisman John Samuelsson, Lönashult, barnbarn, barnbarnsbarn, två 

bröder, svärsöner och svärdotter. I övrigt deltar i sorgen en stor släkt och vänkrets. 

 

August Gustafsson †. F. trafikbiträdet August Gustafsson, Vislanda, avled i tisdags. 

  Han var född 1886. I järnvägens tjänst kom han 1908 och blev ordinarie 1913. År 1946 avgick 

han med pension. Under många år var han ledamot av styrelsen för Vislanda Folkets park samt 

uppbördsman för olycksfallsförsäkringsbolaget Järnvägen. Sin tjänst och sina uppdrag har han 

skött med ordning och reda.  

  Närmast sörjes han av maka och två döttrar. Dottern Karin är gift med filialföreståndare Martin 

Lindberg, Eskilstuna, och dottern Kerstin, affärsanställd i Vislanda, barnbarn, syskon och övrig 

släkt. 

 

Mopedist skadad 

i Vislanda 
 

  En mopedist vållade en krock med en personbil vid 13-tiden i går i Vislanda. Mope-

disten, en 21-årig ungrare, bosatt i samhället, fick blessyrer på ben och armar och kasta-

des i vägbanan, och personbilen fick bl.a. bucklor på sidan och glasrutor sönderkrasade. 

Ungraren kände troligen inte till bestämmelserna om stopplikt före utfart på huvudled och 

körde ut på Kungsgatan på en sträckning, där det är huvudled och krockade med bilisten, 

som svängde från Kungsgatan och in på bangårdsområdet. Personbilen, som påkördes 

fördes av en Vislandabo. 

 

 

 

 

 
 

Vår kära lilla mor,  

mormor och farmor 

Julia Jonsson 
har i dag lämnat oss. 

Vislanda den 2 mars 1958. 

BARN 

Barnbarn 

Barnbarnsbarn. 

Älskad – Vördad - Saknad. 

Sv. ps. 447. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka söndagen den 9 mars 1958 kl. 10,15. 

  De, som önska följa vår lilla mor till 

hennes sista vilorum samlas i sorgehuset 
kl. 8,30.  

  Meddelas endast på detta sätt. 

 

 

 
 

Min älskade Make, 

vår käre lille Far och Morfar 

August Gustafsson 
* 7 jan. 1886 

har i dag lämnat oss, släkt och 

många vänner i djupaste sorg men i 

tacksamt minne bevarad. 

Vislanda den 4 mars 1958. 

HILDA GUSTAFSSON 

Karin och Martin 

Björn. Ulf. Ann-Katrin. 

Kerstin 

Pia. 

Tung är sorgen, svår att bära, 

Tomt det är i hemmets vrå. 

Men var allt du gav oss kära, 
Finns i minnet kvar ändå. 

Flitigt har du alltid strävat,  

Och för mödan aldrig bävat, 
Tills Du inte kunde mer. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka söndagen den 16 mars 1958 kl. 10,15. 

  Samling vid kyrkan. 
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JHF-jubileum i Vislanda 
 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Järnvägsmännens helnykterhetsförbund avd. 101 i Vislanda firar på söndag jubileums-

festligheter med anledning av att 50 år gått sedan avdelningen bildades. Festligheterna 

kommer att förläggas till Tingsvallen. All SJ-personal inom avdelningens verksamhets-

område är inbjuden liksom gäster från Danmark, kommunala representanter m.fl. 

  Samling sker på Östra torget och därifrån utgår ett festtåg över Järnvägsgatan, Ljungby-

vägen till Tingsvallen. Musikkår och fanborg medverkar. 

  Högtidstalet hålles av avdelningens stiftare förbundsordförande Bengt O. Holmqvist, 

Sundbyberg. Så har gästerna ordet. 

  Vidare märks ett omfattande underhållningsprogram med mycket sång och musik, lekar 

och dans. Grimslövsamatörerna medverkar med teater. 

 

 

 

Husqvarnanyheter 1958 

på bussturné 
 

  Husqvarnakoncernen började den 3 mars i år en landsomfattande turné med en visnings-

buss innehållande årets nyheter i mc, scooter-, moped- och cykelmodeller. 

  Bussen gästade i går Tingsryd och Växjö, kommer i dag till Alvesta och Ljungby och på 

onsdag till Norrhult och Lenhovda. Tillfället till gratis provkörning av de olika fordonen 

greps med förtjusning av ett 50-tal ungdomar i Tingsryd och av över 100-talet i Växjö. 

  I Husqvarnas vårkollektion lägger man kanske främst märke till nya Guldpilen i svartgul 

kulör med Italien-inspirerad bensintank. Guldpilen har vidare fått bättre vevstakslager, 

dubbla avgasrör och effektivare ljuddämpare. Guldpilen har en 200 cc motor som 

bromsar 10,5 hkr. och hela ekipaget går i klassen under 75 kg. Ett annat slagnummer är 

mopedscootern Corona med frihjul, vidare visas två- och treväxlade mopedmodeller med 

den billigare mopedmodellen med remdrift. Vidare visas en kollektion trampcyklar. Den 

stora nyheten där är att några modeller, tills vidare endast barncyklar, lackats i reflexfärg. 

 

 

Avdelningens nuvarande styrelse. 

Sittande fr.v. fru Florence Johansson, kontorist Gustav-Erland Anders-
son och trafikbiträdet Karl-Erik Andersson.  

Stående fr.v. Lars-Eric Johansson och kontorsvakt Dan Andersson. 
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Ur Smålandsposten N:o 38 Måndagen den 10 Mars 1958. 
 

JHF i Vislanda har 

dubbeljubilerat 
 

  Järnvägstjänstemännens helnykterhetsförbunds avd. 101 i 

Vislanda firade i går två jubileer, dels 50-års och dels 10-års. 

Det är 50 år sedan den första JHF-föreningen bildades. Dess 

verksamhet låg sedan under många år nere, men 1918 

återupptogs arbetet och alltsedan dess och med mycket stor 

framgång har föreningens öden letts av kontorist Gustaf-

Erland Andersson. 

  Till dagens högtidssammankomst, som hölls i Tingsvallen, 

hade kommit gäster från föreningens vänort Struer i Danmark, 

och från JHF-föreningar från Långsele i norr till Älmhult i 

söder. Jubileumsdeltagarna samlades utanför järnvägssta-

tionen i Vislanda där de danska och svenska flaggorna vajade. 

Med en väldig fanborg av både danska och svenska national- 

och föreningsfanor i teten gick deltagarna under musik av Vislanda musikkår till Tings-

vallen. Här inleddes programmet med musik av Nygrens trio, Diö. Vislandaföreningens 

ordförande Gustaf-Erland Andersson hälsade välkommen och presenterade gästerna. Från 

Struer-avdelningen hade infunnit sig flera representanter och efter hälsningen av dessa 

sjöngs Danmarks nationalsång. Hr Andersson hälsade sedan stationsinspektor Eric 

Enbom med fru, Vislanda, Bengt Holmqvist, Sundbyberg och Gustaf Nordahl, Nässjö, 

ordförandena i förbundet och i distriktet, representanter för gästernas föreningar, 

kommunala styrelser och nämnder samt fackliga och ideella sammanslutningar inom 

Vislanda. Särskilt hyllades en veteran inom JHF, f. kontoristen Valfrid Johansson, 

Älmhult, som varit medlem i 51 år. Unisont sjöngs ”Du gamla du fria”. Därefter föredrog 

hr Andersson en prolog och förbundssången sjöngs. 

  Högtidstalet hölls av riksförbundsordföranden Bengt O. Holmqvist, Sundbyberg. Han 

frambar till sist förbundets hyllning och tack, särskilt för de friska initiativ föreningen ta-

git bl.a. i fråga om samarbetet med Struer-avdelningen och lösningen av semesterhems-

frågan. Från förbundsstyrelsen överlämnade han som minne ett miniatyrtanklok som 

”draghjälp åt föreningen”. Hr Gustaf-Erland Andersson tackade och överlämnade 

blommor till hr Holmqvist för all hjälp alltifrån starten 1948. Struerföreningens formand 

C. Christensen frambar sin förenings lyckönskan och överlämnade en oljemålning till 

semesterhemmet. Ordföranden i danska JHF Karl Zederkof talade för sitt förbund och 

överräckte en vacker lykta vars ljus, sade talaren, skall vara symbolen för det nordiska 

samarbetet. Vidare överlämnade danskarna genom hrr Siegfrid Nielsen och Manus 

Pedersen presenter. Från järnvägsmannaförbundets avdelning 179 i Vislanda erhöll den 

jubilerande föreningen genom ordföranden B. Snygg 100 kr. som gåva. Likaså fick före-

ningen mottaga blommor från Alvestaavdelningen genom ordföranden Sigge Johansson, 

från logen Wieselgrens förhoppning och MHF-avdelningen i Vislanda genom hr Lennart 

Svensson. Älmhultsföreningens ordförande Oscar Larsson överlämnade en gästbok. Från 

Folket i Bild fick föreningen genom hr Holger Johansson, Vislanda, mottaga en ord-

förandeklubba. Lyckönskningar uttalades också av kommunalfullmäktiges ordförande 

Karl Karlsson, Vislanda, av nykterhetsnämndens ordförande i Vislanda, kyrkovärd Arvid 

Johansson, Hönetorp, Vislanda, av stationsinspektor Eric Enbom, Vislanda, samt av 

Nässjöavdelningens ordf. Karl Bjelke. Hr Gustaf-Erland Andersson överlämnade blom-

mor till f. distriktsordföranden Bernhard Nilsson. Högtidssammankomsten avslöts med 

”Smålandssången”. 

  Föreningen bjöd därefter på supé under vilken musik utfördes av Nygrens trio. Kvällen 

förflöt under angenäm stämning med kabaret, lekar och dans. 

Ordf. G –E Andersson. 
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Ur Smålandsposten N:o 43 Tisdagen den 18 Mars 1958. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

            Anton Salomonsson 
                           död 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dödsfall. 
 

  Fabrikör Anton Salomonsson, Vislanda, avled i lördags i 

sitt hem. Han var född 1884 i Göteryd. 

  Till Vislanda kom han 1936, då han köpte Vislanda 

Mekaniska verkstad, en rörelse som han med stor skicklig-

het och energi upparbetat. I det kommunala livet togs hans 

duglighet i anspråk inom ett flertal verksamhetsgrenar. I Vislanda municipalsamhälles gatunämnd 

var han under många år ordförande. Vidare har han varit kommunal- och municipalfullmäktige. 

Han har också varit kassör i Vislanda industri- och hantverksförening samt sekreterare i Vislanda 

högerförening. Han var vidare en uppskattad medlem av ordensförbundet M–n . 

  Närmast sörjes han av maka samt fem barn i ett tidigare äktenskap. Sonen Nils-Bertil är förste 

kriminalassistent i Gävle, Sigge fabrikör i Vislanda och Sören handlande i Växjö. Dottern Elsie är 

gift med överstelöjtnant Carl-Eric Almgren, Gävle, och Sara gift med lantbrukare Göte Nilsson, 

Adelsö. I deras sorg deltar barnbarn, övrig släkt och en stor vänkrets. 

 

 

 
 

Vår käre make och far, 

morfar och farfar 

Fabrikören 

Anton Salomonsson 
insomnade stilla i dag i sitt 74:de 

levnadsår. 

Älskad  –  Saknad. 

Vislanda den 15/3 1958. 

HILDA SALOMONSSON 

Nils och Edit 

Elise och Carl-Eric 

Sigge och Margit 

Sara och Göte 

Sören och Gully 

Barnbarnen. 

Lär mig, du skog, att vissna glad. 

En gång som höstens gula blad: 
En bättre vår snart blommar. 

Då härligt grönt mitt träd skall stå, 

Och sina djupa rötter slå, 
i evighetens sommar. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

söndagen den 23 mars 1958 kl. 15. 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att vår avhållne och högt  

värderade förre chef 

Fabrikör 

Anton Salomonsson 
i dag lämnat oss i sorg och saknad. 

Vislanda den 15/3 1958. 

Anställda vid Vislanda Mek.  

Verkstad. 

 

 

 
 

Vår käre far och morfar 

f.d. Hemmansägaren  

Johan Jonasson 
insomnade stilla i dag i sitt 90:e 

levnadsår, djupt sörjd och saknad av 

oss, barn, barnbarn, barnbarnsbarn, 

bröder, släkt och många vänner. 

Fagerås, Vislanda den 15/3 1958. 

IDA och ERIK 

ANNIE och GUNNAR 

GÄRDA.  SVEN.  KARL. 

Så somnar jag glad i ditt heliga namn, 

Du vakar tills dag sig tänder, 

När morgon upprinner då är jag i hamn 
Jag skådar mitt hemlands stränder 

Och griper med outsäglig fröjd 

De genomborrade händer. 

Sv. Ps. 434. 
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Johan Jonasson †. F. hemmansägaren Johan Jonasson, Vislanda, avled i lördags. 

  Den bortgångne var född 1869 i Vislanda. Under många år ägde och brukade han en gård i 

Fagerås i Vislanda. När han överlämnade gården till sina söner inköpte han en fastighet i Brånan i 

samhället. Efter makans död har han vistats hos sina barn.  

  Närmast sörjes han av tre döttrar och två söner samt barnbarn och övrig släkt. Dottern Ida är gift 

med hemmansägaren Erik Pettersson, Riddarehem, Vislanda, Anna gift med hr Gunnar Lönn, 

Ljungby, Gärda bosatt i Lindås, Vislanda, samt sönerna Sven och Karl, vilka innehar fädernegår-

den. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 47 Tisdagen den 25 Mars 1958. 
 

Tunnbinderi för exklusiv kundkrets 
 

 

            Vislandabröder  

                  uppehåller fint                                  

                        gammalt yrke 
 

 – Jag var åtta år när jag var med far och 

gjorde tunnband, berättar Karl Martinsson, 

Vislanda. Tillsammans med tre bröder be-

driver han tunnbinderi och sågverksrörelse, 

fast det där med tunnorna är mest för hobby 

nu. Annat var det förr i tiden! Då behövdes 

det stadiga doningar att hålla sillen samman 

och brännvinet på plats. En rejäl tunna var 

det enda man vågade anförtro dyrbarheterna 

åt. 

  De fyra bröderna Karl Martinsson, 60 år, 

Albin 57 år, Ernst 54 år, och Arvid 46 år, 

gör numera sin största insats som sågverks-

ägare och virkeshandlare. En stadig gammal 

råoljemotor drar deras kapklingor, det fräser 

i stora stockar och brädstaplarna växer 

vintertid oavbrutet utanför stugan i Kvarna-

backen. 

  Alla fyra bröderna är ogifta – de anser det 

lugnast att vara det. Tillsammans bor de i sin 

stuga och samsas väl. Är man någon gång 

oense om något, så är det bara till att gräla 

en stund, tills man blir vänner igen, säger 

bröderna skämtsamt, medan de visar sina 

anläggningar. 

 

Tunnbinderiet 
 

är mest bisyssla nu, sedan säckar och andra 

förpackningar har erövrat marknaden nästan 

helt. Men än finns det folk, som vill ha en 

rejäl tunna på vinden, i lagår´n, eller i tvätt-

stugan. Därför håller man också den lilla 

tunnbinderiverkstaden i gång tidvis. 

  Karl Martinsson kan konsten att få en tun-

na alldeles slät och jämn. Han var inte mer 

Karl Martinsson med en av broder Albins finurliga 

brännvinskaggar. 

Ernst är en mästare med näverarbeten. 
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än åtta år, när han första gången var med sin far och hämtade björk och hassel för tunn-

band. Efterfrågan på tunnor var stor då – på gårdarna runt omkring behövde man sådana 

kärl till litet av varje. 

  Det händer fortfarande, att någon kommer och beställer en tunna för dricksvatten år 

djuren, för svinmat eller annat foder. Och för tvättstugorna tillverkas också en del träkärl. 
 

Av bok och ek 
 

tillverkades de finaste tunnorna. Virket valdes omsorgsfullt och sågades till, blöttes och 

formades skickligt. Tunnbanden av trä försvann så småningom och ersattes av metall-

band.  

  Albin Martinsson är specialist på små enliters brännvinskaggar att ställa på bordet och 

tappa ur med kran. Kaggarna är fint gjorda i bok, omgjordade med blanka band och 

delade i två inre rum – det ena för brännvin och det andra för konjak. Sådana små kaggar 

säljs fortfarande rätt mycket. De anses vara så finurligt gjorda. Om man inte vill bjuda, 

vrider man på kranen till den tomma tunndelen och beklagar, att inte finns kvar! När den 

efterhängsne försvunnit, kan man vrida till den mera innehållsrika delen och fylla glaset 

alldeles som man vill. 
 

En mästare 
 

med näverarbeten är Ernst Martinsson. Snabbt och säkert sätter han ihop fina kaffekul-

korgar och snusdosor i björknäver. Han är inte ensam i Småland om att kunna uträtta sånt, 

men frågan är, om någon i Småland kan göra det bättre. 

  Varje sak får sin speciella dekor, och någon massproduktion blir det aldrig. Ernst 

Martinsson förstår att variera i det oändliga. Han har fantasi och formkänsla som få. 

  Brödernas kaffekula vilar bestämt i en näverkorg. Det är det enda rätta för folk som 

tycker om naturen, säger Ernst. 

  Så knogar de på med sina uppgifter dessa fyra bröder, som alla är mer än måttligt 

händiga och vänligt humoristiska i tal och handlingar. 
 

Krock i Eneryda. 
 

  En kraftig kollision mellan två personbilar inträffade på söndagskvällen i Bräknaryd 

strax norr om Eneryda på vägen Eneryda – Vislanda. 

  I ett svagt backkrön möttes en Grimslövsbil och en bil från Vislanda. Vägens ringa 

bredd, 3,10 m. gjorde mötet omöjligt. Grimslövsföraren försökte köra ut i snövallen, men 

denna var så pass packad, att bilen studsade åter ut på vägbanan. En kvinnlig passagerare 

i Vislandabilen erhöll lättare skador i huvudet, som hon vid kollisionen stötte i vindrutan. 

De materiella skadorna däremot blev betydande och bägge bilarnas högerflyglar blev 

totalramponerade. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 48 Torsdagen den 27 Mars 1958. 
 

Brand i Vislanda. 
 

  Rickard Loebs plåtverkstad, Vislanda, eldhärjades på måndagseftermiddagen men 

endast små skador uppstod. 

  Ägaren upptäckte, att det börjat brinna i några lårar med träull och papper intill en s.k. 

galt med vilken verkstaden uppvärmes. Vislanda brandkår fick snabbt elden under 

kontroll men måste hugga upp trossbottnen. Hur elden uppstått är ännu inte utrett. 
 

Vislanda yrkesskola, avslutar på måndagen sitt läsår. I centralskolans bespisningslokal 

inleder Vislanda musikcirkel kvällen med några musikstycken. Hantverkskonsulent Knut 

Öfström håller föredrag över ämnet ”Samhället, ungdomen och yrkesutbildningen”. 

Vidare kommer att göras en redogörelse över det gångna årets verksamhet samt planer för 

det kommande året. Tillfälle beredes att få se elevernas arbeten. 
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Karlshamn–Norraryd-banans 
breddning stoppas 

 

  Breddningsarbetena på Vislandabanan mellan Karlshamn och Norraryd kommer att 

avbrytas redan den 1 april. Till denna dag har arbetsmarknadsstyrelsen sagt upp 30 man 

av arbetsstyrkan, som sedan består av blott fyra man, vilka skall gå kvar till den 26 april 

för vissa arbeten med iordningsställandet av arbetsplatserna. 

  Något hopp om att kunna placera de permitterade har inte länsarbetsnämnden, varför de 

av allt att döma får gå och stämpla tills de så småningom kan få något i öppna mark-

naden. 

  Enligt vad som upplyses på baningenjörsavdelningen i Kristianstad, var det från början 

meningen, att man skulle sysselsätta 30 man till i slutet av april. Nu har emellertid plöts-

ligt kommit besked om att dessa skall lämna arbetet med denna månads utgång. 

  På arbetsmarknadsstyrelsen i Stockholm säger man, att det är nödvändigt att företa 

inskränkningarna dels på grund av knapphet med anslagen och dels för att det skall bli 

möjligt att avsluta vissa arbeten på annat håll. Vid samtal med länsarbetsnämnden har 

man där endast att konstatera att permitteringarna är beslutade på högre ort och att man på 

nämnden inte vet, hur det skall ordnas med ny sysselsättning för de 30 mannarna. Vid den 

senaste arbetslöshetsräkningen – det var den 10 mars – fanns det 1.740 man och 277 

kvinnor anmälda som arbetslösa i Blekinge län. Någon liten ljusning torde ha inträtt 

sedan dess. 

 

 

 

 

 

 

Hundra år sedan Lina Sandells 

sånger kom ut. 
 

  Den mest populära religiösa sångförfattarinnan i vårt land är 

och förblir Lina Sandell. Hennes sånger har t.ex. fått stå som 

rubriker för åtskilliga radioprogram. Bl.a. återkommer 

regelbundet i skolradion programmet ”Tryggare kan ingen 

vara”. 

  I den andliga sångens och psalmens historia skrevs det för 

jämt 100 år sedan ett nytt avsnitt. Då började nämligen Lina 

Sandell publicera text och musik till sina sånger i 

”Budbäraren” och detta blev upptakten till hennes 40-åriga 

författarskap i Evangeliska Fosterlandsstiftelsens tjänst. 

  Under de 40 år Lina Sandell var i denna stiftelses tjänst var 

hon mycket produktiv och stiftelsens historia kom att bli en 

inspirationskälla för hennes författarskap. Vid denna tid 

började också stiftelsen bygga gudstjänstlokaler runt om i vårt land, där folk kunde 

samlas för att ur Sionstoner få sjunga Lina Sandells sånger. Nu har stiftelsen 760 egna 

kyrkor, kapell och missionshus. 

  I många av dessa var i går offentliga sammankomster anordnade. Deltagarna fick då 

lyssna till den dagens radioprogram om Lina Sandell och höra missionsföreståndare Nils 

Dahlberg besvara lyssnarbrev efter söndagens radiopredikan. På många håll valde man 

vid dessa sammankomster att läsa stycken ur Lina Sandells levnadsanteckningar. 
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Ur Smålandsposten N:o 52 Torsdagen den 3 April 1958. 
 
Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka sammanvigdes i lördags lantbrukaren Bertil 

Johansson, Holstorp, Växjö och fröken Birgitta Arvidsson, 

dotter till kyrkovärd Arvid Johansson och hans maka, Höne-

torp, Vislanda. Kantor Ernst Rosengren, Vislanda, spelade 

Bröllopsmarsch ur En midsommarnattsdröm av F. Mendelsohn 

när brudparet inträdde i kyrkan. Vigseln förrättades av kyrko-

herde Eskil Jonson, Vislanda, som talade över orden i Johannes 

3: 27 ”En människa kan intet taga, om det icke bliver henne 

givet från himmelen” samt sjöng brudmässan. Kamrer Åke 

Bohlin, Vislanda, sjöng Guds lov i naturen av Beethoven samt 

en bröllopshymn. Brudparet lämnade kyrkan under der orgel-

koralen ”På Gud och ej på eget råd” av J.G. Walther spelades. 

Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i sitt hem för ett 

stort antal inbjudna. De nygifta hyllades med tal av vigsel-

förrättaren, brudens fader, lantbrukaren Gunnar Johansson, 

Hönetorp, Vislanda, lantbrukaren Olle Olofsson, Tävelsås, och 

lantbrukaren Torsten Nilsson, Geramon, Blädinge. Vidare före-

kom musik och sång. Ett stort antal telegram upplästes under 

kvällens lopp. 

 

Yrkesskoleslut i Vislanda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Vislanda yrkesskola avslutade i måndags kväll sitt läsår. Efter musik av Vislanda musik-

cirkel hälsade lantbrukare Sven Johnsson, Färanäs, Blädinge, välkommen. 

  Damerna i klädsömnadskursen visade sedan upp de arbeten, som de åstadkommit under 

vinterns lopp. Konsulent K. Öfström i SHSO höll därefter föredrag över ämnet ”Ung-

domen, samhället och yrkesutbildningen”. Han berörde härvid föräldrarnas, lärarnas och 

företagarnas roll vid yrkesvägledningen. Talaren framhöll betydelsen av att skaffa sig 

både teoretiska och praktiska kunskaper utöver minimigränsen. Det råder brist på utbildad 

arbetskraft. 

  Musikcirkeln lät åter höra av sig och rektor Harry Larsson, Vislanda, redogjorde för 

årets kurser samt utdelade intyg och premier. Under läsåret har följande kurser hållits: 

skrivmaskinskurs s.k. lärlingskurs, 16 elever. Ledare kassör Nils Johansson, Vislanda. 

Engelsk nybörjarkurs, 20 elever, folkskollärare Folke Andersson, Vislanda.  Motorteknik, 

8 elever, förman Lennart Svensson, Vislanda. Matlagningskurs, 14 elever, fru Barbro 

Hammarskjöld, Lästad. Klädsömnad, 11 elever, fröken Anna-Lisa Martinsson, Vislanda. 

Knypplingskurs, 10 elever, fröken Martinsson. 

Hr Bertil Johansson, Växjö, med maka 
Birgitta, f. Arvidsson, Vislanda. 

(Foto: Lundberg, Vislanda). 

Rektor Harry Larsson delar ut stipendier till elever i matlagningskursen. 
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  Rektor redogjorde också för nästa läsårs program. Det blir kurser i bl.a. matlagning, 

knyppling, sömnad, bokföring för äldre och för yngre textning och plakatmålning med 

reklamchef Jacobsson, Växjö, som lärare, handelsräkning, bil- och motorteknik, 

hemsnickeri för äldre och yngre, räknestickans användning och oljeeldningskurs. 

  Skolans inspektor, direktör Göthe Johansson, Vislanda, tackade rektor, lärare och elever 

och kyrkoherde Eskil Jonson avslutade kvällen. 

 

Ur Smålandsposten N:o 54 Tisdagen den 8 April 1958. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 56 Lördagen den 12 April 1958. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alvesta-bo avled 

efter sjumetersfall 
 

  45-årige gjuteriarbetaren Karl Bengtsson, Alvesta, skadades till döds, då han i går 

störtade ned från läktaren vid kupolugnen vid Alvesta gjuteri. Läktaren var sju meter hög 

och vid fallet fick Bengtsson så svåra skador, att han på kvällen avled. 

  Den avlidne var sysselsatt med arbeten uppe på läktaren på förmiddagen. Olyckan 

inträffade strax före halv 11, enligt vad enda vittnet, förman Erik Nilsson meddelat. 

Denne såg Bengtsson falla ned för schaktet. När han kom till golvet föll han åt sidan och 

slog huvudet i skyddskedjorna. 

 

 

Tage Pettersson 

Ann-Charlotte Åhsberg 

Skatelöv.                               Vislanda.                                     

Påskafton 1958. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

 
 

Min käre broder 

Carl Edvard 

Rooth 
* 10 april 1888 

har efter en långvarig sjukdom stilla 

insomnat i 

Hanlontown, U.S.A. 

Lindås, Vislanda den 10 april 1958. 

HJALMAR ROOTH. 

Omhägna den nattliga friden, 
Den trötte, o grav, i din gömma. 

När natten en gång är förliden,  

Skall Herren sin avbild ej glömma. 

 

 

 
 

Vår älskade broder och morbror 

Karl Bernhard 

Bengtsson 
* 4/4 1912 

har hastigt lämnat oss i djupaste 

sorg. I ljusaste hågkomst skall ditt 

minne leva. 

Alvesta och Vislanda den 14/4 1958. 

ANNA och P.E. BENGTSSON 

Syskonen. 

Flitig så länge krafterna räckte 

Fridsam och nöjd har du levat ditt liv, 

Somnat så stilla när livslågan släcktes, 
Ljust är ditt minne, vila i frid! 

Sv. ps. 355. 
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  Förman Nilsson kallade genast på läkare och sjukbil. Efter första vård av dr T. Vester-

lund fördes han till lasarettet i Växjö. Han var medvetslös. På lasarettet upplyser man att 

han fått svåra huvudskador, och på kvällen avled han. 

  Hur olyckan gått till är svårt att klarlägga. Polisundersökningen har visat, att de före-

skrivna skyddsanordningarna är helt tillgodosedda. En förklaring är att Bengtsson 

drabbats av svindel. Det skulle vara enda tänkbara orsaken till att han kunnat falla under 

säkerhetskedjorna på läktaren. 

  Den omkomne var bosatt på Aringsbergsgatan 2 i Alvesta. Han var ogift. 
 

* 
Karl Bengtsson †. Gjuteriarbetaren Karl Bengtsson, Alvesta, som avled på Växjö lasarett efter 

den tragiska olyckan vid Alvesta Gjuteri AB på måndagen, var född 1912 i Myrarås i Vislanda. 

  Den omkomne bedrev en tid åkeriarbeten med slaktdjur och liknande främst inom faderns affärs-

rörelse. Han arbetade vidare c:a fem år vid Hästhagens mosse innan han för närmare tio år sedan 

tog anställning vid Alvesta Gjuteri AB. Han var respekterad och aktad av alla som en god kamrat 

och arbetare av både kamrater och företagsledning. 

  Närmast sörjes han av fader, styvmoder och syskon. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 62 Tisdagen den 22 April 1958. 
 

              Vislanda kommunalhus  
                                är snart invigningsklart 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ombyggd skola fyller många 

angelägna behov 
 

  Var i dessa tider kan man få ett modernt kommunalhus inrymmande kommunalkontor, 

sessionssal, kyrksal, polisstation, bibliotek och två bostadslägenheter för 300.000 kr.? Jo, 

det går alldeles utmärkt i Vislanda. Man hade förståss ett bra utgångsläge genom den 

sedan några år tomma Västra skolan, som byggdes 1905 och tjänstgjorde som skola t.o.m. 

1953. 

  Skolstyrelsen tyckte det var synd att den gamla skolan skulle stå tom. Tillsammans med 

andra lokala myndigheter diskuterades vad den skulle kunna användas till. Det fanns 

redan vid diskussionens början många angelägna lokalbehov i Vislanda, främst behovet 

av lokaler för den lokala administrationen, för bibliotek m.m. Länsarkitekt H. Lindén fick 

Trots de skymmande ställningarna står det klart att ombyggnaden blir lyckad även 

exteriört sett. 
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i uppdrag att rita ombyggnaden och kom med ett projekt, som tillfredställde alla parter. 

Därigenom kunde det tidigare kommunalkontorets lokaler frigöras för apoteksändamål. 

 

Invigning i vår. 
 

  Än är inte ombyggnaden helt klar. Arbeten pågår utvändigt 

med puts och invändigt med målning. Redan i början av 

nästa månad hoppas man kunna flytta in, åtminstone i en del 

av lokalerna, och inte allför långt fram på vårkanten blir det 

väl fråga om invigning, omtalat byggnadskommitténs ord-

förande överlärare Harry Larsson.  

  I bottenvåningen blir det både bibliotek, kommunalkontor 

samt polisstation med arrestlokaler. 

  Biblioteket förfogar över c:a 60 kvm. och får bl.a. en 

trivsam läshörna. Biblioteket, som väl kommer att kallas 

kommun- eller folkbibliotek, blir ett centralbibliotek, dit 

samhällets redan befintliga mindre föreningsbibliotek 

kommer att sammanföras. Kommunalkontoret får till sitt 

förfogande ett kontorsrum och en sammanträdeslokal, skilda 

åt av skjutdörrar samt nödvändiga arkivutrymmen.  

  Polisstationen får två kontorsrum och tre arrestlokaler. 

 

Vacker sessionslokal. 
 

  Största delen av andra våningen upptages av kommunalfullmäktiges sessionssal, kök 

och serveringsrum samt foajé. I samma våningsplan har man dessutom inrett en 

enrumslägenhet och på tredje våningen blir det ännu en bostadslägenhet, en modern 

tvårummare. Sessionssalen, som ser ut att bli synnerligen vacker, fyller många ändamål. 

Den blir relativt stor, 14 x 8 meter, och kommer att få tjänstgöra både som allmän 

samlingslokal, festsal, och kyrksal. I en alkov placeras en altaruppsats, som kommer till 

användning vid olika kyrkliga tillställningar. I ett särskilt rum blir plats för filmprojektor. 

  Huvudentreprenör för ombyggnaden är byggnadsfirman AB Bröderna Salomonsson, 

Vislanda, för målningen svarar Helge Lundell, för det sanitära Bröderna Axelsson, för det 

elektriska Harry Karlsson, och för den yttre planeringen trädgårdsarkitekt Dahl från 

Hovmantorp. 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 63 Torsdagen den 24 April 1958. 
 

Ynglingar fast för busstöld 

i Vislanda 
 

  Förra veckans stöld av en VW-buss i Vislanda har nu klarats upp av polisen. 

  Bussen hade körts sönder i höjd med Oby på vägen mot Alvesta där den hittades på en 

avtagsväg. Polisen fick snart fram en hel del bevismaterial mot två ynglingar, tillfälligt 

boende i Vislanda, och på måndagseftermiddagen förklarades de anhållna. I tisdagen 

förhör erkände de att de stulit bussen. Spritförtäring är med i spelet. 

 

 

Byggnadskommitténs ordförande 

överlärare Harry Larsson. 
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Sopstation i Vislanda 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Vid nyår togs den nyuppförda sopstationen i Vislanda i bruk. Det är en byggnad, som 

tillkommit på begäran av hälsovårdsnämnden och har kostat omkring 35.000 kr. 

 – Tidigare förekom ingen spolning av sopkärlen, sedan de tömts på soptippen, berättar 

hälsovårdsnämndens ordförande Sven-Olof Loeb. I den nya sopstationen finns både 

upptiningskammare, som användes under vinterhalvåret, och spolningskammare med 

plats för 50 sopkärl. Samhället har f.n. endast mellan 400 och 500 sopkärl som regel-

bundet tömmes, varför utrymmet måste sägas vara väl tilltaget i sopkammaren. Det är säl-

lan som mera än 15 á 20 kärl i taget behöver stå i spolnings- eller upptiningskammaren. 

Men samhället växer och i en inte allför avlägsen framtid går nog alla utrymmen åt. F.ö. 

innehåller byggnaden förvaringsrum, tvättrum, toaletter, pumpanläggning m.m. Soptöm-

ningen i Vislanda klaras än så länge gott av en fast anställd man med häst och hjälpkarl 

till förfogande. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan man tala om ett vackert läge för en sopstation, så är alla anspråk i 

den vägen uppfyllda i Vislanda. 

Irriterande över ”övergångseländet” är fotgängarna i Vislanda sedan många år. Som 
synes på bilden får den gående ingen plats på övergången, när bilarna skall fram. 

Man har önskat att övergången breddas, så att fotgängarna får någon meter för sig 

själva på varje sida och slipper kliva ut mitt i trafiken efter en bomfällning. Ända 
sedan 1942 har vägförvaltningen och SJ tvistat om hur det skall bli. Nu har man 

dessbättre ordnat en övergångspassage mitt för stationshuset, men övergångs-

bekymret är kvar eftersom många fortfarande använder sig av den gamla passagen. 
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Ur Smålandsposten N:o 68 Lördagen den 3 Maj 1958. 
 

               Inbrottsserie i Vislanda. 
   
  Även Vislanda har blivit utsatt för inbrott under 

valborgsmässohelgen. 

  Kl. 23 på onsdagskvällen blev Frimans herr-

ekipering hemsökt. Här hade de objudna gästerna 

hakat av ett fönster på husets baksida, men sedan 

blivit skrämda. Under gårdagen inrapporterades 

sedan till Vislandapolisen att två ställen till blivit 

ihågkomna, nämligen Vislanda bryggeri, där tju-

varna först försökte komma in genom ett fönster 

som lyfts undan. Härvid hamnade vederbörande i 

ett kylrum, vilket de naturligtvis inte gillade. Ge-

nom stora ingången bröt de sig sedan in på kon-

toret, där några kronor blev bytet. Försök till in-

brott hade också gjorts vid själva postlokalen, där 

de fräcka gynnarna brutit loss en dörrlist. Sedan blev det emellertid stopp i arbetet med 

detta. Troligen blev de skrämda. 

 

Bröllop. 
 

  Valborgsafton sammanvigdes i Vislanda kyrka snickaren Lars-Åke Ringdahl, Alvesta, 

och fröken Gunnel Nilsson, dotter till banarbetaren Per Nilsson och hans maka, född 

Berggren, Vislanda. När brudparet intågade i kyrkan, spelade kantor Ernst Rosengren, 

Vislanda, bröllopsmarschen ur ”En midsommarnattsdröm” av F. Mendelsohn. Vigseln 

förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, som även sjöng brudmässan. De 

nygifta lämnade kyrkan under det att å orgeln spelades ”Preludium i C-dur” av J.S. Bach. 

Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i sitt hem, varvid brudparet hyllades i tal av 

brudens fader och morfader, f. lantbrukaren Karl Berggren, Vislanda. En svåger till 

bruden hr Lennart Törnqvist, Vislanda, underhöll med sång. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 70 Tisdagen den 6 Maj 1958. 
 
Vislandainbrotten, natten till valborgsmässoafton har 

en person, tidigare bosatt i Ljungby, erkänt att han gjort 

sig skyldig till. 

  Mannen sitter sedan i söndags anhållen hos polisen i 

Hässleholm, och han hade vid gripandet saker på sig, 

som stulits i Vislanda. 

  Mannen gjorde ett inbrottsförsök i en herrekipering 

och ett inbrott i ett bryggeri i Vislanda. Han har även 

hörts om inbrotten natten till valborgsmässoafton i fyra 

företag i Alvesta, men han nekar bestämt till att ha med 

dem att göra, och polisen lutar åt den uppfattningen, att 

det är någon annan som här har varit i farten. 

 

 

 

 

Lösöreauktion 
 

  Lördagen den 10 maj 1958 kl. 14 
låter dödsbodelägarna efter Karl Nils-

son, Sälhyltan, Vislanda, därstädes ge-

nom offentlig auktion försälja lösöre 

bl.a.: slåttermaskin, släp- och hästräfsa, 

radsåningsmaskin, ringvält, decimalvåg 

med vikter, övriga kör- och hand-

redskap, en moped m.m. 

  Vanliga auktionsvillkor.  

Vislanda den 3/5 1958. 

                             KARL KARLSSON. 

Hr Lars-Åke Ringdahl, Alvesta, med 

maka Gunnel, f. Nilsson, Vislanda. 

(Hovfoto: Olson, Alvesta). 
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Ur Smålandsposten N:o 71 Torsdagen den 8 Maj 1958. 
 

Nytt ställverk i bruk på 
Vislanda station 

 
     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  I tisdags precis kl. 12 kunde det nya, hypermoderna ställverket på järnvägsstationen i 

Vislanda tas i bruk för första gången, och därmed fullbordades en av de sista länkarna i 

om- och utbyggnaden av Vislanda station, som därmed har fått nästan 100-procentig 

tågsäkerhet. 

 – I och med att dubbelspåret blev klart i oktober 1955 för vår del, säger stationsinspektor 

Erik Enbom, vidtog arbetena med omläggningen av bangårdsområdet, och det är detta 

arbete, som är nu i stort sett klart förutom en del kompletteringsarbeten på godsbangår-

den i söder. Den har bl.a. medfört ett nytt godsmagasin, klart för drygt ett år sedan.  

  Förut fanns i Vislanda bara ett gammalt s.k. hävstångsställverk, omtalar signalingenjör 

Andrén vid SJ, som övervakade arbetena i samband med att det nya ställverket sattes i 

funktion definitivt. Nu har stationen fått en avsevärd ökad säkerhet, genomgående 

elektrisk drift skulle man kunna säga, och möjlighet för t.ex. tågklareraren att sköta 

omväxling o.d. direkt från ställverk utan något större besvär. 

  Ställverket är av modernaste typ, anpassat speciellt för dubbelspårsstationer och torde 

följas av flera liknande på stationer utmed stambanan så småningom i och med att 

dubbelspåret nu blivit definitivt klart hela vägen. Verket har fullständig signalanordning 

för dubbelspåret, s.k. spårledning, som centralt kontrollerar att spåret är fullt körklart 

samt central tågexp.-reglering, vilket betyder, att växlarna automatiskt låses på signalen 

”kör”. Förberedelser är även gjorda för en framtida s.k. fjärrmanövrering av ställverket 

från annan station – något som säkert blir aktuellt på åtskilliga stationer – samt bom-

fällning. 

  Järnvägsövergången söder om stationen har redan en lägre tid haft elektriska bommar, 

och på måndag middag blir det även automatiska ljud- och ljussignaler vid övergången 

vid Elnaryd längre söderut. 

  Därmed är det mesta klart av den omfattande ombyggnaden av Vislanda järnvägsstation, 

och nu väntar vislandaborna bara på att få sin gångtunnel under bangårdsområdet. Anbud 

för bygget har i dagarna infordrats. 

 

 

Tjänstgörande tågklareraren K-E Strömberg är belåten med det hypermoderna ställverket. 
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Vislanda nya idrottsplats 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

  Det idrottsintresserade Vislanda får i år se sina sedan många år närda drömmar gå i upp-

fyllelse. Den nya idrottsplatsen kommer nämligen att invigas söndagen den 1 juni. 

Idrottsplatsen har kommit till stånd tack vare välvilligt bistånd av de kommunala myn-

digheterna. Marken förvärvades i samband med ett större markförvärv för cirka tre år 

sedan. Men inte nog med etta, kommunalfullmäktige anslog också 50.500 kr. Anlägg-

ningen har som den nu befinner sig dragit en kostnad av cirka 85.000 kr. 

  Idrottsföreningen har genom insamlingar, lotterier m.m. åstadkommit cirka 15.000 kr., 

förutom frivilligt arbete. Entreprenör för anläggningen har varit en infödd Vislandabo, 

den i södra och mellersta Sverige kände idrottsplatsbyggaren Olle Olsson, som alltså här i 

dubbel bemärkelse arbetat på hemmaplan. Den förnämliga och välgjorda anläggningen 

kommer att invigas av landshövding Bergqvist, som välvilligt lovat att ställa sig till 

förfogande. 

  Invigningsmatchen spelas mellan ett div. II-lag och Vislanda IF. Dessutom kommer 

programmet att uppta massuppvisning i gymnastik med deltagare från hela länet samt 

musik av Vislanda musikkår. 

  Idrottsplatskommittén har utlyst en pristävlan om ett lämpligt namn på idrottsplatsen. 

Antaget förslag kommer att prisbelönas. Förslag skall insändas senast den 20/5 under 

adress Vislanda kommuns idrottsplatskommitté, brevlåda 300, Vislanda. 

                                                                                                                            Ry. 

 

Ur Smålandsposten N:o 75 Fredagen den 16 Maj 1958. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Min älskade make, 

vår käre far och morfar 

August Jonasson 
* 17/1 1881 

har i dag lämnat oss, släkt och 

vänner i djupaste sorg. 

Vislanda den 15 maj 1958. 

MARIA 

Barn och barnbarn. 

Sv. ps. 560. 
Hr Bengt-Åke Karlsson, Alvesta, med 
maka Stina, född Häll, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 
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Dödsfall. 
 

August Jonasson †. Efter en längre tids sjukdom har lägenhetsägaren August Jonasson, Brohult, 

Vislanda, avlidit. Den bortgångne var född i Vislanda 1881. Närmast sörjes han av maka, en dotter 

och två söner. 

 

Ur Smålandsposten N:o 79 Torsdagen den 22 Maj 1958. 
 

Dödsfall. 
 

Karl Lind †. I sitt hem i Råknahult, Vislanda, avled i måndags lantbrukare Karl Lind. 

  Dödsbudet kom helt oväntat, då den bortgångne ännu tidigt på morgonen var i full verksamhet 

med vårbruket. Efter en stund kände han sig illamående och uppsökte hemmet, där han segnade 

ned, drabbad av hjärnblödning, som släckte livslågan. 

  Den bortgångne var född i Stensnäs, Ryssby, 1906. År 1936 ingick han äktenskap, och makarna 

bosatte sig då i Karhult, Agunnaryd. Några år arrenderade de även Åståkra i samma kommun. För 

sju år sedan köpte makarna Råknahult. Här har den bortgångne hunnit med att utföra stora för-

bättringar på såväl byggnaderna som lantbruket. Utöver omsorgen om hemmet och de sina följde 

han noga vad som rörde sig inom lantbruksnäringen och andra områden. Inom Centerpartiet var 

han en duktig och värderad medlem och fullgjorde alltid sina uppdrag noga och samvetsgrant. 

Hans ljusa livssyn och rejäla uppträdande gjorde honom omtyckt av alla.  

  Närmast sörjes den bortgångne av makan Edit och barnen Gudrun, anställd på ålderdomshemmet 

i Vislanda, och Kerstin, studerande och bosatt i hemmet. Sorgen delas av syskon, övrig släkt och 

många vänner. 

 

Ur Smålandsposten N:o 84 Måndagen den 2 Juni 1958. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vislanda municipalfullmäktige.  Till ledamot av 

Vislanda municipalfullmäktige i Vislanda i stället för 

fabrikören Anton Salomonsson, som avlidit, har vid 

ny sammanräkning inför länsstyrelsen uppsatts 

verkmästaren Sigge Salomonsson. 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 85 Tisdagen den 3 Juni 1958. 
 

Olycka i Vislanda. 
 

  Vid Vislanda kyrka inträffade vid sextiden på lördagsmorgonen en ganska svår trafik-

olycka. 

  Det var en personbil kommande norrifrån, som av ännu outredd anledning sladdade av 

vägen i den starka kurvan och mot ett träd. Föraren, byggnadsarbetare A. Petersson, Vis-

landa, skadades svårt och fördes medvetslös i en taxi till Växjö lasarett. Det var en 

förbipasserande som slog larm. 

  Enligt vad som på söndagsaftonen uppgavs från lasarettet var den skadade utom all fara. 

 

 

Börje Wictorsson 

Mona Ranelid 

Vislanda.                                  Malmö.                                    

Malmö den 31/5 1958. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

Hr Gunnar Stål med maka Anita, f. 
Lindell, Vislanda 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 
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Ur Smålandsposten N:o 87 Lördagen den 7 Juni 1958. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dödsfall. 
 

Signe Malmström †. Efter en längre tids sjukdom avled i onsdags fru Signe Malmström, maka till 

f. verkmästare Carl Malmström, Appellund, Vislanda. 

  Hon var född i Aneboda 1890. Närmast sörjes hon av maken, dottern Stina, gift med kontorist 

Uno Bogren, Vislanda, och sonen Helmer, verkstadsarbetare vid SJ:s verkstäder i Tillberga, son-

hustru, barnbarn och en stor släkt- och vänkrets. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 90 Torsdagen den 12 Juni 1958. 
 
Vislanda RK-krets, höll sin vårfest i Folkets park i söndags. Trots att vädret var ostadigt, 

och regn var att befara under eftermiddagen, hade en rätt stor publik infunnit sig. Efter 

hälsningstal av dr F. Rosenqvist uppträdde en grupp vältränade gymnastikflickor i parken 

under ledning av fröken Kerstin Petersson. Publikens livliga applåder var ett hörbart bevis 

på beundran av prestationerna. 

  Sedan blev det föredrag av dr Thelin, Växjö, inne i lokalen, som fylldes till sista plats. 

Ämnet för föredraget var ”spastikervården”, och avslutades med en vädjan om understöd 

för Öjabyhemmet. 

  Därefter vidtog kaffesamkväm med underhållning av Vislanda musikcirkel. En frivillig 

insamling för Öjabyhemmet gav 170 kr. 

  Sedan avtackning skett avtackade dr Rosenqvist alla, som visat sitt intresse för Röda 

korsets verksamhet. Därefter bad P.W. Uhlin att till dr Rosenqvist få frambära krets-

styrelsens varma tack för det angenäma samarbete, som rått mellan styrelsen och dess 

ordförande under de gångna åren och överlämnade en minnesgåva, bestående av en 

 

 

 
 

Min käre far och morfar 

Olof Magni 

Svensson 
insomnade stilla i dag i sitt 82:a 

levnadsår. Djupt sörjd och saknad av 

oss, barn och syskon, släkt och 

många vänner. 

Vislanda och Angelstad den 30 maj 

1958. 

BERTA och ERNST. 

Barnbarnen. 

Flitigt har du alltid strävat 

och för möda aldrig bävat, 

tills du inte kunde mer. 
Därför önskar vi ditt hjärta  

nu få vila från all smärta 

och med ro uti din själ 
en vila välförtjänt. Farväl. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka lördagen den 7 juni kl. 13,30. 

 

 

 
 

Min älskade maka, 

vår kära lilla mor 

Signe Malmström 
* 1/1 1890 

har i dag efter ett svårt men med 

stort tålamod buret lidande lämnat 

oss i djupaste sorg och saknad men i 

tacksamt minne bevarad. 

Appellund, Vislanda den 4 juni 1958. 

CARL MALMSTRÖM 

Stina och Uno 

Helmer och Signe 

Hasse 

Begråt mig ej, nu är jag lycklig vorden. 

Min plåga slutad och min ande fri. 
Jag lämnar er, jag älskat mest på jorden, 

för att hos Gud för evigt lycklig bli. 

Sv. ps. 315. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka lördagen den 14 juni kl. 14,30. 
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silverpokal och textad adress. Vidare framträdde grosshandlare Emil Svensson och 

uttalade ett varmt tack till dr Rosenqvist för den goda omvårdnaden han ägnat traktens 

befolkning under de år dr Rosenqvist haft sin verksamhet förlagd till Vislanda med 

omnejd. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 95 Måndagen den 23 Juni 1958. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 97 Torsdagen den 26 Juni 1958. 
 

Vislandaposten i 

nya lokaler. 
 

  Posten i Vislanda öppnar fr.o.m. i morgon nya, moderna lokaler i nybygget på Storgatan 

väster om järnvägsstationen. Det blir ett av de förnämligaste kontoren med jämförbar 

storleksordning i hela södra Sverige och bör tillfredställa alla tänkbara anspråk. Själva 

invigningen kommer att förrättas på måndag kväll i närvaro av postdirektören. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 99 Måndagen den 30 Juni 1958. 
 

Fyra skadade i kollision 

vid Vislanda 
 

  Fyra personer skadades, dock ingen allvarligt, då en kollision mellan två bilar vid 

Brohult, c:a 4 km. från Vislanda på vägen Vislanda–Agunnaryd på söndagsefter-

middagen. Den ena bilen gjorde en volt och blev liggande på taket, men dess förare och 

passagerare klarade sig undan äventyret oskadda. 

  Olyckan inträffade vid 15,30-tiden i ett backkrön i förening med kurva på den tämligen 

smala vägen – 4,15 m. bred. En bilist hemmahörande i Vislanda kom från hemhållet 

enligt egen uppgift i c:a 80 km. hastighet och mötte i backkrönet Lagan-bilen som fram-

fördes i 30 km. fart. 

  Krocken blev våldsam, och Vislanda-bilen kom i sladdning ut mot vägkanten där den 

gick emot en sluttning för att slutligen hamna på taket mitt på vägen. Lagan-bilen, som 

var ny och som ”luftades” för första gången av ägaren, törnade mot en sten och fick fram-

partiet illa tilltygat. Båda bilarna blev så gott som totalhavererade. 

  De fyra personer, som färdades i Lagan-bilen, fick samtliga blessyrer och skärsår och 

fördes till Ljungby lasarett, som de dock fick lämna efter att ha blivit omsedda. De två 

som åkte i Vislanda-bilen kröp ur fordonet oskadda. 

Ragnar Carlsson 

Gunvor Johansson 

Urshult.                                 Vislanda.                                   

Borlänge 20/6 1958. 

Göte Karlsson 

Birgit Signal 

Billa.                                          Växjö. 

 

 

Tage Karlsson 

Solweig Blomkvist 

Vislanda.                              Grimslöv.                              

Leksand midsommarafton. 

Bengt Johansson 

Birgitta Ottosson 

Vislanda. 

                  

 
                                

 

 

 

Förlovade 
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Vislandastöld.  En stöld förövades på lördagen i A-betongs lokaler utanför Vislanda mitt 

under arbetstid. 

  Det var en anställd, som efter arbetets slut upptäckte, att han blivit av med 70 kr., som 

förvarades i hans kläder i omklädningsrummet. Misstänkt för stölden är en dansk 

medborgare, tidigare anställd i företaget. Han var i lördags på tillfälligt besök på företaget 

men vistas f.n. i sitt hemland. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 100 Tisdagen den 1 Juli 1958. 
 

Vislandaposten i nya lokaler 
 

           Åter till västsidan  

                    efter 53 år  

                          på östsidan 
 

  Att öst och väst aldrig möts håller inte sträck 

i Vislanda. Visserligen är de båda sidorna 

strängt skilda åt genom järnvägen, men det 

finns ju viktiga allmänna lokaler, där folket 

från de båda samhällsdelarna möts varje dag. 

En sådan institution är posten, som efter 53 år 

på östsidan återförts till västsidan i den nya 

Boströmska fastigheten Storgatan 8. Sam-

hällets första postkontor, som tillkom i sam-

band med järnvägen, låg under åren 1863 – 

1905 även det på västersidan.  

  I går kväll invigde postverket sina nya loka-

ler i Vislanda, som öppnades för allmänheten 

så sent som i fredags. Invigningen fick karak-

tären av ett kaffesamkväm, som postverket 

bjöd samhällsrepresentanter och anställda på.  

  Stationsmästare Sven Kronström hälsade 

gästerna välkomna och hoppades att de nya 

lokalerna skulle tillfredställa allas anspråk på 

bästa möjliga kundservice. Municipalfull-

mäktigeordföranden, Åke Gransvik, gratu-

lerade postverket till de nya lokalerna och 

överlämnade blommor till stationsmästaren. 

För samhällets företagare talade direktör 

Göthe Johansson, Ångsågen, och uttryckte sin 

glädje över att posten återkommit till väst-

sidan. 

 

Vräkningshot. 
 

  Postdirektören i södra distriktet, L.R. Skogmar, Malmö, hade forskat i hävderna och 

berättade något om Vislandapostens historia.  

  När poststationen 1905 flyttades till östsidan i G. Bengtssons fastighet fick den rang och 

värdighet av postkontor. Redan efter tre år fanns planer på att återgå till västsidan. Post-

verket nappade dock inte den gången på erbjudandet, men frågan kom åter upp kring 

1911, då posten höll på att bli vräkt från sina lokaler. Det var en del oklara tomtfrågor 

Den nya Boströmska fastigheten, där postverket fått 

hypermoderna lokaler. 

Halvfrontala kassaplatser är postens nya giv.  
Sittande kontorsbiträdet Karin Svensson, stående   

fr.v. stationsmästare Sven Kronström, Vislanda, post-
direktör L.R. Skogmar, Malmö, t.f. postmästaren i 

Alvesta J.V. Gustavsson och kontrollör K. A. S. Claes-

son, Malmö. 
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som spökade. År 1912 klarade emellertid fastighetsägaren upp sitt tomtköp. 1917 ökades 

lokalerna ut och fick elektriskt ljus. 1927 fick man ännu mer svängrum. Men stations-

mästaren hade bekymmer. Han behövde en ny bordslampa men ingen sådan fanns att 

köpa i Vislanda. En kopparslagare begärde 15 kronor för att göra en. Det tyckte post-

direktionen var för dyrt och förmodade att fördelaktigare köp kunde göras i Malmö. Den 

sista utökningen och ändringen av lokalerna på östsidan gjordes 1937.  

  När postverket 1956 förhandlade med pappershandlare Ivar Boström om nya lokaler i 

dennes planerade fastighet på västsidan, var man beredd på att de styrande skulle lägga 

sig emot en förflyttning. Ärendet godkändes emellertid snabbt i alla instanser. Här har nu 

postverket fått utmärkta lokaler, konstaterade postdirektören, tackade alla som medverkat 

och hoppades kunderna skulle trivas.  

 

Hypermodernt 
 

  Huvudentreprenör för Boströmska huset har varit byggmästare Erik Gustafsson, 

Vislanda, och ritningarna har gjorts av byggnadsingenjör Zbigniew Walz. Bygget på-

börjades i september 1957 och är nyss färdigställt med undantag av en del putsnings-

arbeten. 

  Det är en hypermodern affärs och bostadsfastighet, 21,5 x 14 m. i tre våningar. I botten-

planet disponerar posten 132 kvm. och resten delas av två affärer. Ivar Boströms pappers-

handel och Hedlunds blomsterhandel. Andra och tredje våningen rymmer två trerums- 

och två enrumslägenheter. I källaren finns rejäla lagerutrymmen för både posten och 

affärerna samt tre andra rum, som ännu står tomma. 

 

Halvfrontalt. 
 

  Postens egna arkitekter har ritat postlokalerna efter modernaste principer med halv-

frontala kassaplatser m.m. Hälften av lokalytan utgöres av expeditionslokal och rum för 

stationsmästaren. Brevbärarsal och övriga utrymmen är väl genomtänkta. Personalen har 

fått ett trivsamt pentry. Kundernas postfack har utökats från 87 till 107. 

  Inredningen är gedigen och tilltalande med marmorgolv i entréhall och expeditionslokal 

på kundsidan och tarkettgolv på personalsidan. Expeditionsdisken i teak, glas och rostfritt 

stål är stilfull utan att verka lyxig. Utrymmen och antalet kassaplatser har tilltagits med 

tanke på framtida utveckling, dock utan att det hela verkar överdimensionerat.  

  F.ö. kan nämnas att Vislandaposten sedan flera år har en väl utbyggd abonnentservice 

med två utbäringsturer pr dag, vilket många andra samhällen i Kronobergs län avundas 

Vislanda. 

 

Ur Smålandsposten N:o 105 Torsdagen den 10 Juli 1958. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hr Karl Lundström med maka Gunn-

Lis, född Sjöqvist, båda från Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 
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Ur Smålandsposten N:o 101 Torsdagen den 3 Juli 1958. 
 

Grimslövsbo avled 

efter vespavurpa 
 

  Konditor Stig Jonsson, Grimslöv, avled i går 

på Växjö lasarett efter skador som han ådrog 

sig då han på tisdagen körde omkull med en 

scooter vid bron omkring 200 meter norr om 

Huseby. 

  Hur olyckan tillgått är inte helt klarlagt. Av 

någon anledning körde Johnsson omkull och 

slungades ner i diket, medan scootern blev 

liggande mitt på vägen. Två damer i en bil kom 

till platsen omedelbart efter olyckan. De 

tillkallade genast ambulans, som förde den 

skadade till Växjö lasarett. Johnsson hade fått 

mycket svåra inre skador och har hela tiden 

legat medvetslös.  

  Jonsson var, då olyckan inträffade, på väg 

hem till Grimslöv med ett större parti glass. 

Den lilla scootern var därför rätt tungt lastad, 

och en teori är, att vinden tagit fatt i lasten och 

vräkt hela ekipaget över ända. 
 

* 
Den så tragiskt bortgångne var född i Vislanda och 

vid sitt frånfälle nära 40 år gammal. I ungdomen utbildade han sig i faderns yrke, konditorns, och 

övertog småningom föräldrarnas kafé och konditori i Vislanda. I början av 1950-talet och sedan 

han gift sig övertog han kafé Linnéa i Häradsbäck men överlämnade efter ett par år detsamma och 

bosatte sig år 1954 i Grimslöv, där han och hans maka köpt en fastighet med kafé och konditori. 

Biträdd av en mycket dugande hustru skötte han här sitt yrke på bästa sätt och åtnjöt allmän 

aktning. På grund av sitt gemytliga och rättframma sätt hade han lätt att vinna vänner. Hans 

oväntade bortgång har väckt djup förstämning i bygden där han bott. 

  Närmast sörjes han av maka och tre minderåriga barn, åldrig fader samt syskon. 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 109 Torsdagen den 17 Juli 1958. 
 

Nioårig Vislandapojke 
fick pris för hästvård 

 

  Hästpremieringarna i länet fortsatte i tisdags i Virestad och Torne och i går i Alvesta och 

Berg. Premieringen i Alvesta ägde rum vid KLS livdjurstallar. Gåvetorpsstuteriet som 

nedskurit sin besättning, framförde endast tre ston. Av dessa fick 3-årsstoet Imperia 

frisedel och avelsdiplom såsom ett lovande ungsto. Denna uppvisning var som vanligt 

perfekt. 

  Flera av ardennerhästarna var i år också i nästan för god kondition, med påföljd att 

hasorna inte håller. Men när betet är gott, blir det svårt att reglera tillgången. 

  Bröderna Arvid Samuelsson, Blädinge, och Nils Samuelsson, Sälhyltan, visade fram 

icke mindre än nio hästar. Alla blev premierade med växlande framgång. Ett stort intresse 

hos ägarna föreligger. Detta hästintresse tycks gå i arv, ty ett uppmuntringspris av hus-

hållningssällskapet för god handledning av hästar tilldelades nioårige Mats från Sälhyltan. 

Inte var han stor, men ”takterna” fanns där. 

 

 

 
 

Min älskade make, 

vår käre pappa 

Stig Jonsson 
* 4/9 1918 

har i dag gått bort från oss.  

Djupt sörjd och saknad. 

Grimslöv den 2 juli 1958. 

EVY JONSSON 

Lars,  Eivor,  Ingrid. 

Far, Broder, släkt o. vänner. 

Gråt ej mer, nu är jag lycklig vorden 

Min boja bruten och min ande fri 

Jag lämnar Er jag älskat mest på jorden 
För att hos Gud än mera lycklig bli. 

Jordfästningen äger rum tisdagen den 8/7 
kl. 15,00 i Vislanda kyrka. De som önska 

följa den bortgångne samlas vid kyrkan. 

Efter akten intages kaffe på Astrids Mat-
salar. 

Meddelas endast på detta sätt. 
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ALVESTA. 
 

Varmblodiga ungston. 
 

Årsklass 1956: Ilka äg. A. Aaby-Ericsson, Gåvetorp skp 

Årsklass 1955: Imperia äg. A. Aaby-Ericsson, Gåvetorp F 

 

Varmblodiga fölston. 
 

Årsklass 1947: Nicolina äg. A. Aaby-Ericsson, Gåvetorp F 

 
Ardenner, ungston. 

 

Årsklass 1957: Docka äg. Karl Svensson, Hjärtanäs, Alvesta skp 

Årsklass 1956: Majlis äg. Harry Johansson, Agnaryd, Mistelås skp 

 Vega äg. Verner Karlsson, Berg, Moheda skp 

 Marita äg. Ivar Ahlqvist, Spånhult, Vislanda skp 

 Isabella äg. Arvid Johansson, Kängshult, Moheda skp 

 Teresina äg. Arvid Samuelsson, Blädinge skp 

 Tona äg. Arvid Samuelsson, Blädinge skp 

 Vega äg. Johan Rundberg, Lusseboda, Moheda skp 

 Bläsa äg. Arvid Johansson, Forssa, Hjortsberga skp 

Årsklass 1955: Saga äg. Einar Samuelsson, Skörda, Vislanda F1 

 Beda äg. Gösta Johansson, Alvesta F2 

 Dolly äg. Arvid Samuelsson, Blädinge F3 

 Larita äg. Hjalmar Gustafsson, Törnåkra, Gemla F4 

 Lisa äg. Thor Jansson, Sköldsta, Hjortsberga F5 

 Bläsan äg. David Johansson, Forssa, Hjortsberga F6 

 Molly äg. Lennart Nyqvist, Uråsa, Hjortsberga F7 

 Fanny äg. Nils Samuelsson, Sälhyltan, Vislanda F8 

 Freja äg. Einar Samuelsson, Skörda, Vislanda F9 

 
Ardenner, fölston. 

 

Årsklass 1954: Brunvalli äg. Per Nilsson, Lyngsåsa, Hjortsberga B 

 Docka äg. Arvid Samuelsson, Blädinge B 

 Nelly äg. Nils Samuelsson, Sälhyltan, Vislanda B 

 Annie äg. Olle Nilsson, Västregård B 

Årsklass 1951: Maja äg. Harry Johansson, Agnaryd, Mistelås B 

Årsklass 1950: Gullan äg. Anders Dahl, Mosshult, Moheda AB 

 Vanja äg. Arvid Samuelsson, Blädinge AB 

Årsklass 1949: Freja äg. Nils Samuelsson, Sälhyltan, Vislanda AB 

Årsklass 1943: Lena äg. Lennart Nyqvist, Uråsa, Hjortsberga B 

Årsklass 1942: Dolly äg. Arvid Samuelsson, Blädinge A 

Årsklass 1941: Vega äg. Åke Svensson, Uråsa Norregård A 

 Mona-Lisa äg. Olle Karlsson, Boatorp, Moheda B 

 
Ardenner, hingstar. 

 

Årsklass 1952: Tovig äg. Blädinge och Vislanda hingstförening B 

Årsklass 1947: Debut äg. Viktor Johansson, Fållagård, Moheda AB 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 113 Torsdagen den 24 Juli 1958. 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

Allan Johansson 

Gull Johansson 

Vislanda.                           Agunnaryd.                                    

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Hand./Hantv. 5 5 0 0 39 –   8 10 

Kafa-Kyl 5 4 0 1 23 – 21  8 

A-Betong 5 3 0 2 23 – 14  6 

Sågverk 5 1 1 3 14 – 27  3 

Diverse 5 1 1 3 12 – 28  3 

Järnvägen 5 0 0 5   9 – 22  0 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 113 Torsdagen den 24 Juli 1958. 
 

               Handels/Hantverk blev 

                                     Vislanda korpmästare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
  Under några veckor har den sedvanliga korpfotbollen rullat i Vislanda, men tyvärr icke 

med samma stora intresse som tidigare år. Det är väl VM-fotbollen, som får belastas för 

detta. 

  Handels/Hantverk gick igenom serien obesegrat. Laget bestod av följande spelare: mv 

Björn Petersson, som bara fick kapitulera åtta gånger, kanske tack vare det stronga 

försvaret, som kämpat tappert. På högerbacken spelade gamle veteranen Hugo Larsson. 

Som ch hade korpens yngste spelare placerats, det var VIF:s stora löfte, 14-årige Ingolf 

Thagesson. A-lagsmålvakten Erik ”Kirre” Signal spelade vänsterback. Snabbe Ingvar 

”Långe” Persson på hy satte ofta motståndarlagets försvar i dallring. Lagets kulspruta på 

centern var Rolf Andersson, som stod för de flesta fullträffarna. Som lagets sjundeman 

spelade ”Putte” Sjöö, kanske också en spelare som VIF kan få glädje av, när rutinen 

kommer. 

  Kafa-Kyl ”Kalles” pojkar kämpade hårt mot A-Betong, om andra placeringen, kyl-

grabbarna klarade sig bäst i sommarvärmen och 

blev bara slagna en match. A-Betong fick därför 

nöja sig med att komma på bronsplats. Tre 

återstående lagen i årets matcher har varit 

strykpojkarna, övriga år har de alltid varit i och 

slagits om medaljplatserna. 

 

 
 

Korpmästarelaget: 
Stående fr. vänster: Rolf Andersson, Erik Signal, Ingvar Persson, Göran Sjöö.  

Sittande fr. vänster: Ingolf Thagesson, Björn Pettersson, Hugo Larsson. 
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Ur Smålandsposten N:o 116 Tisdagen den 29 Juli 1958. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 118 Lördagen den 2 Augusti 1958. 
 

Omkörningsvurpa 

utanför Vislanda. 
 

  Vid en omkörningsolycka en mil utanför Vislanda på torsdagskvällen, skadades två 

personer så svårt, att de fick föras till sjukhuset i Ljungby. Den ganska nya bilen blev 

totalramponerad. 

  Olycksbilen, som var hemmahörande i Karlskoga, skulle vid Åängs vägskäl en mil 

väster om Vislanda köra om en skåpbil. Just när omkörningen skulle verkställas märkte 

förare, att skåpbilen var på väg att göra en högersväng, och han såg sig tvungen att 

tvärbromsa. Härvid kom hans fordon i sladdning, hamnade i en mosse vid vägkanten och 

slog runt. Föraren och hans fru, som var på semesterresa, erhöll skallskador och skärsår, 

samt blev svårt chockade. 

  Av en ren slump kom en ambulansbil förbi olycksplatsen strax efter det att vurpan ägt 

rum. Detta måste betecknas som en verklig lycka, eftersom det är långt till någon telefon 

från vägskälet. De skadade togs upp av ambulansen, vilken dock senare fick motorstopp, 

och taxibil måste rekvireras för den slutliga transporten in till Ljungby. 

  En starkt bidragande orsak till olyckan torde ha varit att skåpbilens körriktningsvisare ej 

lyste, emedan lampan var trasig. Detta gjorde, att olycksbilens förare ej upptäckte höger-

svängen, förrän själva omkörningsmanövern skulle påbörjas. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 121 Torsdagen den 7 Augusti 1958. 
 

Två Älmhultsbor drog kniv 

mot Vislanda-kvinna 
 

  Två personer från Älmhultstrakten var i tisdags kväll på besök i Vislanda hos en ensam-

stående fru. Enligt kvinnans utsago, hotade den ene av dem med en kniv. Hon lyckades 

emellertid komma ut och larma polisen. De båda Älmhultsborna anade oråd, och körde 

iväg. Polisen fick emellertid snart sikte på bilen och tvingade den att stanna. Eftersom 

både ägaren till bilen och föraren kunde misstänkas vara spritpåverkade, fick de följa med 

till Alvesta på blodprovstagning. De nekade, till att ha hotat kvinnan med kniv. 

 

 

 

Ove Johansson 

Anita Karlsson 

Vislanda.                              Göteborg.                                    

Halmstad den 26/7 1958. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Den förolyckade Hilding Karlsson. 

Ur Smålandsposten N:o 120 Tisdagen den 5 Augusti 1958. 
 

                    Starkstömsledning kom 

i kontakt med taggtråd, 

                                Vislandabo förolyckades 
     
  53-årige verkstadsarbetaren Hilding Karlsson, Brånan, 

Vislanda, ljöt en ögonblicklig död, då han under 

skogsarbete på måndagskvällen kom i kontakt med en 

10.000-volts högspänningsledning och brändes ihjäl. 

Olyckan hände på ett skogsskifte, som tillhör Aplamons 

gård, två km. väster om Vislanda samhälle. 

  Karlsson var tillsammans med två arbetskamrater all-

deles intill en kraftledningsgata sysselsatt med att fälla en 

björk. Björken föll så olyckligt, att dess topp slog emot 

högspänningsledningen varvid den ena tråden slogs av. 

Den nedfallande tråden kom därvid i kontakt med ett 

taggtrådsstängsel. Detta märkte tydligen aldrig de tre 

männen, ty taggtrådsstängslet och den nedfallande tråden 

låg gömda i ett buskage. 

  En av männen gick för att per telefon larma Sydkraft om 

att strömmen skulle brytas. Hilding Karlsson gick av 

någon anledning runt trädet och passerade därvid 

taggtrådsstängslet. Helt ovetande om att det stod i kontakt med högspänningsledningen 

råkade han röra vid taggtråden och han fick en kraftig stöt och föll över stängslet. En 

eldflamma slog upp och Karlssons kläder liksom 

trädet och skogen intill antändes. Den kvar-

varande kamraten blev svårt chockad och kunde 

ingenting göra för att rädda Karlsson. 

  Olyckan hade hänt vid 19,15-tiden och folk i 

samhället förstod att något ovanligt inträffat 

eftersom el-lyset slocknade. Brandkåren fick vid 

samma tidpunkt larm om skogseld från Aplamon. 

Det var förbipasserande personer, som trodde det 

rörde sig om en vanlig skogsbrand. När brand-

kåren omkring kl.19,40 kom till olycksplatsen 

märkte man först att kraftledningen var sönder-

slagen och att det rök från ett skogsbryn. När de 

kom fram till själva eldhärden fann de den för-

olyckade Hilding Karlsson liggande helt sönder-

bränd. Karlssons bägge arbetskamrater satt svårt 

chockade i en bil intill. Strömmen hade vid det 

laget brutits.  

  De två polismännen i Vislanda larmades unge-

fär samtidigt som brandkåren. 
 

* 
  Den så tragiskt förolyckade Hilding Ferdinand 

Karlsson var 53 år gammal. Han var ogift men var 

sedan många år ett oumbärligt stöd för sin nu 89-åriga 

helt blinda moder, med vilken han delade hushåll.  

  Han var född i Jämshög i Blekinge men kom med 

familjen till Brånadal, Vislanda, redan år 1912. Under 

ungdomsåren var han jordbruksarbetare. Nu var han 

 

 

 
 

Min älskade son, 

vår käre broder 

Hilding Ferdinand 

Karlsson 
* 30/4 1905 

avled hastigt i dag genom 

olyckshändelse, lämnande oss i den 

djupaste sorg och bestörtning. 

Brånadal, Vislanda den 4 aug. 1958. 

KAROLINA KARLSSON. 

Syskonen. 

Blott en dag, ett ögonblick i sänder, 

Vilken tröst, evad som kommer på! 

Allt ju vilar i min faders händer: 

Skulle jag, som barn, väl ängslas då? 
Han som bär för mig en faders hjärta 

Giver ju år varje nyfödd dag 

Dess beskärda del av fröjd och smärta, 
Möda, vila och behag. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka lördagen den 9/8 kl. 14. För dem, som 
önska följa den avlidne till graven, äger 

samling rum vid kyrkan. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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sedan många år anställd vid SJ:s skrotningsverkstad i Hästhagen, Vislanda, där han var mycket 

omtyckt av såväl överordnade som arbetskamrater. Han var en varm naturvän och frilufts-

människa. Sin åldriga moder ägnade han en aldrig svikande omvårdnad, och glad och hjärtegod 

som han var till sin natur vann han idel vänner. 

  Närmast sörjande är modern, Karolina Karlsson, Brånadal, Vislanda, samt fem syskon, tre systrar 

och två bröder jämte deras familjer. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 122 Lördagen den 9 Augusti 1958. 
 
            90-åring. 

 
  90 år fyller på måndag fru Selma Jonsson, Vislanda, maka till f. 

lokföraren J. Jonsson. Hon är född i Skararp, Hinneryd, och kom 

sedermera till Vislanda, där hon ingick äktenskap. Fru Jonsson har 

varit en arbetsmänniska. Trots den höga ålder är hon vid god vigör 

och bär sina år med heder. Hon visat alltid stor gästfrihet och äger 

humorns gudagåva. Högtidsdagen tillbringar hon hos döttrarna i 

Växjö. 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 126 Lördagen den 16 Augusti 1958. 
 

Dödsfall. 
 

Emma Jonasson †. I sitt hem i Skyhyltan, Vis-

landa, avled i fredags fru Emma Jonasson, änka 

efter hemmansägaren August Jonasson.  

  Den bortgångna var född i Skeppshult, Vislanda, 

1879, där hon tillbringade barn- och ungdomsåren. 

Till Skyhyltan kom hon 1914, samma år som ma-

karna ingick äktenskap. Fru Jonasson var i sin krafts 

dagar en arbetsmänniska som få, förutom hus-

moderssysslorna skötte hon kreatur och hjälpte 

dessutom maken i dennes göromål. Den sista tiden 

av makens levnad då denne besvärades av sjukdom 

ökades arbetsbördan. För tiotalet år sedan överläts 

gården till sonen. Den bortgångna har bland grannar 

gjort sig känd som en blid och hjärtevarm kvinna 

som överallt vunnit allas bevågenhet. 

  Hon sörjes närmast av döttrarna Britta, gift med 

lantbrukaren Åke Svensson, Skörda, Vislanda, och 

Stina, gift med lantbrukare Sven Johansson, Verpes-

hult, Virestad, samt sonen John som innehar föräld-

ragården. I sorgen deltar syskon, övrig släkt och 

vänner. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tillkännagives att 

Gud den Högste genom en stilla död till 

sig hemkallat vår innerligt 

 älskade mor, mormor och farmor 

Emma Kristina 

Jonasson 
som i full förtröstan på Guds nåd i 

dag ingick i den eviga vilan i sitt 

79:de levnadsår, djupt sörjd och 

saknad och i ljusaste minne bevarad 

av oss, systrar, övrig släkt och 

vänner. 

Skyhyltan, Vislanda den 15 aug. 1958. 

Britta och Åke 

Barbro, Bertil 

Stina och Sven 

Eva-Britt, Jan-Olof 

John och Gunborg 

Rigmor, Tomas 

Så gick även du vår älskade Mor 

Till hemmet där ovan där Far nu bor 

Han gick litet före till livets land. 
Han väntar dig säkert på den andra 

strand. 

Sv. ps. 302. 
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Ur Smålandsposten N:o 130 Lördagen den 23 Augusti 1958. 
 

Dödsfall. 
 

Vendela Helena Magnusson †. Fru Vendela 

Helena Magnusson, maka till f. lantbrukaren Petter 

Magnus Magnusson, Söderäng Brånan, Vislanda, 

avled i torsdags i sitt hem efter en längre tids sjuk-

dom. 

  Hon var född i Hjortsberga 1877. Efter ingånget 

äktenskap år 1904 bosatte sig makarna Magnusson i 

Källaretorp, Hjortsberga. Till Vislanda flyttade de 

1949.  

  Närmast sörjande är åldrig make samt två döttrar 

och tre söner med familjer. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 131 Måndagen den 25 Augusti 1958. 
 

Brandmän medaljerade i 

Vislanda. 
 

 
 

 
  Vislanda brandkår var i lördags samlat till en högtidlighet i Astrids matsalar. Även 

brandstyrelsen var med och dess ordförande, byggmästare Erik Gustafsson, Vislanda, 

hälsade brandmännen med damer välkomna. Han hälsade också brandkonsulent              

F. Davidsson, Växjö, som höll ett intressant fördrag om moderna släckningsmetoder och 

medel. 

  Efter föredraget överlämnade hr Davidsson från Kronobergs läns brandkårsförbund till 

tre brandmän Svenska Brandkårernas riksförbunds förtjänsttecken i silver med diplom 

som erkänsla för mångårigt värdefullt arbete till brandförsvarets fromma. De tre väl-

förtjänta brandmännen var Erik Flood, Gunnar Svensson och Erik Karlsson. Av dessa har 

 

 

 
 

Min älskade maka, 

vår kära mor, 

mormor och farmor 

Vendela Magnusson 
* 17/4 1877 

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd 

och saknad av oss, broder, släkt och 

många vänner. 

Brånan, Vislanda den 21/8 1958. 

PETTER MAGNUSSON. 

Barn. Barnbarn. 

Barnbarnsbarn. 

Sv. Ps. 560 v. 8–9. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka lördagen den 30 aug. kl. 13,30 em.  
  Meddelas endast på detta sätt. 

 

De medaljerade brandmännen, Erik Karlsson, Gunnar Svensson 
och Erik Flood. 
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Flood varit med sedan brandkåren 1927 bildades, Gunnar Svensson i 22 år och Erik 

Karlsson i 20 år. 

  Konsulent Davidsson frambar förbundets tack till plikttroget arbete. 

  Efter den högtidliga medaljutdelningen intogs supé och kvällen avslöts med dans till 

musik av hr Emil Ferm, Vislanda. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 132 Tisdagen den 26 Augusti 1958. 
 
Biltjuvar bytte i Vislanda.  Natten till söndagen stals en Opel Rekord i Älmhult, som nu 

återfunnits i Vislanda. Tjuven eller tjuvarna hade tagit sig in i den låsta bilen och genom 

tjuvkoppling fått igång motorn. 

  Bensinen räckte emellertid endast till Vislanda, där man på söndagsnatten i stället tog en 

ljusblå Opel Olympia. Denna var också låst och utan nycklar, så det tycks vara mycket 

”kvalificerat” folk som är ute och åker. Den stulna Vislandabilen har reg.nr. G 22139 och 

polisen i Vislanda är mycket tacksam för eventuella upplysningar, som kan vara av värde 

för spaningsarbetet. 

 

Nya Volvo PV 544 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Volvo presenterade på måndagen vid en visning på Svenska mässan i Göteborg sin nya 

modell som rymmer så många väsentliga nyheter att den döpts till Volvo 544. Den nya 

vagnen har fyra olika varianter. Volvo PV 544-serien omfattar således en standardversion 

och två specialmodeller en med treväxlad och en med fyrväxlad låda samt sist men inte 

minst en sportversion med 85 hkr. motor och fyrväxlad låda. 

  Ändringarna på vagnen är stora. Volvo PV 544 har fått hel odelad vindruta med betyd-

ligt förbättrad sikt. Bakrutan har gjorts större – både bredare och djupare. 

  Vagnen har fått nya blinkers både fram och bak. De främre sitter nu längre ut på skär-

men och har större effekt. Bakljusen som gjorts betydligt kraftigare rymmer parke-

ringsljus, bromsljus och blinkers. Volvo PV 544 har också som standard munstycken för 

vindrutespolare. Specialmodellen har dessutom öppningsbara sidofönster bak. 

  Nyheterna inne i vagnen är många och stora. Först och främst har Volvo PV 544 fått en 

helt ny tjusig instrumentbräda påminnande om Amazonens och liksom denna vagn 

madrasserad. Ratten är av säkerhetstyp med nersänkt rattnav. Hastighetsmätaren är av s.k. 

termometertyp. Handbromsen har flyttats och är nu placerad mellan framstolarna. 
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  Styrningen har gjorts lättare och vagnen har utrustats med ny styrsnäcka. Vidare har 

gaspedalen ändrats och har gjorts hängande och därmed vibrationsfri. Baksätet har 

ändrats och rymmer nu tre personer. Fästen för säkerhetsbälten finns nu även till baksätet. 

  Volvos berömda B 16-motor på 85 hkr. och med dubbla SU-förgasare finns i en special-

modell som döpts till Volvo PV 544 Sport. Den vagnen har dessutom en förnämlig 

extrautrustning. 

  Volvo PV 544-serien rymmer följande versioner: 

  Volvo PV 544 Standard, 60 hkr. motor och treväxlad låda. 

  Volvo PV 544 Special I, samma vagn som Standard, men mer välutrustad. 

  Volvo PV 544 Special II, den elegantare varianten med fyrväxlad, helsynkroniserad 

låda. 

  Volvo PV 544 Sport, 85 hkr. motor, fyrväxlad helsynkroniserad låda, vindrutespolare, 

säkerhetsbälten i framsätena, helljussignal med körvisarspaken, stänkskydd bak. 

 

Ökad export på USA. 
 

  – Glädjande nog kan Volvo i år om det inte inträffar något oförutsett se fram mot en 

ökad omsättning på vår export, sade Volvodirektören Gunnar Engellau i måndagens 

radioeko. Vi räknar i år med att komma upp i export på ungefär 300 milj. kronor mot 250 

milj. förra året, och därav blir den amerikanska exporten c:a 100 milj. Vi torde därför 

vara det företag i Sverige i dag vilket – som enskilt företag betraktat – är den största 

exportören till Amerika. 

  En del amerikanska bilmagnater har gjort gällande att de inte tror på småbilen på den 

amerikanska marknaden. På den frågan svarade direktör Engellau att vi på Volvo är av en 

annan uppfattning. Att amerikanerna tvekar inför starten på att själva tillverka småbilar är 

ganska förståeligt. Den totala importen till Amerika i år av europeiska småvagnar 

kommer att röra sig i storleksordningen 400.000. Det är ju klart att det inte med 

amerikanska mått mätt är någon större affär för tre sådana giganter som de amerikanska 

tillverkarna att dela en marknad på ungefär en halv miljon vagnar. Till det kommer 

naturligtvis att det alltid kommer att finnas en export av europeiska småvagnar till 

Amerika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
41 

Ur Smålandsposten N:o 135 Måndagen den 1 September 1958. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Dödsfall. 
 

Frida Johansson †. I lördags avled i Växjö änkefru 

Frida Johansson, Vislanda, i en ålder av 73 år.  

  Den bortgångna var född i Hornaryd. I yngre år 

hade hon anställning i hushåll, bl.a. hos familjen i 

Drevs prästgård. Senare flyttade hon med denna 

familj till Vislanda. År 1914 ingick hon äktenskap 

och har alltsedan dess ägnat all sin omsorg åt 

hemmet och de sina. Hon var en vänlig och försynt 

kvinna och tillmötesgående mot alla.  

  Änka sedan två år tillbaka sörjes hon närmast av syskon och syskonbarn. 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 137 Torsdagen den 4 September 1958. 
 

Dödsfall. 
 

Hilma Maria Granberg †. Fru Hilma Maria Gran-

berg, maka till sågverksarb. Karl Oskar Granberg, 

Glimminge Slättahult, Vislanda, avled i söndags.  

  Hon var född den 23 mars 1902 i Agunnaryd.  

  Närmast sörjes hon av make, en son, fyra döttrar, 

fosterdotter, svärsöner, barnbarn, syskon, övrig släkt 

och många vänner. 
 

 

4-H-fest i Vislanda.  Vislanda 4-H-klubb hade 

i tisdags kväll familjesamkväm i A-Betongs 

matsal i Hästhagen med tillslutning från 50-

talet personer. 

  Programmet inleddes med hälsningstal av 

klubbledaren Paul Einarsson. Hemkonsulen-

ten, fröken Göransson, Växjö, höll föredrag om 

bl.a. ungdomens ekonomi och om klädvård. 

Trädgårdskonsulenten Yngve Lundin, Växjö, 

visade en vacker ljusbildsserie med bilder från 

en rad trädgårdar i länet, alla bilderna vackra 

och visande exempelvis att man även av den 

stenigaste plats kunde få en vacker blomster-

gård. Kaffeservering följde. 4-H-flickorna Maj-

Britt Nilsson, Karin Åhsberg och Solveig Pet-

tersson svarade för ett kabaréprogram med 

sång och musik. Den trevliga kvällen slutades 

med att filmen ”Sven Klingas levnadsöde” 

visades.  

 

 

Göran Nilsson 

Sonja Johansson 

Vislanda.                                 Hulevik.                                    

Den 30/8 1958. 

 

 

                                

 

 

Förlovade  

 

 
 

Vår kära syster 

och svägerska 

Frida Johansson 
* 16 febr. 1885 

har i dag lämnat oss, släkt och 

vänner i djupaste sorg och saknad. 

Vislanda den 30 aug. 1958. 

SYSKONEN. 

Syskonbarnen. 

Vad du lidit ingen känner 
Ty du själv din börda bar. 

Syntes glad bland dina vänner. 

När du kanske plågad var. 

 

 

 
 

Min älskade maka, 

vår kära mor 

och mormor 

Hilma Maria 

Granberg 
har i dag hastigt avlidit i sitt 57:e 

levnadsår. Djupt sörjd och saknad, 

men i tacksamt minne bevarad av 

oss, syskon, släkt och vänner. 

Slättahult, Vislanda den 31/8 1958. 

OSKAR GRANBERG. 

Majken och Karl-Erik 

Erna 

Asta och Eric 

Peder 

Birgit,  Stig,  Inger. 

Givmild och trofast Du var i livet 
Tungt är i dag att stå vid Din bår. 

Allt som var vackrast och bäst har Du 

givit 
Make och barn under flyktande år. 

Nu falla tårarna tungt på Din kista 

Sorgens och saknadens bittra tår. 
Mor, Du var solskenet intill det sista 

Det blir tomt när Du ej mer vid vår sida 

står. 

Sv. ps. 355. 
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Ur Smålandsposten N:o 138 Lördagen den 6 September 1958. 
 

Dödsfall. 
 

Kristina Gustafsson †. Efter en längre tids 

sjukdom avled i torsdags fröken Kristina Gustafs-

son, Moshult, Vislanda. 

  Hon var född i Röshult, Vislanda, den 9 april 

1881. Till Moshult flyttade hon jämte en broder år 

1911. Efter broderns död har hon hjälpt grannarna i 

förekommande göromål. 

  Närmast sörjes hon av brodern Karl, bosatt i 

Tubbamåla och August, bosatt i Amerika, sväger-

ska, syskonbarn, övrig släkt och många vänner. 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 140 Tisdagen den 9 September 1958. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 141 Torsdagen den 11 September 1958. 
 
Vislanda industri- och hantverksförening, hade i går 

anordnat sin traditionella utflykt för damer och herrar i 

pensionsåldern. 

  På söndagsmorgonen gick färden i personbilar först till 

Blomstergården i Eringsboda. Ordföranden i arrangörs-

föreningen, slaktarmästare Axel Karlsson, Vislanda, 

hälsade här deltagarna. Efter en rundvandring kom fru-

kostpaketen fram och maten smakade gott i gröngräset i 

det vackra vädret. I Ronneby besöktes bl.a. kyrkan och 

brunnsparken. Föreningen bjöd på kaffe och många och 

goda kakor, och små presenter i form av blommor och 

kaffepaket utdelades till en del av deltagarna efter vissa 

för tillfället uppgjorda normer. Pensionärernas tack för 

kaffet och presenter samt för att så många ställt bilar till 

förfogande uttalades av f. lantbrukaren Karl Berggren, 

och leven höjdes både för arrangörer och gäster. Hem-

färden gick över Karlshamn och Urshult. Vid hemkoms-

ten till Vislanda framfördes återigen tack från samtliga 

deltagare för en i allt vällyckad utflykt. 

 

 

 
 

Vår kära syster 

och faster 

Kristina Gustafsson 
* 9/4 1881 

har i dag lugnt och stilla insomnat i 

den eviga vilan. Sörjd och saknad av 

oss, syskonbarn, släkt och vänner. 

Moshult, Vislanda den 4/9 1958. 

KARL och KARIN 

AUGUST 

Sv. ps. 331. 

 

 

Ragnar Söderberg 

Stina Karlsson 

Vislanda.                               Skatelöv.                                    

Den 6/9 1958. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

Hr Yngve Johansson, Eneryda med 
maka Annie f. Andersson, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 
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Ur Smålandsposten N:o 143 Måndagen den 15 September 1958. 
 

Onyktra mopedister fast 

i Vislanda. 
 

  I lördags kväll fick polisen i Vislanda meddelande om att två ynglingar var på väg från 

Eneryda till Vislanda, åkande på en moped. Det fanns också skäl att antaga att de var 

onyktra. 

  Polisen mötte dem i Lindås. Den ene av ynglingarna försvann in i skogen, under det den 

andre fick följa med till polisstationen. Efter en stund kom den försvunne självmant dit. 

De båda ynglingarna, 16 och 17 år gamla verkade tydligt spritpåverkade, och de erkände 

att de förtärt c:a 20 cl. vardera. Polisen tog dem med till läkare i Alvesta för blodprov och 

det blir väl barnavårdsnämnden i Vislanda som få ta hand om ynglingarna för att återföra 

dem till nyktrare och bättre vanor. 

 

Vislanda yrkesskola, kan även under innevarande läsår glädja sig åt livligt intresse från 

allmänhetens sida. 

  120 elever har anmält sig till olika kurser. Kursen i vävning, sömnad samt textning och 

plakatmålning är övertecknade, men till kurs i bil- och motorteknik, snickeri, 

hushållsgöromål, bokföring, yrkesräkning och engelska kan ännu några elever beredas 

plats. Skolchefen lämnar gärna upplysningar. Med eleverna i maskinskrivning, engelska 

och räknestickans användning kommer upprop att förrättas på centralskolan i morgon. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 144 Tisdagen den 16 September 1958. 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 150 Lördagen den 27 September 1958. 
 
 

 

 

 

 

 

Besök 
Vislanda marknad 
fredagen den 19 september 

på 

VISLANDA GAMLA IDROTTSPLATS. 

                                                                                       Plankommittén 

 

 

 

Kurt Rupp 

Helga Finck 

Vislanda.                               Värnamo.                                    

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 153 Torsdagen den 2 Oktober 1958. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dödsfall. 
 

Gunnar Nilsson †. Trävaruhandlande Gunnar 

Nilsson, Vislanda, avled i tisdags å Växjö lasarett 

efter en kort tids sjukdom. 

  Han var född i S. Vare Södregård i Blädinge för-

samling den 26 dec. 1896. I över ett 30-tal år har 

Nilsson varit bosatt i Vislanda och under många år 

drev han här sågverksrörelse. 

  Närmast sörjes han av maka och två barn, sonen 

Bengt-Olof är bosatt i Malmö och dottern Marianne 

är gift med disponent Olle Olsson, Vislanda. I deras 

sorg deltager sonhustru, barnbarn, syskon, övrig 

släkt och en stor vänkrets. 
 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 154 Lördagen den 4 Oktober 1958. 
 
Från Vislanda, meddelas: 

  I torsdags hade föreningen Mjölkpropagandan inbjudit samtliga klasser inom Vislanda 

skoldistrikt till filmförevisning i Biograflokalen i Vislanda. Konsulent Östensson hälsade 

alla välkomna och redogjorde i ett mycket instruktivt anförande om mjölkens sam-

mansättning och användning samt dess stora betydelse för folkhälsan. Därefter visades 

filmen ”Lasse i flaskan”. I denna film fick barnen se smör- och osttillverkningen dels för 

hand och dels med maskiner. Efter filmen bjöds samtliga elever och lärare på välkyld och 

god mjölk. I varje klass kommer eleverna att föreläggas en för åldersstadiet lämplig 

tävlingsuppgift. De bästa bidragen kommer att prisbelönas med smör, eller ostpaket. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 155 Måndagen den 6 Oktober 1958. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Karl-Erik Karlsson 

Birgit Petersson 

Norrhult.                                Vislanda.  

Den 27/9 1958.                               

 

 

                                

 

 

Förlovade  

 

 
 

Min outsägligt älskade make, 

vår uppoffrande pappa 

vår käre farfar och morfar 

Gunnar Nilsson 
* 26/12 1896 

lämnade oss, syskon, släkt och 

vänner efter blott en kort tids 

sjukdom i djupaste sorg och saknad. 

Vislanda den 30/9 1958. 

ANNA 

Bengt-Olof och Bojan 

Monica 

Marianne och Olle 

Torbjörn, Ola 

Blott en dag, ett ögonblick i sänder, 

Vilken tröst, evad som kommer på! 

Allt ju vilar i min Faders händer, 
Skulle jag, som barn, väl ängslas då? 

Han som bär för mig en faders hjärta 

Giver ju åt varje nyfödd dag 
Dess beskärda del av fröjd och smärta, 

Möda, vila och behag. 

Sv. ps. 298. 

  Jordfästningen äger rum sönd. den 5 okt. 

kl. 10,15 i Vislanda kyrka. 

 Meddelas endast på detta sätt. 

Lennart Johansson 

Gull-Britt Svensson 

Vislanda.                           Vissefjärda. 

Vissefjärda den 4/10 1958. 

 

 

Arne Landin 

Karin Haraldsson 

Vislanda 5 okt. 1958. 

 

                                 

                                

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 161 Torsdagen den 16 Oktober 1958. 
 

Dödsfall. 
 

Malin Engkvist †. På måndagsnatten avled i sitt 

hem fru Malin Engkvist, änka efter lantbrukaren 

August Engkvist, Piggaboda, Vislanda. 

  Den bortgångna, som var i sitt 91:a levnadsår var 

född i Piggaboda. Efter giftermål 1891 köptes ma-

kens föräldrahem i samma by. 1937 blev hon änka 

och sedan dess har hon bott hos sonen Per. Hon var 

en mycket arbetsam kvinna. Sedan sex år tillbaka 

har hon varit sängliggande. Närmast sörjes hon av 

barnen, sonen Per, som innehar föräldragården, 

sonen Gunnar, lantbrukare och bosatt i Piggaboda, 

dottern Sigrid, gift med lantbrukaren Gunnar 

Svensk, Härensås, Gemla, och dottern Hilda, gift 

med lantbrukaren Ernst Johansson, Rörvik, Åryd. I 

sorgen deltar syskon, syskonbarn, barnbarn, barn-

barnsbarn, övrig släkt samt vänner. 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 162 Lördagen den 18 Oktober 1958. 
 

Krock i Vislanda. 
 

  En kollision, som lyckligtvis endast fick en totalramponerad cykel som följd, inträffade i 

torsdags i Vislanda.  

  En lastbil kom körande på Elnarydsvägen på väg mot Husebyvägen. När bilen nästan 

hade passerat korsningen av Elnarydsvägen och Kungsgatan kom en pojke cyklande från 

järnvägsövergången. Bilisten försökte rädda pojken genom att kasta bilen åt höger, men 

tydligen har pojken inte haft uppmärksamheten riktad framåt, utan körde på bilen strax 

framför vänstra bakhjulet. Cykeln hamnade under hjulet och blev totalförstörd men 

pojken kom ifrån äventyret med några skråmor på benet. 
 

 

Rättegångs- och polissaker. 

 
Dåligt skämt. 

 

  En dålig skämtare hade varit i farten i Vislanda den 3 augusti i höst och tagit sig orådet 

att dra ner mössan och säga ”Hallå” till en järnvägens truckförare. Skärmen på mössan 

lossnade och truckföraren blev arg. Skämtaren, numera studerande men i höst extra 

anställd vid posten, fick en smäll på vardera kinden och föll omkull. Truckföraren stod nu 

åtalad för misshandel men bedyrade, att han visserligen inte slagit mer än en gång – enligt 

ett vittne flera gånger – men att det egentligen inte var mer än vad målsägaren behövde. 

  Svaranden ådömdes 15 dagsböter. 

 

 

 

 
 

Tillkännagives att 

Herren Gud behagat hemkalla 

vår kära lilla mor, 

mormor och mormorsmor 

Malin Engkvist 
som efter ett tåligt buret lidande i sitt 

hem stilla insomnat i dag i sitt 91:a 

levnadsår, djupt sörjd men i ljust och 

tacksamt minne bevarad av oss, 

barnbarn och barnbarnsbarn, 

trotjänarinna, syskon, släkt och 

vänner. 

Piggaboda, Vislanda den 14 okt. 1958. 

BARNEN. 

Maja. 

Sv. ps. 411: 11 och 560. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka söndagen den 26 okt. 1958 kl. 10,15. 
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Ur Smålandsposten N:o 165 Torsdagen den 23 Oktober 1958. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Vislanda Konsum byter ansikte 
 

             Nytt snabbköp 

                       klart imorgon 
 

  35 år gamla Kooperativa i Vislanda kan i 

morgon öppna en nyrenoverad, utvidgad 

snabbköpsbutik i sin fastighet på Storgatan 

efter att ha genomgått en omfattande 

”ansiktslyftning” och därmed bjuda all-

mänheten en tiptop service. Både in- och 

utvändigt har butiken bytt skepnad och blir 

därmed en utomordentlig exponent för 

Konsums strävan att på bästa sätt betjäna 

kundkretsen.  

  1923 startade Kooperativa handelsföre-

ningen i Vislanda sin verksamhet, och har 

med åren utvidgats att omfatta butiken även i 

Grimslöv från 1941, Ryssby 1951 och Måla-

skog 1953. Hela tiden har Vislandabutiken 

inrymts i den fastighet som nu genom att 

bekläs med rött fasadtegel givits ett tilltalan-

de yttre, som väl passar in i samhällsbilden. 

  Samtidigt har utrymmena utvidgats med en 

enplansutbyggnad åt väster, varigenom 

butikslokalerna omfattar 200 kvm. mot tidi-

gare 120. Även lagerlokalerna i källarplanet 

har väsentligt utökats.  

 

Kyldiskar 
 

två till antalet samt en disk för djupfryst hör till nyheterna och har placerats i västra delen 

av butiken med en färgglad mosaikvägg som trevlig bakgrund. I anslutning till den char-

kuteriavdelning, som placerats här, finns även två nya kylrum för charkuterivaror och 

grönsaker. 

Konsum-butiken har fått en tilltalande exteriör. 

Livsmedelsavdelningen har försetts med en ända-

målsenlig kyldisk och trivsam bakgrund 

”Vår Gård”-eleverna pluggar teori i sågverks-

skolan inför det praktiska arbetet med butiksarran-

gemangen i nya Vislanda-Konsum. 
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  Inredningen är givetvis i stor utsträckning ny och tidsenlig med sikte på att ge kunderna 

möjlighet att snabbt och lätt få en överblick över det stora varusortimentet, som främst 

omfattar charkuteri och speceri, men även husgeråd och manufaktur.  

 – Vi får givetvis betydligt större möjligheter att betjäna allmänheten, framhåller före-

ståndaren Göte Malmklint och framförallt blir snabbköpsavdelningen väsentligt mycket 

större än förut.  

  Personalstyrkan, sex anställda, kommer än så länge att bibehålla sin takt. Ombyggnaden 

har pågått sedan april månad och kostat cirka 90.000 kr. 

  Arkitekt Carl-Eric Johansson, Växjö, har ritat ombyggnaden, byggmästare Erik Johans-

son har haft huvudentreprenören, bröderna Svenssons rörledningsfirma rörinstallationer, 

Edvin Lidehorn måleriarbetet och John Håkanssons har svarat för inredningen – samtliga 

förstås Vislandafirmor. 

 
 

Arrangemangen 
 

i den nya butiken före öppningsdags i morgon bittida svarar KF-skolan ”Vår Gård” för. 

Denna har nämligen i anslutning till butiksöppnandet lagt en s.k. snabbköpsvecka till 

Vislanda i sågverksskolans lokaler för teoriundervisning och praktisk verksamhet i 

Konsumbutiken där det gäller att så tilltalande som möjligt planera före invigningen. Olle 

Skoglund fungerar som kursledare och lärare, biträdd av Sven Liljeström och Leif 

Pettersson, och de 25 kursdeltagarna kommer från Alfredshem i norr till Trelleborg i 

söder med betoning på södra Sverige. Det är första gången en dylik kurs förlagts till 

Vislanda, där man på programmet har medlemstjänst, butiks- och försäljningsfrågor, 

praktiskt arbete och utbildningsfrågor i sammanlagt 45 timmar. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 172 Tisdagen den 4 November 1958. 
 

Fordonskontroll 

i Vislanda. 
 

  Alvesta–Vislanda MHF-avdelning hade i går i samarbete med Vislanda kommunal-

nämnd anordnat gratis ljuskontroll för motorfordon i Vislanda. 

  För de tekniska detaljerna svarade på ett utmärkt sätt representanter för statspolisen och 

ortspolisen. Kontrollen var förlagd till den öppna platsen framför SJ:s godsmagasin. 

Under kvällen kollades 135 fordon. Av dessa hade 20 bländande halvljus, 32 för svagt 

eller felaktigt inställt helljus och 5 felaktigt bakljus. 

  Efter ljuskontrollen fick en stor del av bilarna köra en ”mörkerbana” som av föreningen 

anordnats av centralskolan till Lindås. Här fick man klart för sig betydelsen av att alla 

gående skaffar sig reflexband av något slag. MHF-avdelningen är all heder värd för sitt 

goda initiativ. 

 

Krock i Vislanda. 
 

  I går krockade två personbilar i Kojtets vägskäl strax öster om Vislanda samhälle. En 

Orreforsbil kom från Vislanda och svängde vid vägskälet på vägen mot Alvesta. Till 

höger om vägskälet finns en jämn öppen plats och Orreforsbilisten trodde att vägen 

fortsatte där. Han kom därför över på höger sida och stod plötsligt kylare mot kylare med 

en Vislandabil, som kom från Alvesta. Bilarna fick svåra karosseriskador. Bägge förarna 

var nyktra. Polisen i Vislanda utreder. 
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Ur Smålandsposten N:o 174 Lördagen den 8 November 1958. 
 

Banan från Vislanda mot 

Karlshamn nedlägges? 
 

  Det är ännu mycket ovisst hur det kommer att gå med 

järnvägslinjen Karlshamn – Vislanda. En lönsamhets-

undersökning pågår f.n. i vilken man arbetar med fyra 

alternativ. Ett av dem är en nedläggning av banan, 

medan de övriga förutsätter att antingen ett bibehållande 

av den smalspåriga banan, normalspårsutläggning till 

Vislanda eller en sträckning med normalspår till Växjö. 

  Utredningen är emellertid ännu inte färdig, och full 

klarhet torde över huvud taget inte kunna väntas förrän 

slutlig dom i högsta instans fallit beträffande kraftverket 

i Härnäs, som om detta blir tillåtligt, medför att järn-

vägslinjen vid Härnäs måste flyttas på en längre sträcka. 

  I avvaktan härpå har emellertid arbetsmarknadssty-

relsen signalerat, att man vill ställa arbetskraft till förfo-

gande för vissa terrasseringsarbeten. Dessa kommer också att igångsättas på måndag med 

en arbetsstyrka av sju man med en successiv utökning under vintern. 

  I sin helhet kommer kanske inte banan att försvinna. Men man har nog anledning räkna 

med, att den kommer att bibehållas som lokal- och industrispår mellan Karlshamn och 

Ryd, eftersom det inom detta område finns en hel del industrier, som är i behov av ett 

järnvägsspår. 

  De arbeten, som hittills utförts, är därför inte helt bortkastade, om det nu skulle gå så 

olyckligt att Vislanda-banan kommer att försvinna. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 175 Måndagen den 10 November 1958. 
 

Bröllop. 
 

  I Vislanda prästgård sammanvigdes i lördags tapetseraren 

Stig Nilsson, Älmhult, och fröken Karin Salomonsson, dotter 

till hemmansägaren Ernst Salomonsson och hans maka, Bro-

hult, Vislanda. Vigselförrättare var kyrkoherde Eskil Jonson, 

Vislanda, som också höll lyckönskningstal till brudparet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hr Stig Mathisson, Bräkne-Hoby, m. 
maka Lillian f. Jacobsson, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 

Hr Stig Nilsson, Killeberg, med maka 

Karin Salomonsson, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 
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Ur Smålandsposten N:o 178 Lördagen den 15 November 1958. 
 

Dödsfall. 
 

Aron Sandberg †. Garvare Aron Sandberg, Vislan-

da, avled på Torsgården, Lönashult, i tisdags.  

  Han var född den 13 januari 1867 i Ryssby för-

samling. Vid 16-årsåldern kom han i garverilära hos 

fabrikör Lindgren, Vislanda, och arbetade inom 

företaget i 31 år, till garverirörelsen nedlades. Hr 

Sandberg började då själv att taga emot skinn för 

beredning. Han har alltid haft en mycket god hälsa 

och fick hela sitt liv ha sina själsförmögenheter i be-

håll. Hustrun dog 1944. På grund av dottern Karins 

ohälsa sålde han för några år sedan sin fastighet i 

Vislanda och flyttade med dottern till Torsgården i 

Lönashult. Närmast sörjes han av två döttrar, Karin 

och Ingrid. Ingrid har i snart 50 år varit bosatt i 

Amerika. Hennes man är död, men barnen och 

barnbarnen liksom svågern, syskonbarn och många 

vänner deltager i sorgen. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 180 Tisdagen den 18 November 1958. 
 
Polisen i Vislanda, tog i går en från fångvårdsanstalten Hall, förrymd fånge. 

  En person från en by i Vislanda ringde upp polisen och meddelade att han sett en cyklist 

vars uppträdande verkade mystiskt. Polisen gav sig omedelbart ut på spaning och i 

Tubbamåla hittade man cyklisten. Denne, gav först falska uppgifter om sig själv men 

småningom kom sanningen fram. Han hade i juli rymt från Hall och under fritiden för-

sökt klara sig undan genom att ange falskt namn. Han kommer att återförpassas till 

fångvårdsanstalten genom polisen i Vislanda försorg. 

 

I Vislanda Metodistkapell, hölls i söndags ett välbesökt och inspirerande sång- och 

musikmöte. Pastor Gunnar Svensson predikade över ämnet ”Medborgarskap i det him-

melska och Jesu andra tillkommelse”. Flera solosånger sjöngs till orgel- och dragspels-

ackompanjemang. Pastor Sune Fridén höll en betraktelse över orden i den apostoliska 

välsignelsen. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 182 Lördagen den 22 November 1958. 
 

Hyllning. 
 

  Då rektor Harry Larsson, Vislanda, fyllde 50 år blev han föremål för stora uppvaktningar. Famil-

jen överlämnade presenter och blommor. Grannarna uppvaktade genom lantbrukarna P.E. Bengts-

 

 

 
 

Vår käre far 

Garvaren 

Aron Sandberg 
* 13 januari 1867 

har i dag stilla insomnat, innerligt 

sörjd av oss, övrig släkt och vänner. 

Älskat och vördat vare ditt minne! 

Torsgården och USA  

den 11 november 1958.  

KARIN. 

INGRID CARLSSON 

f. Sandberg. 

Barnbarn 

Barnbarnsbarn. 

Nu dig tackar allt ditt hjärta 

Jesu, för din myckna nöd, 
För din ångest, för din smärta 

För ditt kors och för din död, 

Ja, för allt det bittra, svåra, 
som du led för synder våra. 

Pris och ära vare dig, 

Herre Jesu, innerlig! 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka söndagen den 23 nov. 1958 kl. 10 fm. 
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son och Johan Petersson samt skolvaktmästare K. Svensson med blommor och penninggåva ge-

nom folkskollärare Folke Ekedahl. Skolstyrelsen och kommunen uppvaktade genom kyrkoherde 

Eskil Jonson och kommunalfullmäktiges ordförande Karl Karlsson med blommor. Sparbanken 

företräddes av sin styrelseordförande lantbrukare Arvid Johansson och direktör Göthe Johansson 

vilka överlämnade blommor. 

  Från vänner i Vislanda fick jubilaren ett presentkort. Bland gratulanterna märktes vidare rektor 

Sven Bergström, Alvesta, med familj, som överlämnade bokverk. Släktingar gratulerade med pen-

dyl och penninggåva. Vänner från tiden i Lammhult överlämnade genom fabrikör Eric Svensson 

ett bord. Från Sösdala-bygden där jubilaren tidigare varit verksam anlände en större penninggåva. 

Gratulanternas talan fördes av folkskollärare Sture Isberg. Eleverna i rektorns skolklass överläm-

nade presentkort och blommor vid en mottagning i klassrummet. Personliga vänner från barn-

domstiden och fram genom åren gratulerade med bokverk och blommor. Blommor inströmmade 

under dagen i stor myckenhet. Ett 60-tal telegram anlände. 

  På kvällen gav jubilaren med maka middag i sitt hem för ett 40-tal personer – vänner och med-

arbetare från den sörmländska hembygden, Sösdala, Lammhult och Vislanda samt släktingar från 

Skåne. 

 
Ur Smålandsposten N:o 184 Tisdagen den 25 November 1958. 
 

Dödsfall. 
 

Oscar Ljung †. F. lantbrevbäraren Oscar Ljung, 

Moshult, Vislanda, avled i söndags.  

  Han var född i Södra Ljunga 1883. Under många 

år var han bosatt i Skåne och tjänstgjorde då som 

lantbrevbärare. Till Vislanda kom han 1942, då han 

inköpte lägenheten Linneberg. 1948 sålde han den 

och köpte istället Källehult under Moshult. 

  Närmast sörjes han av maka, barn, barnbarn, övrig 

släkt och många vänner. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ur Smålandsposten N:o 188 Tisdagen den 2 December 1958. 
 

                                 Från kristna 

                                         verksamheten 
 

Vislanda. 
 

  Vid högmässan i Vislanda kyrka adventssöndagen var kyrkan fullsatt. Predikan hölls av 

kyrkoherde Eskil Jonson, som också tjänstgjorde som liturg. Före predikan sjöng 

kyrkokören ”Hosianna” av Vogler och efter ”Så låt oss öppna snart” av Daniel Olsson. 

Efter slutpsalmen sjöng kören ”Si, han kommer, Fridens furste” av Rickard Norén. 

Kyrkoherde Jonson sjöng ”Gören portarna höga och dörrarna vida” av Gunnar 

Wennerberg, och till sist utfördes ”Adventskantat” för soli, blandad kör och orgel av Axel 

Boberg. Solopartierna sjöngs av fru Frida Wolf och kyrkoherde Jonson. Vid orgeln 

tjänstgjorde musikdirektör Per Jonson, Växjö, och som dirigent kantor Ernst Rosengren, 

Vislanda.  

 

 

 
 

Min älskade make 

och vår käre lille far, 

farfar och morfar 

Oscar Ljung 
har i dag stilla insomnat i sitt 76:e 

levnadsår. Djupt sörjd och i tacksamt 

minne bevarad av oss, släkt och 

vänner. 

Moshult, Vislanda den 23 nov. 1958. 

BLENDA LJUNG. 

Edvin och Marianne. 

Ingrid 

Svea och Gustaf. 

Johnny, Solveig, Kennart. 

Sv. ps. 370. 
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Ur Smålandsposten N:o 187 Måndagen den 1 December 1958. 
 

Ragnar Nilsson. 

Två bygdeoriginal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  En och annan gång kan man ännu läsa i minnesrunorna över någon död bl.a., ”att med 

honom eller henne bortgick ett stort original”, eller ”han var vida känd i bygden för sitt 

originella levnadssätt”. Annars är numera de s.k. bygdeoriginalen tämligen få. Man ser 

dem inte längre vare sig på vägarna, gatorna eller i marknadsvimlet, där de förr alltid 

syntes.  

  Vad var det då egentligen, som gjorde att dessa människor fick ett så originellt och 

egenartat sätt, i motsats till andra individer? Ja, på den frågan kan svaren bli av olika slag. 

Det var dels den trista ensamheten och frånvaron av gemenskap och umgänge med andra 

människor och dels deras kynne samt yttre levnadsförhållanden. Många av dem fick även 

kämpa mot nöd och fattigdom, som gjorde dem avoga och missnöjda. En del av dem hade 

kanske ända från födelsen varit behäftade med lyten eller andra krämpor och därigenom 

blivit stämplade livet ut, som mindervärdiga. 

  Varje socken har haft sina original, vilka var och en lämnat efter sig historier och min-

nen, som framför allt den yngre generationen ännu kan berätta om.  

  I Vislanda socken fanns det för en 30 à 40 år sedan många bygdeoriginal, vilka ännu 

leva i friskt minne bland de äldre Vislandaborna. Ett av dessa original, var den robuste 

och slagfärdige ”Jon Värre”, eller Jon Larsson, som hans namn var. 

  Värre var ett öknamn, som han hade fått därför att han var 

som folk sade ”värre än alla andra”, främst då det gällde 

humor och munvigheter. Han var född och uppvuxen under 

ringa förhållanden och fick tidigt söka sin utkomst.  

  En tid bodde han i den lilla torpstugan Bröthagen under 

Sjötorpet, en ryggåsstuga från slutet av 1700-talet. På 

vintern hjälpte han bönderna med skogskörslor och under 

sommaren körde han omkring i socknen och sålde s.k. 

Karlshamnssill.  

  Vid denna tid på 1800-talet, var det brukligt med söndags-

handel vid kyrkan, då man bl.a. sålde liar, skäror, räfsor, 

potatishackor m.m. Vidare sålde man sill, vilken handel 

Värre ombesörjde. 

  Men dåvarande kyrkoherden i församlingen A.E. Eggertz, 

som var en sträng prästman och höll på gammal god ord-

ning, tyckte ej så mycket om denna handel. En söndag före 

”Petter Johan Masse´s” stuga, Vislanda socken. 

Foto, 1937.  Stugan riven 1938. 

Kyrkoherde A.E. Eggertz 

1805 - 1873 
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gudstjänstens början beslöt han därför att gå bort till Värre, där han stod med sin sill vid 

södra kyrkstallarna, med order att genast packa sig därifrån. Men Värre, slug och 

kvicktänkt som alltid, fann på råd när han såg prästen komma. Han slog med handen och 

ropade på avstånd: ”Körkeherr´n behöver inte göra sig besvär, frun hansa´ har nyss vatt´ 

hos mej å köpt oyn hel val”.  

  Prästen vände genast om under det att Värre smålog för sig själv. 

  En gång när Värre kom in i Aug. Lindahls affär i Vislanda, så låg där en packe tyg av 

mycket röd färg på disken. Det var ett vackert tyg sade Jon. Vad kostar det till en kostym? 

frågade han. Vi kan gratis ge Jon till en kostym av tyget, men på ett villkor. Vilket 

villkor? sporde Jon. Jo, om Jon, när han fått kostymen sydd vill gå till kyrkan en böne-

dag och ha den på sig, då….   Jo, det gör jag, sade Jon, som fick till en kostym av tyget 

och även var i kyrkan på böndagen.  

  En annan gång kom han under sina handelsfärder in i en stuga i socknen. I denna fanns, 

som i så många andra, en s.k. öppen spis i rummet. Ofta förekom det att den som murat 

spisen, satte dit makarnas initialer på framsidan av spisen. Bokstäverna var PSS och 

KPD. Bakom döljer sig namnen *Petter Simonsson och Katarina Pehrsdotter. Jon stod 

stilla en stund och betraktade dem, varpå han tyder bokstäverna till, ”Päre Sill, Salt och 

Kål, Palt, Doppa”. De som blev förargade över denna tolkning var husfolket och dagen 

efter tog man fram en mejsel och högg bort initialerna. 

  Jon Värre hade länge bestämt att det ej skulle bli en enda ägodel efter honom i livet, 

men ödet ville något annat. År 1920 blev han nämligen påkörd och dödad av tåget på 

linjen Vislanda–Ljungby.  

  Ett original, som jag minns från barndomsåren, var ”Petter Johans Masse”. 

  Denne Masse eller Magnus Petersson som han hette, var född år 1855 på det lilla torpet 

Ängaholm under Fröåsen i Vislanda socken. På denna plats bodde han också större delen 

av sitt liv i en grå och väderbiten stuga.  

  Den innehöll ett enda rum och kök, vars golv utgjordes av stora flata gråstenar. Detta 

stengolv hade under årens lopp blivit lika nött och blankslipat, som västkustens klippor av 

havets vågor. 

  Hans ungdomsår sammanföll med nödårens dagar, vilket satte spår efter sig. Inte under-

ligt att hans rygg kröktes i förtid. 

  Några år arbetade han vid järnvägsbyggen i Norrland, men återvände sedan till hem-

bygden där han då det föll honom in utförde dagsverken och dikningsarbeten i orten. 

  Under senare år levde Masse en enstörings liv. Sällan eller aldrig såg han ljust på till-

varon, vilket kanske inte var så märkligt om man tänker efter hur han haft det under 

uppväxtåren. 

  Mer och mer fördystrades hans sinnelag, och han började ställa sig avog mot allt och 

alla. Brännvin och öl använde han i riklig mängd, som en stimulantia. Många var de 

kannor sprit, som han hämtade vid Gottåsa bränneri i Skatelöv, både åt sig själv och 

andra. liksom ”Döderhultar´n” styrkte han sig även med ”Hoffmans droppar”. Allt 

omslagspapper som han fick i affärerna vid sina inköp, gömde och buntade han ihop i 

packar. Det fanns lassvis med sådant papper i hans stuga när den revs 1938, året efter 

hans död. Men elda upp detta papper var otänkbart, eftersom det var så hårt samman-

pressat. 

  Nu vilar de här skildrade bygdeoriginalen sedan många år på församlingens kyrkogård. 

Ingen tänker väl mer på dem. 
 

* Petter Simonsson och Katarina Pehrsdotter var bosatta på torpet Simonsboda under Mjöhult. Petter 

Simonsson försörjde sig som skräddare. Han avled 1904 och änkan flyttade sedermera därifrån i samband 

med nytt giftermål.                                                                                                                                   A.R. 
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Ur Smålandsposten N:o 190 Lördagen den 6 December 1958. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Julklappar 
som passar hela familjen. 

PRISBILLIGA – KVALITETSVAROR. 

Nilssons Möblering 
Vislanda. Tel. 20. 

Gör dina 

Julklappsköp 
i 

Järnbolaget, Vislanda 
Tel. 143. 

HUSGERÅD, SPORTARTIKLAR 

MÄRKLIN modelljärnvägar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalombud: Kantor Ernst Rosengren. Tel. 41. 

Anders Jonssons Konditori 
Rekommenderar sina 

bakverk av tårtor. små bröd 
och wienerbröd. Riklig sorte-

ring av choklad för julen.  

Beställningar av Em-Em glass 

och tårtor emottages tacksamt. 

Giv en 

”Fotoklapp” 
från 

 

LUNDBERGS FOTO, Vislanda. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herrhandskar fr. kr.   12:75 

Slipsar     ”         5:-- 

Herrunderkläder ”         4:75 
Damstrumpor ”         3:50 

Nylonunderkläder ”         7:50 

Yllegardiner pr m. ”         4:80 
Elasta strumpor ”         4:25 

Plasthinkar 10 l. ”         3:10 

Leksaker m.m. 

IDEALISKA JULKLAPPAR. 

Kooperativa 
Vislanda. Tel. 60 o. 65. 

Julblommor 

    från 

  Hedlunds 
     Tel. 27 och 250 

 

Vid behov av bil 
 

RING 123 
 

Vislanda Taxi 
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Ur Smålandsposten N:o 190 Lördagen den 6 December 1958. 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 191 Måndagen den 8 December 1958. 
 

                                 Från kristna 

                                         verksamheten 
 

Vislanda. 
 

  De kyrkliga söndagsskolorna i Vislanda avslutade i går arbetet för höstterminen med en 

adventshögtid i Vislanda kyrka. Kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, sjöng ”Gören 

portarna höga” av Gunnar Wennerberg. Ett 20-tal ljusbärande vitklädda flickor tågade in i 

Luciatåg under det de sjöng ”Härlig är jorden”. Framme i koret läste flickorna var sin 

bibelvers samt sjöng advents och julpsalmer. Församlingens barnkör sjöng ”Advent är 

väntans tid” av W. Åhlén och ”Dotter Sion, fröjda dig” av G.F. Händel, ”Född är såsom 

skriften sagt” av David Scheideman och ”Jord och himmel, fröjden er”, gammal böhmisk 

julvisa. 

 

Ur Smålandsposten N:o 193 Torsdagen den 11 December 1958. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
    

 

 

Yngve Johansson 

Elsy Arvidsson 

Blädinge.                               Vislanda.                            

Börje Wictorsson 

Mona Ranelid 

Ev. visiter i Vislanda den 14/12, 

i Malmö den 21/12. 

Vigsel i Börringe kyrka 

nyårsafton. 

 

 

                                

 

 

Lysning 

 

 

 
 

Vår käre far, 

morfar och farfar 

P.J. Thulin 
* 22/6 1871 

har i dag hastigt lämnat oss, 

barnbarn, syskon, släkt och många 

vänner i namnlös sorg.  

Vislanda den 3/12 1958. 

BARNEN. 

Klockorna ringa så sakta till ro, 

Far har funnit ett sällare bo. 

Aftonens stjärna strålar så blid, 

Älskade fader vila i frid. 
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Ur Smålandsposten N:o 195 Måndagen den 15 December 1958. 
 

Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka sammanvigdes i lördags lantbrukaren Erland 

Claesson, V. Torsås, och fröken Aina Nilsson, dotter till lant-

brukaren Anton Nilsson och hans maka, Kvenneberga. När 

brudparet intågade i kyrkan, spelade kantor Ernst Rosengren, 

Vislanda, ”Larghetto” av J. Speth. Vigseln förrättades av 

kyrkoherde E. Jonson, Vislanda, som talade över orden i 

Johannes evang. 4: 53 ”Han kom till tro, och så ock hela hans 

hus” och sjöng brudmässan. När de nygifta lämnade kyrkan 

spelades ”På Gud och ej på eget råd” orgelkoral av J.G. 

Walther. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag under 

vilken brudparet blev föremål för hyllningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 198 Lördagen den 20 December 1958. 
 

Min barndoms julotta 
 

  Ofta går ens tankar tillbaka till barndomens jular och då kanske mest till julottefärden då 

man påbyltad till oigenkännlighet och näsan tryckt mot den isiga rutan ivrigt stod och 

spejade uppåt vägen om inte grannen snart skulle komma körande. Man hade ju fått löfte 

om att åka med. Och när man sedan satt nedklämd i släden så att man knappt kunde röra 

sig var man ändå så lycklig som man över huvud taget kunde bli. Det var som att åka rakt 

in i sagans värld. Månen sken och stjärnorna glimmade, allt var så underbart. Hästho-

varna slog gnistor och snön stänkte upp på fotsacken, ja ibland ända upp i ansiktet. 

Granarna var så tyngda av snö, att man ibland kunde höra en och annan gran, som brast. 

  Överallt i stugorna lyste det. Ljus brann i sina stakar utsatta i fönsterkarmarna och där 

som fanns barn i huset strålade även julgranen. På alla vägar kom gående och åkande. 

  Snart skymtade man kyrkan, allför snart, den milslånga vägen kunde gärna varit dubbelt 

så lång. Det var ju så underbart just att sitta nedbäddad och åka i julottemorgonen. Men så 

var man framme ändå och lyftes ned på marken av ett par 

starka armar. Lite stel i lederna av den trånga platsen i släden 

och av alla kläderna som nu till en del togs av till hem-

färden, gick man så med in i den upplysta kyrkan som snart 

blev full av folk denna liksom alla andra julottemorgnar. 

  Snart började orgelns toner brusa, och församlingen stämde 

in i de sköna julpsalmerna. Så trädde prästen iklädd mässkru-

den fram för altaret. Sedan följde predikan om Jesusbarnets 

födelse som alltid, och lika fängslad som alltid hörde man på. 

För varje år förstod man lite mer, så därför blev det nytt och 

intressant, även om den gamle prästen inte lade ut texten 

precis så, att små barn hade lätt att förstå den. Folk satt an-

däktiga, och när syndabekännelsen lästes föll många på knä i 

sina bänkar. 

  Så satt man mest och tittade på ljusen, som prydde varenda 

bänkrad, så det började svida i ögonen, och man hade gärna 

velat somna ett tag, men det gick ju inte an. Tänk, om de 

Hr Erland Claesson, Eneryda, med 
maka Aina, f. Nilsson, Hjortsberga. 

(Foto: Estvalls Foto, Alvesta). 
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hade sagt, att man hade sovit, när man kom hem. Då hade man väl skämts ordentligt. När 

så prästen igen trätt framför altaret och det spelats och sjungits ”Var hälsad sköna 

morgonstund”, då började dagern så sakta att smyga in genom de konstnärligt målade 

fönstren framme i koret, samtidigt som stämningen gav med sig. 

  Det var med ett visst vemod man gick ut ur kyrkan, ut till den grå dagningen. Julottan 

var slut. Visserligen hade man ju hemfärden, men den blev heller inte densamma. Allt var 

så grått, inga ljus lyste nu i fönstren. Folket i stugorna började återgå till vardagssysslorna 

i kök och ladugårdar. Hästen ville hem till spilta och foder och sprang så fort att det 

luktade snart svett om honom, och manen krusade sig litet. Så var man hemma igen och 

det var så oändligt långt till nästa julotta. 

                                                                                                                     Linnéa. 

 
Från Vislanda, meddelas: 

  En Luciafest som drog fullsatt ordenshus var på tisdagskvällen anordnad i Vislanda av 

SGU-avdelningen och logen. Lucian fröken Ann-Mari Sjöberg med tärnor framförde på 

ett förtjänstfullt sätt sitt program. Vidare medverkade fabrikör John Håkansson med 

vackra ljusbilder. Publiken blev serverad kaffe och lussebröd.  På lördagen var Lucia med 

tärnor på besök hos pensionärerna på ålderdomshemmet, där de framförde en vacker och 

stämningsfull Luciatablå och de gamla bjöds på kaffe, tårta och lussebröd. Förestån-

darinnan framförde de gamlas tack. 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 202 Måndagen den 29 December 1958. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dödsfall. 
 

  Lantbrukaren Gunnar Manfred Engkvist, Pigga-

boda, Vislanda, avled annandag jul i sitt hem. 

  Han var född i Piggaboda 1897. Efter ingånget 

äktenskap 1928 arrenderade han en lantgård i 

Ryssby församling, där han vistades till 1941, då 

familjen återvände till Piggaboda. Engkvist har där 

haft ett mindre lantbruk. Vid sidan om jordbruket 

har han ägnat sig åt byggnadssnickeri och skogs-

arbete. Stilla och försynt har han vandrat sin väg.  

  Närmast sörjande är maka samt tre systrar och en 

broder.  
 

 

 

 

 

Göran Salomonsson 

Ulla Pettersson 

Agunnaryd.                           Vislanda. 

Julafton 1958.                           

 

                                

 

 

Förlovade 
 

 

 
 

Att Herren Gud 

i sitt allvisa råd 

till sig hemkallat, 

min ömt älskade make, 

vår käre broder 

Gunnar Manfred 

Engkvist 
som hastigt lämnat oss i dag 61 år, 5 

mån. 26 dagar gammal, i djupaste 

sorg, i ljust och tacksamt minne 

bevarad av oss, övrig släkt och 

många vänner. 

Piggaboda, Vislanda den 26 dec. 1958. 

JENNY ENGKVIST 

Syskonen. 

Stilla var din levnad, 

Stilla blev din död. 

Sv. ps. 355. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

söndagen den 4 jan. 1959 kl. 10,15. 

Istället för blommor tänk på Röda korset. 
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Ur Smålandsposten N:o 201 Lördagen den 27 December 1958. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ur Smålandsposten N:o 1 Lördagen den 3 Januari 1959. 
 

Bröllop. 
 

  Nyårsafton sammanvigdes i Vislanda prästgård 

slöjdlärare Carl-Erik Lennart Karlsson, Nottebäck, 

och fröken Elin Kerstin Birgit Pettersson, dotter till 

lantbrukaren Ivar Pettersson och hans maka, Bia-

backen, Vislanda. Vigseln förrättades av kyrkoherde 

Eskil Jonson, Vislanda, som höll lyckönskningstal till 

brudparet. 

 

  Sågverksarbetaren Per Erik Vitalis Karlsson, Vislanda, och fru Ester Ingeborg Aronsson, Vislan-

da, sammanvigdes nyårsafton i Vislanda prästgård av kyrkoherde Eskil Jonson, som höll tal till de 

nygifta. 

 

  I Vislanda prästgård har sammanvigts av kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, hemmansägaren 

John Ingvar Svensson, Haghult, Virestad, och fröken Siri Märta Linnéa Petersson, dotter till 

lantbrukare August Petersson och hans maka, Röckla, Vislanda. Vigselförrättaren höll tal till de 

nygifta. 

 

 

 

 

Göte Nyqvist 

Ulla Widegren 

Vislanda.                           Näsbykulla. 

Nyårsafton 1958.                           

 

 

                                

 

 

Förlovade 

Hr Carl-Erik Karlsson m. maka Birgit, 

född Pettersson, båda från Vislanda. 

(Foto: Estvalls, Alvesta). 

Hr Erik Karlsson med maka Ester, född 

Meier, båda från Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 

Hr Ingvar Svensson, Virestad, med 

maka Siri, född Petersson, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 

Ragnar Aronsson 

Gunborg Ståhl 

Öhr.                                       Vislanda.                               

Juldagen 1958. 

Sven-Olof Jonsson 

Maj-Britt Wickart 

Alvesta. 

Julafton 1958. 

 

 

Harald Lindgren 

Vera Larsson 

Vislanda.                              V. Torsås.                 

Göran Ring 

Ulla Sibbesson 

Vislanda.                                Eneryda.                                 

                                

 

 

 

Förlovade 
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Kollekten i Vislanda.  Den kollekt, som 1958 upptagits i Vislanda kyrka, uppgick till 

6.021:81 kr. I rikskollekter har sålunda influtit 3.630:06 kr., och i stiftskollekter 827:23 

kr.; i kollekter för andra ändamål inom och utom församlingen 1.165:21 kronor. 

 

 

Bilstöldsförsök i Vislanda.  Vid 4-tiden på nyårsdagens morgon vaknade en person i 

Vislanda av att några personer undersökte en bil, som stod parkerad utanför gården. 

  Enligt uppgift skulle det varit tre ynglingar och två flickor. Ägaren till bilen lyckades få 

tag på en av ynglingarna, men denne slog sig lös och sällskapet försvann. Vid gransk-

ningen av bilen visade det sig att både tändningslåset och låset på bensinlocket hade 

skadats. Inkräktarna hade tagit c:a 25 l. bensin och ett reservhjul. Saken har polisanmälts. 

 

 

Rättegångs- och polissaker. 

 
Fuskåtalade Vislandabon frikändes 

 

    Västra Värends häradsrätt frikände i sin på fredagen meddelade dom den Vislandabo 

som vid tinget den 18 december stod åtalad för att på orätt sätt fått första pris i en 

fisketävling vid Borrasjön i Vislanda i augusti i sommar. Mannen hade med fem grams 

marginal erövrat första priset i tävlingen. Rätten var enhällig i sin dom, vari säges att man 

inte finner det styrkt att han fått första pris på orätt sätt. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 2 Måndagen den 5 Januari 1959. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Rattonykterhet i Vislanda.  Vislandapolisen fick vid 22-tiden på fredagskvällen 

meddelande om att en bil framfördes genom samhället på ett sätt, att man kunde miss-

tänka rattonykterhet. 

  Polisman Bengtsson i Vislanda gav sig iväg i sin bil och hann upp bilen i Blädinge. Han 

körde förbi och gav tecken av den efterspanade bilisten att stanna. Chauffören stannade 

av någon anledning inte utan körde på polisbilen, vars vänstra bakskärm och kofångare 

blev intryckt. Även den andra bilen fick motsvarande skador. I bilen fanns två personer, 

som båda var tydligt spritpåverkade. Chauffören fick följa med till läkarmottagningen i 

Vislanda för blodprov. Både chauffören och passageraren erkände att de förtärt sprit. 

 

 

 

 

Gösta Gustavsson 

Margareta Nyberg 

Grimslöv.                              Vislanda.                            

Bengt Karlsson 

Gudrun Lind 

Vislanda. 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 3 Torsdagen den 8 Januari 1959. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 7 Torsdagen den 15 Januari 1959. 
 

Bröllop. 
 

  I Börringe kyrka har sammanvigts ingenjör Börje Wictorsson, Vislanda, och fröken Mona 

Ranelid, Malmö, dotter till typograf Sigvard Ranelid och hans maka f. Hansson, Malmö. Medan 

brudparet intågade i kyrkan spelade kantor Börje Vikström ”Postludium” av C.E. Kern. Vigseln 

förrättade av kyrkoherde Ove Dahlgren och efter vigseln sjöng kantor Vikström ”Lovoffer” av 

Josephson. Till sist följde ”Bröllopsmarsch” av R. Wagner. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 10 Tisdagen den 20 Januari 1959. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 15 Torsdagen den 29 Januari 1959. 
 

Dödsfall. 
 

Algot Nilsson †. F. trafikbiträdet Algot Nilsson, 

Vislanda, avled i går.  

  Han var född i Virestad den 24 aug. 1891. I järn-

vägens tjänst kom han 1914, och bosatte sig i Vis-

landa 1918. Nilsson avgick med pension i juli 1951. 

  Närmast sörjes han av maka och fem barn. Dottern 

Gulli är gift med stationsinspektoren G. Dalhielm, 

Gävle, och Dorothy med verkstadsarbetaren G. 

Karlsson, Olofström. Sönerna är Lennart fotograf i 

Nybro, Karl-Erik trafikbiträde i Vislanda och Sven 

portier i Norrköping. I deras sorg deltaga sonhust-

rur, barnbarn övrig släkt och många vänner. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Adolfsson 

Margaretha Johansson 

Växjö.                                    Vislanda.  

Trettondagsafton.                           

                                

 

 

Förlovade 

 

 

Valter Svensson 

Ingegerd Byrskog 

Vislanda.                                Ljungby. 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

 
 

Min älskade make 

vår käre far, 

morfar och farfar 

f.d. trafikbiträdet 

Algot Nilsson 
* 24/8 1891 

har i dag lämnat oss, släkt och 

vänner i djupaste sorg.  

Vislanda den 28/1 1959. 

ESTER 

Barn och Barnbarn 

Mild och god Du alltid varit 

Utan klagan smärtan bar. 

Ingen vet vad Du har lidit 
Nu Du vilan funnit har 

Tung är sorgen, svår att bära 

Tomt det blir i hemmets vrå 
Men vad allt Du gav oss kära 

Finns i minnet kvar ändå. 
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Ur Smålandsposten N:o 14 Tisdagen den 27 Januari 1959. 
 

Dödsfall. 
 

Ingrid Katarina Andersson †. Fru Ingrid Katarina 

Andersson, f. Svensson, maka till hemmansägaren 

Aron Andersson, Kyrklyckan Lindås, Vislanda, 

avled i lördags hos sin dotter i Sköflemon, Vislanda. 

  Den avlidna var född 1872 i Ljustorp, Ryssby 

socken. Föräldrarna flyttade året därpå till Kyllers-

hylte, Vislanda, och fru Andersson var dem sedan 

behjälplig med arbetet där tills hon 1893 ingick 

äktenskap. Makarna Andersson innehade därefter 

lantbruk i Ernatorp, Ryssby, i tre år och inköpte 

sedan gård i Tubbaremma, där de var bosatta i 

tretton år. Efter att ha arrenderat Örnhyltan i två år 

inköpte de fru Anderssons föräldrahem Kyllershyl-

te. År 1934 sålde de gården till en son och flyttade 

till lägenheten Kyrkhyltan, Lindås. Där har de sedan 

bott, tills de för något år sedan på grund av ålder-

dom ej förmådde att sköta sig själva. De har därefter 

bott hos barnen. Den avlidna var en stilla och för-

synt människa, som allvarligt gick in för sitt kall 

som mor och husmor. Hon var mycket kyrkligt 

intresserad och en av församlingens trognaste kyr-

kobesökare. Alltid godhjärtad, gästfri och givmild 

har hon blivit uppskattad och avhållen av alla.  

  Närmast sörjande är förutom maken, barnen 

Martina gift med lantbrukare Bengt Petersson, 

Röshult, Vislanda, Ida gift med lantbrukare Karl 

Petersson, Rumsalycke, Virestad, Per som innehar 

föräldrahemmet Kyllershylte, Vislanda, Sven bosatt 

i Öhr, Ester gift med lantbrukaren Martin Hagberg, 

Kårestad, Furuby, Annie änka efter framlidne hem-

mansägaren Bernt Johansson, Brohult, Vislanda, 

och Judit gift med lantbrukare Gunnar Vilhelmsson, 

Skövlemon, Vislanda. 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 21 Måndagen den 9 Februari 1959. 
 

Bröllop. 
 

  I Almundsryds kyrka sammanvigdes i lördags trafikbilägare 

John Arne Justus Landin med hemsystern Karin Iréne Haralds-

son, båda från Vislanda. Bruden är bördig från Ryd och dotter 

till framlidne borstbindaren Johan Erik Haraldsson och hans 

efterlevande maka, Ellen Maria, i Ryd. Vigseln förrättades av 

kyrkoherde G. Norrlid, och kantor I. Tysk sjöng efter vigseln 

från läktaren ”Jag lyfter mina ögon upp mot bergen” av P. 

Wretblad. Efter akten i kyrkan gav brudens moder middag för 

ett antal inbjudna på Nya Hotellet i Ryd och där blev den ny-

gifta föremål för många hyllningar i form av tal och telegram. 

 

 

 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att 

Gud i sitt allvisa råd 

till sig hemkallat 

min älskade Maka 

vår kära Mor 

Mormor och Farmor 

Ingrid Katarina 

Andersson 
* 13 okt. 1872 

som i dag stilla insomnat efter ett 

tåligt buret lidande. Djupt sörjd 

av oss, syskon, släkt och vänner. 

Lindås, Vislanda den 24 januari 1959. 

ARON ANDERSSON. 

Martina – Bengt. 

Ida – Karl. 

Per – Edit. 

Sven. 

Ester – Martin. 

Annie. 

Judit – Gunnar. 

Barnbarn och barnbarnsbarn 

Tyst vill vi gömma ditt solljusa minne, 

Ödmjukt vi böja vårt huvud till bön. 

Din vänliga blick och ditt ödmjuka sinne 
Göms ej i jorden, hos Gud får du lön. 

Tack för all kärlek, sov gott du kära. 

Må klockorna ringa ditt hem din själ. 
Ingen i världen stod oss så nära. 

Älskade mor, tack och farväl. 

Mors psalm 336. 

Pauli brev till Galaterna 2 kap. 20. 

Hr Arne Landin med maka Karin  

född Haraldsson, Vislanda. 

(Foto: Estvalls, Alvesta). 
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Ur Smålandsposten N:o 17 Måndagen den 2 Februari 1959. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dödsfall. 
 

Karl Magni Johansson †. Lägenhetsägaren Karl 

Magni Johansson, Svenstorp Lönshult, Vislanda, 

avled i fredags efter långvarig sjukdom. 

  Han var född den 22 mars 1877. Med Johansson 

bortgick en man av den gamla stammen, arbetsam 

och sparsam. Han har varit skogs- och sågverks-

arbetare och även en tid arbetat vid järnvägen. 

  Närmast sörjes han av maka och sju barn. Av 

sönerna är Arthur möbelsnickare och bosatt i Berg-

hem, Diö, Manfred gjuteriarbetare i Älmhult och 

Emil skogsarbetare och bosatt i hemmet. Dottern 

Annie är gift med källaremästare Torsten Karlsson, Karlshamn, Gerda med f. vägmästaren J.A. 

Lundström, Jönköping, Hildur med posttjänsteman Karl Molin, Skölvene, och Hilda med 

byggnadssnickare Allan Lans, Floby. I deras sorg deltager släkt och många vänner. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 23 Torsdagen den 12 Februari 1959. 
 

Vislandajordbruk 

bortslumpat. 
  
  Vid exekutiv auktion på landskansliet i Växjö på tisdagen försåldes fastigheten 

Björkemon 1
15

 i Vislanda socken till lantbruksnämnden för ett pris av 15.000 kr. 

Lantbruksnämnden uppträdde som ensam spekulant och blev alltså den nye ägaren. 

Fastigheten var åsatt ett taxeringsvärde på 23.600 kr. och saluvärderad före auktionen på 

25.000 kr. 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade make, 

vår käre far, 

farfar och morfar 

Karl Magni 

Johansson 
* 22/3 1877 

har i dag lämnat oss efter långt 

och tåligt buret lidande, djupt 

sörjd och saknad. 

Svenstorp Lönshult, Vislanda den  

30 januari 1959. 

MATILDA JOHANSSON 

Barn 

Barnbarn 

Släkt och vänner. 

Så tag nu mina händer 

Och led du mig, 
Att saligt hem jag länder 

O Gud, till dig. 

Ditt barn i nåd ledsaga, 
Min väg är svår, 

Jag vill ett steg ej taga 

Där du ej går. 

Älskade make och far, 

Vila i Frid! 

Fars psalm: Sv ps. 336. 

Hr Yngve Johansson, Vislanda med 

maka Elsy född Arvidsson. 
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Ur Smålandsposten N:o 27 Torsdagen den 19 Februari 1959. 
 
Födelsedag. 
 

  75 år fyller i dag lägenhetsägaren Karl Häll, Fållen, Vislanda. Han är född i Vislanda, där han allt 

sedan dess varit bosatt. Han har innehaft en mindre jordbruksfastighet samt vid sidan därom 

arbeten av olika slag. Han arbetade sålunda i många år vid stenbrott i Spånhults berg och 

sedermera vid KLS i Alvesta. Vidare har det merkantila intresset intresserat honom en del. 

Sålunda handlade han förr en del med boskap men intresserar sig numera mest för handel med 

hundar, en bransch som han känner väl till, ty jakten har alltid varit hans stora intresse. 

 

 

Vislanda hantverksförenings damklubb, avhöll i måndags kväll årsmöte på Vislanda 

hotell. Tillslutningen var glädjande stor.  

  Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid årets slut till 31 st. I styrelsen omvaldes fru 

Hanna Jonsson v.ordf., fru Signe Wendt kassör, fruarna Hildur Lundell och Helga 

Johansson. Kvarvarande i styrelsen är fru Ester Karlsson ordf., fru Rut Karlsson sekr., 

och fru Herdis Karlsson. Till revisorer omvaldes fru Junis Olsson och Astrid Grahn. 

  Efter förhandlingarna samlades damerna till supé i hotellets festsal, där dagens värdinna 

fru Anna-Lisa Stolt hade arrangerat allt till gästernas trevnad. Hela kvällen var stäm-

ningen den allra bästa och till detta bidrog också mycket sång och musik. Till en medlem, 

som på grund av sjukdom var förhindrad att närvara, avsändes telegram. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 29 Måndagen den 23 Februari 1959. 
 

Vådlig dikesfärd 

vid Eneryda. 
 

  En personbil från Vislanda råkade på söndagseftermiddagen köra av vägen Växjö – 

Eneryda och ramponerades därvid illa. Ingen av de åkande, samtliga ungdomar från 

Vislanda skadades dock. 

  Bilen var på väg söderut och höll tydligen ganska hög hastighet. Vid en sladd körde den 

av vägen, över en hög vägbank för att fortsätta c:a 30 meter mellan stubbar och stenar och 

göra ett elegant hopp över ett en meter djupt dike. På vägen upp mot landsvägen igen blev 

den stående mot en stor sten, illa tilltygad. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 31 Torsdagen den 26 Februari 1959. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller i dag fru Signe Wendt, maka till frisörmästare Hilding Wendt, Vislanda. Hon är född 

i St. Slågarp i Skåne. Jubilaren tillhör sedan en längre tid Vislanda husmodersförening samt Hant-

verksklubbens damklubb och har i många år tillhört Vislanda kyrkliga sångkör. 
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Ur Smålandsposten N:o 36 Lördagen den 7 Mars 1959. 
 

Dödsfall. 
 

Ingrid Jonasson †. Änkefru Ingrid Jonasson, 

Moshult Högelycke, Vislanda, avled i torsdags i sitt 

hem. 

  Hon var född i Moshult den 8 maj 1868. Maken, 

lägenhetsägaren Olof Jonasson, dog 1951. Fru 

Jonasson har varit varmt religiös och mycket kyrk-

ligt intresserad. På sin ålders dagar har hon åtnjutit 

en kärleksfull omvårdnad av två döttrar, som är 

bosatta i det gamla hemmet. 

  Närmast sörjes hon av dottern Gerda, gift med 

hemmansägare Klas Steen, Trästen, Vislanda, samt 

döttrarna Anna och Rut. 
 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 37 Måndagen den 9 Mars 1959. 
 
Mopedfylleri i Vislanda.  I går eftermiddag observerade polisen i Vislanda två yngre 

män, som i ganska vinglig färd åkte inom samhället på samma moped. 

  Polismannen stoppade de båda männen och fann att bägge var spritpåverkade. 

Mopedföraren fick medfölja till läkaren för blodprovstagning. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 38 Tisdagen den 10 Mars 1959. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
Dödsfall. 
 

Herman Magnusson †. I går avled vägarbetaren 

Herman Magnusson, Ekenäs, Vislanda. 

  Den bortgångne var född i Långhult, Målaskog år 

1901, men flyttade som barn med föräldrarna till 

Målensås i Agunnaryd. År 1915 kom han till 

Flinkatorp i Målaskog och år 1934 bosatte han sig i 

Ekenäs. Där sysslade han med väg- och stenarbeten. 

År 1940 förvärvade han fastigheten Ekenäs, som 

han 1957 överlät till en systerson. Till sitt väsen var han stilla och godhjärtad och efterlämnar ett 

ljust minne. 

  Närmast sörjande är en broder och tre systrar samt syskonbarn. 

 

 

 

 
 

Vår älskade lilla Mor 

Ingrid Jonasson 
har i dag lugnt och stilla insomnat i 

tron på sin Frälsare i sitt 91:sta 

levnadsår lämnande oss, släkt och 

många vänner i djupaste sorg och 

saknad. 

Moshult, Vislanda den 5 mars 1959. 

GERDA och KLAS 

ANNA 

RUT 

Sv. ps. 434, 25. 

 

 

 
 

Vår käre broder 

Herman Magnusson 
* 15/7 1901 

insomnade lugnt och stilla i dag. 

Sörjd och saknad av oss, släkt och 

många vänner.  

Ekenäs, Vislanda den 9/3 1959. 

SYSKON och SYSKONBARN. 

Stilla så stilla du somnat 

Tåligt din smärta du bar. 

Flitiga händerna domnat 

Minnet det ljusa är kvar. 

 

 

Bengt Esstorp 

Ella Viding 

Vislanda den 7/3.                                 

                                

 

 

Vigde 
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         Ka-Fa Kyl – Vislandaföretag 

                    som satsar hårt på ungdomen 
   

 

          Frysfack och  

              kyldiskar på 

                   löpande band 
 

  Frysfack och kyldiskar tillhör tidens 

melodi – och framtidens – i fråga om 

matvaruförvaring och därför är det fullt 

naturligt, att chefen för firma Ka-Fa Kyl 

AB i Vislanda, ett nystartat företag i 

kylbranschen, ingenjör Carlsson, också 

en tidens och framtidens man med mo-

derna idéer och en optimistisk herre. 

  Carl Carlsson hade åtskillig erfarenhet i 

kylbranschen, när han för ett par år se-

dan beslöt att starta eget företag på ett 

område, som han visste hade framtiden 

för sig i högsta grad. På den tiden bodde 

han i Örebro och några planer på att flyt-

ta från trakten hade han sannolikt inte 

då.  

  Emellertid höll sig ingenjör Carlssons 

egen hemkommun, Vislanda, framme – 

födelsegården ligger i Blädinge – och 

erbjöd fri tomtmark, om han ville place-

ra företaget där, och den blivande före-

tagschefen slog till – kanske i viss mån 

av lokalpatriotiska känslor. 

  – Det beslut har jag inte ångrat, säger 

hr Carlsson, så bra arbetskraft, som jag 

har fått här i Vislanda, det hade jag inte 

kunnat få uppe i Örebro. Ungdomarna vill verkligen arbeta och har helt utan förkunskaper 

lärt sig till goda yrkesarbetare. 

   

Ka-Fa Kyls prydliga fabriksbyggnad, som är mogen för tillbyggnad. 

Sysselsatta med tillverkningen av kyldiskar är här några 

av de anställda med Ove Gustavsson närmast kameran. 

Birger Ericsson monterar på dörrarna till frysfacken. 
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Egen utbildning. 
 

  I mars 1957 startade AB Ka-Fa Kyl i mycket blygsam skala, men efterhand som orderna 

blev fler och möjligheterna förbättrades, utvidgades personalen, som nu består av ett 30-

tal, vartill kommer ett tiotal på försäljningsavdelningen, som omfattar en betydande del 

av firmans verksamhet. I fjol var omsättningen uppe i två miljoner kronor, och med den 

orderkapacitet, man f.n. har, föreligger ingen större fara för framtiden. 

  Första tiden skötte hr Carlsson själv utbildningen av de många nyanställda, främst 

ungdomar, vilka ganska snart kom in i gamet. Numera räcker inte tiden till för chefen att 

leda utbildningen och själv arbeta i fabriken. 

 

Kyldiskar och frysfack 
 

är tillverkningen inriktad på, och det är endast kvalitetsvaror som levereras, det vill man 

på det bestämdaste understryka i Ka-Fa Kyl. Frysfacken göras i galvaniserad plåt med 

frigolit som isoleringsmaterial, kopparrör för frysförvarande hermetisk kompressor m.m. 

och i tilltalande utseende. Dessa fack är främst avsedda för frysfacksföreningar. Varje 

fack rymmer 200 liter och kan delas på två.  

  Vi anser, att frysfacket är det mest ekonomiska förvaringssättet för en husmor, säger hr 

Carlsson. Visst vore det idealiskt med en hemfrysbox eller rentav direkt hemköpta, 

djupfrysta varor men kostnaderna blir otvivelaktigt större, och det är också en faktor att 

räkna med. 

  ”Ingen blir profet i sitt eget fädernesland” heter ju ett ordspråk, som inte har någon 

anknytning i det här sammanhanget. Sex frysfacksföreningar har hittills bildats i 

Vislanda, där erfarenheterna på området är enbart goda. 

   – Det klagas så mycket på frysfacken och de nackdelar, som är förknippade med 

sådana, fortsätter hr Carlsson, men oftast skjuter kritiken över målet. Att som vissa 

kritiker gjort dra fram explosionsrisken och rädsla för smakförsämring på grund av 

målarfärgen i facken är rent löjligt. Livsrisken är obefintlig och den plastlack, som 

användes vid invändig målning av facken kan näppeligen ge ifrån sig smak på väl 

tillslutna matförpackningar. Dessutom är servicen från leverantörernas sida ytterst väl 

upplagd. 

  Kyldiskarna måste efter sin tillverkning på löpande band genomgå en mycket noggrann 

kontroll, innan de släppt ut i marknaden och placeras därför i särskilda utrymmen där 

temperatur och termostat kontrolleras under något dygn för undvikande av eventuella 

bristfälligheter. 

 

Utbyggnad 
 

av lokaliteterna har varit aktuell sedan länge, men till våren skall det bli slag i saken. Då 

planeras en 24 meter lång utbyggnad främst för bättre utrymme just för kyldiskarna. 

   – Orderingången är f.n. mycket god, framhåller hr Carlsson. Frysfacken går uteslutande 

inom landet med hjälp av vår försäljningsorganisation, men i fråga om kyldiskar har vi en 

viss export, främst till Schweiz. Trots de många kylföretagen på kontinenten ligger 

Sverige väl framme på utlandsmarknaden. 

 

Nyrekryteringen 
 

av personal är naturligtvis ett problem i en sådan här bransch.  

   – Tack vare intresset från ungdomens sida har vi inte haft någon svårighet med den 

detaljen, och många av de nu anställda har från grunden lärt upp sig till kunniga yrkes-

arbetare, trots att de aldrig förut sysslat i yrket. 

  Vårt önskemål är att själva kunna rekrytera en kunnig arbetarstam här i Vislanda, och vi 

planerar att rentav ordna inbyggd verkstadsskola för dem, som skall ut i förvärvslivet. Än 

så länge är planerna dock mycket schematiska. 

  I den optimism som synes från en företagsledare, som tror på framtiden och framförallt 

på ungdomen.                                                                                                        L. 
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Ur Smålandsposten N:o 41 Måndagen den 16 Mars 1959. 
 

 
   
 
 
Dödsfall. 
 

Hulda Karlsson †. Fru Hulda Karlsson, maka till slaktar-

mästare Axel Karlsson, Vislanda, avled i lördags. 

  Hon var född i Vislanda 1897. Hon har varit en synnerligen 

god och arbetsam människa. Så länge krafterna räckte bistod 

hon sin make i hans affärsverksamhet. Hennes krafter räckte 

också till att delta i föreningsrörelsen inom orten. I hantverks-

föreningens damklubb, i högerkvinnoföreningen och i Röda 

korsets Vislandakrets har hon i många år varit styrelseleda-

mot. 

  Närmast sörjes hon av maken, dottern Solveig, gift med 

möbelhandlanden Stig Nilsson, Vislanda, fostersonen Rauno, 

barnbarn, syskon, svågrar och svägerskor, övrig släkt och en 

stor vänkrets. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 47 Torsdagen den 26 Mars 1959. 
 

Mopedist skadad 

i Vislanda 
 

  Vid en krock i går kväll i Vislanda mellan en mopedist och en personbil blev mope-

disten illa skadad då han slungades i gatan. 

  Lägenhetsägaren Hjalmar Rooth, Lindås, Vislanda, kom åkande på sin moped norrifrån 

Elnarydsvägen. I korsningen Elnarydsvägen- Kungsgatan mötte han en personbil från 

 

 

 
 

Vår älskade maka och mor 

Hilda Ingeborg 

Lönn 
har lämnat oss i djupaste sorg och 

saknad, men i ljust och tacksamt 

minne bevarad. 

Vislanda den 9 mars 1959. 

BERNT 

Yngve 

Snäll och god du alltid varit 

utan klagan smärtan bar. 
Ingen vet vad du har lidit 

nu du vilan funnit har. 

Stor är sorgen tung att bära, 
tomt det är i hemmets vrå.  

Men vad allt du gav oss kära 

finns i minnet kvar ändå. 

Sv. ps. 355. 

 

 

 
 

Min maka, mitt allt, 

vår älskade lilla mamma 

och mormor 

Hulda Karlsson 
har i dag lämnat oss, syskon, övrig 

släkt och många vänner i outsäglig 

sorg. 

Vislanda den 14 mars 1959. 

AXEL 

Solveig och Stig 

Staffan 

Rauno 

Lilla mamma, tålig var Du intill slutet. 

Hoppets stråle höll Dig ständigt kvar 
Alltid skall Ditt minne förbli i ljuset 

Minnet av hur öm och god Du var. 

Sv. ps. 365. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka söndagen den 22 mars kl. 15.  

  De, som önska följa vår kära till hennes 
sista vilorum, samlas vid kyrkan. 

  Efter begravningsakten inbjudes alla till 

kaffe å Vislanda hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

Hr Ragnar Aronsson, Ör med maka 
Gunborg, född Ståhl, Vislanda. 

(Foto: Estvalls Foto, Alvesta). 
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Grimslöv, som kom från järnvägsövergången. Bilen hade då kommit över mitten av 

korsningen. Troligen har mopedisten bländats av solen. Han kastades av mopeden och 

blev liggande i gatan medvetslös och blod rann från näsan och munnen. 

  Provinsialläkare tillkallades för första hjälpen. Den skadade fördes sedan till lasarettet i 

Växjö. Båden personbilen och mopeden fick mindre plåtskador. Bilisten blev chockad. 

 

Ljuskontroll i Vislanda. 
 

  Statspolisen planerar en frivillig ljuskontrollstation i Vislanda, där allmänheten kan få 

bilbelysningen kontrollerad. Stationsplats blir SJ:s godsmagasin. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 48 Lördagen den 28 Mars 1959. 
 

Hotande brand i järnvägsvagn 
 

  En hotande tågbrand inträffade på torsdagskvällen vid 21-tiden på bandelen Vislanda – 

Karlshamn invid Toftåsa norr om Ålshults station. Branden upptäcktes av passagerarna i 

den eldhärjade vagnen, som var den sista i ett tågätt på sex vagnar, s.k. rälsbussar. 

  Man larmade medelst ringledning föraren, vilken genast stannade. Man hade hunnit ett 

stycke förbi banvaktsstugan men backade omedelbart tillbaka dit samt kopplade loss den 

brinnande vagnen samt larmade pr telefon Ryds brandkår. 

  Denna kom snabbt till platsen och fick ett hårt arbete i drygt en timmes tid, innan elden 

var släckt. Genom hettan utgjorde vagnens oljebehållare en fara och måste nedkylas med 

vatten, innan man kunde våga tränga in i den rökfyllda vagnen för att angripa eldhärden 

inifrån. 

  På grund av att banan måste vara klar för tågtrafik måste man endast provisoriskt släcka 

ute i Toftåsa samt därpå bogsera vagnen in till Ålshult för att på ett sidospår fullfölja 

släckningen. Man måste där hugga upp golvet samt delar av ena sidan å vagnens kaross, 

där elden fått gott fäste i underredet. 

  Genom det inträffade uppstod tågförseningar på c:a fem kvart. Eldsorsaken tros vara 

överhettning i vagnens värmesystem. 

 

 

Vislandaortens mejeriförening, har haft stämma i kommunalsalen. En livlig debatt 

uppkom ifråga om mejerifusion. De flesta ansåg att det inte var möjligt att i längden driva 

mejeri i Vislanda, men däremot var tveksamheten stor om vilken lösning som ur alla 

synpunkter kunde vara den bästa. Stämman uttalade sig i positiv riktning till fusions-

tanken, men ansåg att den borde utredas noggrannare. Ordf. uttalade föreningens tack till 

avgående styrelseledamoten Carl Olsson, Mörhult, för det arbete han utfört i föreningen 

under de många åren han tillhört styrelsen. 

  Efter kaffesamkväm höll kantor Folke Öberg, Ingelstad, ett kåseri betitlat ”Kors och 

tvärs genom Amerika”. På en timma och fem minuter som hans kåseri tog i anspråk gav 

han en god bild av det stora landet i väster, inte endast ytligt, utan pejlade på ett utmärkt 

sätt det storvulna amerikanska sinnelaget. 
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Ur Smålandsposten N:o 49 Tisdagen den 31 Mars 1959. 

 
60-åring. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

60 år fyller på torsdag en av Vislanda kommuns mest kända kommunal- och affärsmän, nämligen 

direktören och nämndemannen Bengt J. Olsson, Skörda, Vislanda. 

  I Röshults by, Vislanda har han växt upp men 1922 flyttade han till Skörda, där han inköpte 

Skörda Storegård. Här fick han utlopp för sin stora verksamhetslust. Stenröjning och nyodling 

samt arbete i och för rationell skogsmarks- och betesmarksvård var några av de arbeten, genom 

vilka Bengt i Skörda gjorde sin gård till en verkligt förnämlig lantgård. Men allt detta var inte nog 

för att stilla hans arbetslust. Affärsmannen började skymta fram. Han började inom ved- och 

kolningsbranschen.  

  År 1944 startade han vid en grusbacke vid Brostugan, Vislanda, en cementvarufabrik. Det var 

säkerligen många, som vid den tiden spådde att detta företaget inte skulle kunna fortsätta så värst 

länge. Men dessa spåmän blev lyckligtvis inte sannspådda. Det framgår kanske bäst av att A-

Betong, som företaget nu heter, under 1958 hade en omsättning som översteg 10 millioner kr. och 

att arbetar- och tjänstemannastyrkan, som vid starten uppgick till ett par man, nu är uppe i 250. 

  A-Betong har nu fabriker förutom i Vislanda även i Växjö, Svedala och Strängnäs. Företaget har 

experimenterat med bl.a. betongslipers och nya byggnadskonstruktioner. I fråga om betongslipers 

har man kommit så långt, att man har kontrakt med SJ med leveranser och i både Sydafrika och 

Sydamerika tillverkas slipers på licens. Till ett flertal stora byggnader i Sverige, t.ex. Ullevi 

idrottsanläggning, ASEA i Västerås, Sandvikens järnverk, läroverket i Växjö och flygstations-

byggnaden vid Arlanda flygplats har A-Betong varit leverantör av bl.a. sina betongelement. 

Direktör Olsson har under hela denna expansionstid haft ett utomordentligt stöd och förnämlig 

hjälp dels av sönerna Lennart och Egon och dels av en yrkeskunnig och intresserad arbetar- och 

tjänstemannakår. 

  Men Bengt J. Olsson har också varit och är livligt engagerad i allmänna värv. Sålunda är han bl.a. 

ledamot av kommunalnämnd och fullmäktige, ordförande i arbetslöshetsnämnden, ledamot av 

socialnämnden, ställföreträdande hemvärnschef inom Allbo hemvärnsområde, nämndeman och 

ägodelningsman. Han har varit med om att starta Vislanda mejeriförening och RLF-förening och 

varit ordförande i båda. Vid bildandet av Kronobergs läns slakteriförening tog han livlig del och 

tillhörde under ett 10-tal år styrelsen. Skogsägareföreningen och Bondeförbundets lokalavdelning 

har dragit stor nytta av hr Olssons entusiasm och arbetsförmåga. 

  Personligen är jubilaren charmerande och gästfri. Initiativrik och framsynt rädes han ej att gå i 

bräschen för sina idéer, antingen det gäller den egna rörelsen eller allmänna värv. 

  Jubilaren firar högtidsdagen med att sitta som nämndeman i Västra Värends domsaga i Alvesta. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 50 Torsdagen den 2 April 1959. 

 
Polisen i Vislanda, fick på tisdagseftermiddagen anmälan om att en person framfört bil 

efter spritförtäring. 

  Den för rattfylleri misstänkte som påträffades hos några bekanta, hade otvivelaktigt 

förtärt sprit och erkände även. Det bar därefter i väg till provinsialläkare för tagande av 

blodprov. 

 

 

Waite Gustafsson 

Inger Johansson 

Vislanda.                              V. Torsås. 

Påskafton 1959. 

Göthe Petersson 

Eivor Svensson 

Vislanda.                                Eneryda. 

                                

 

 

Förlovade 
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Dödsfall. 
 

Ferdinand Larsson †. F.d. trafikbiträdet Ferdi-

nand Larsson, avled i tisdags.  

  Han var född i Torpa församling 1880. År 1889 

flyttade familjen till Vislanda, och tio år senare 

började Larsson sin bana som järnvägsman. 1941 

avgick han med pension. Han hyste stort intresse 

för sin tjänst och efter pensioneringen gick han 

gärna till sin gamla arbetsplats för att träffa sina 

arbetskamrater. Inom det kommunala livet har han 

varit ledamot av kommunalfullmäktige och taxe-

ringsnämnden. 

  Närmast sörjes han av maka och två döttrar, barn-

barn och en broder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 51 Lördagen den 4 April 1959. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Svensson 

Britta Andersson 

Vislanda.  

Påskafton. 

Göran Wahlström 

Lilian Lindell 

Växjö.                                    Vislanda.                                

                                

 

 

Förlovade 
 

 

 
 

Min älskade Make 

vår kära Pappa och Morfar 

f.d. Trafikbiträdet 

Ferdinand Larsson 
* 30/12 1880 

har i dag lämnat oss, broder, övrig 

släkt och många vänner i outsäglig 

sorg. 

Vislanda den 31 mars 1959. 

ELLEN 

Herdis och Victor 

Börje och Mona 

Berit 

Lotten. 

Snäll och god Du alltid varit, 

utan klagan smärtan bar. 

Ingen vet vad Du har lidit, 

nu Du vilan funnit har. 
Svår är sorgen, tung att bära 

tomt det är i hemmets vrå 

men vad allt Du gav oss kära 
finns i minnet kvar ändå. 

Sv. ps. 413. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-
ka söndagen den 5 maj kl. 15. De, som 

önska följa vår kära pappa till hans sista 

vilorum, samlas vid kyrkan. 
  Efter begravningsakten inbjudes till 

kaffe på Vislanda hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. I stället 
för ev. blommor tänk på Cancerfonden. 

VISLANDA 
I samband med invigningen av butikslokaler efter om-

ändringsarbetena bjuder vi måndagen den 6 april på 

Luxuskaffe med dopp.                                          Välkomna. 

Lantbrukarnas Handels 
Aktiebolag 

Stig Ekberg. 
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Ur Smålandsposten N:o 53 Tisdagen den 7 April 1959. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dödsfall. 
 

Olivia Damaris Pettersson †. Fru Olivia Damaris 

Pettersson, maka till lantbrukare John Pettersson, 

Moshult, Vislanda, har avlidit. 

  Hon var född i Annerstad 1891. År 1934 ingick 

hon äktenskap och slutade sin anställning som före-

ståndarinna å ålderdomshemmet i Vislanda. 

  Närmast sörjande är maken och syskon. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 56 Måndagen den 13 April 1959. 
 

                        Stulen bil funnen 

i Vislanda. 
 

  Polisen i Vislanda fick i lördags anmälan om att en O-

bil stod inkörd i skogen vid Kalasjön, en mil, väster om 

Vislanda samhälle. Någon ägare till bilen anmälde sig 

inte, och vid kontroll hos polisen i Göteborg medde-

lades, att bilen hade stulits under fredagen. Vislanda-

polisen fick tips om att en person, som under någon tid 

varit tillfälligt boende i Vislanda, varit i Göteborg under 

den gångna veckan och återkommit till Vislanda på lör-

dagsmorgonen. Eftersom man misstänkte, att mannen 

möjligen kunde ha något med bilen att göra, sökte man 

få kontakt med honom. Mannen ifråga hade emellertid 

lämnat Vislanda och på ett eller annat sätt begett sig till 

annan plats. Polisen försökte under hela lördagen få tag 

i honom men utan resultat. 

 

Chaufför Allan Johansson, Vislanda, 
m. maka Gull f. Johansson, Agunnaryd. 

(Foto: Nordquist, Tumhult). 

 

 

 
 

Min älskade maka 

Olivia Damaris 

Pettersson 
* 20/8 1891 

†  4/4  1959 

har i dag stilla insomnat i tron på sin 

Frälsare, djupt sörjd och saknad av 

mig, syskon och syskonbarn, svågrar 

och svägerskor, övrig släkt och 

många vänner. 

Moshult, Vislanda den 4/4 1959. 

JOHN PETTERSSON. 

Sorgsen jag sitter vid härden, 

då dagen lider mot kväll. 

Det bästa jag ägde i världen 

tog döden bort från vårt tjäll. 
Jag kan ej med ord beskriva 

hur tomt och ensamt det är. 

En älskad maka skall förbliva  

det käraste minnet jag bär. 

Sv. Ps. 355, 139. 

Hr Karl-Edvin Eriksson, Vetlanda m. 
maka Anna-Greta, f. Gustavsson, Vis-

landa.   (Foto: Lundbergs, Vislanda). 
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Ur Smålandsposten N:o 61 Tisdagen den 21 April 1959. 
 

Dödsfall. 
 

Ernst Karlsson †. F. hemmansägaren Ernst Karls-

son, Rickardshult, Vislanda, avled i söndags efter en 

längre tids sjukdom. 

  Han var född i Kalkalycke, Vislanda, 1900. Efter 

giftermål 1929 flyttade makarna till Rickardshult 

och har där brukat en gård till i höstas, då gården 

överläts till äldste sonen. Den nu bortgångne var 

ytterst kyrkligt intresserad och så länge han kunde 

var han en flitig kyrkobesökare. 

  Närmast sörjande är maka och tre barn, Ingrid, 

förste postexpeditör och gift med posttjänsteman 

Gunnar Swahnberg, Oskarshamn, Karl-Olof inne-

havare av fädernegården, och Christer, anställd vid 

tullverket, Stockholm. 

 

Vislandakretsen, av Svenska Röda korset 

ordnar på tisdag aftonunderhållning på central-

skolan, varvid tandläkare Gunnar Korduner 

kommer att berätta om intryck från en resa i 

Tunisien, som han nyligen företagit. Vislanda 

musikcirkel medverkar med underhållnings-

musik. En orientering över aktuella arbeten 

inom kretsen, bl.a. beträffande kolonivistelse 

för klena barn, semester för husmödrar m.m. 

kommer att lämnas. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 62 Torsdagen den 23 April 1959. 
 
Brand hos A-Betong. I tisdags kväll stördes den stilla friden i Vislanda av brandsignal. 

Eld hade utbrutit i A-Betongs slipersfabrik i Hästhagen.  

  Man höll i fabriken på med att asfaltera en del järn, då gnistor från en smärgelskiva 

antände asfalten. En häftig rökutveckling och en ganska kraftig hetta blev följden. 

  Vislanda brandkår larmades och var snabbt på plats. Då hade emellertid fabrikens eget 

folk lyckats släcka elden, som därigenom lyckligtvis endast åstadkom mycket liten 

materiell skada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade make, 

vår käre lille far 

Ernst Karlsson 
* 3/6 1900 

har efter ett långvarigt lidande och 

en stilla död lämnat oss. Djupt sörjd 

och saknad av oss, syskon, övrig 

släkt och vänner. 

Rickardshult, Vislanda den 19/4 1959. 

HELGA 

Ingrid och Gunnar 

Karl-Olof och Alice 

Christer 

Sv. ps. 586. 

Det är så mörkt i huset 

Men du Jesu, bor i ljuset. 
Giv mig en salig nådesblick 

Att nöjd med himlafaderns skick 

Jag ej må undandraga 
min skuldra för din aga. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka lördagen den 25 april kl. 14,30. De 
som önska följa den avlidne på hans sista 

färd samlas på Astrids Matsalar kl. 11,30. 

  Efter jordfästningen sker gravsättning på 
Vederslövs kyrkogård. 

  Meddelas endast på detta sätt. 



 
72 

Ur Smålandsposten N:o 63 Lördagen den 25 April 1959. 
 

Dödsfall. 
 

Edla Ljungberg †. Fru Edla Ljungberg, maka till f. 

åkeriägaren Johan Ljungberg, Vislanda, avled i 

torsdags i Växjö. 

  Hon var född den 20 augusti 1882 i Vislanda och 

ingick äktenskap 1907. 

  Närmast sörjes hon av make och fyra barn. Sonen 

Erik är reparatör vid televerket i Norrköping och 

Ernst förrådsman vid televerket i Nässjö. Dottern är 

innehavare av en damfrisersalong i Vislanda och 

Esther gift med stenhuggaren Gösta Barkstedt, 

Västervik. I deras sorg deltaga sonhustrur, barnbarn, 

barnbarnsbarn, övrig släkt och många vänner. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ur Smålandsposten N:o 64 Måndagen den 27 April 1959. 
 
Vislanda hembygdsförening, hade i fredags kväll anordnat aftonunderhållning i sam-

band med årsmöte i Centralskolan, Vislanda. 

  Efter musik av Vislanda musikcirkel hälsade föreningens ordf. lantbrukare Per Engkvist, 

Piggaboda, välkommen. 

  Av styrelseberättelsen framgick att medlemsantalet uppgått till 60. Kassan har balanserat 

på kr. 112 kr. med ett saldo på 150 kr. 

  I styrelsen omvaldes hr Engkvist, kyrkoherde Eskil Jonson, fru Ester Olsson, Skörda, 

lantbrukaren Folke Ohlsson, Mörhult, och byggmästare Erik Gustafsson, Vislanda. Till 

revisorer omvaldes lantbrukare John Andersson, Hönetorp, och handlanden Valfrid 

Johansson, Piggaboda. 

  Frågan om anslutning till Norra Allbos hembygdsförening diskuterades men föranledde 

inte något positivt beslut. 

  Efter förhandlingarna sjöng kyrkoherde Jonson ”Aftonstämning” av Peterson-Berger 

och ”Morgon” av Eklöf. Ackompanjemanget sköttes av fru Frida Wolf. Kamrer Nils 

Lindström, Alvesta, visade därpå sin vackra film ”Vårt vackra Småland”. Samtliga 

medverkande avtackades av ordf. 

  Under den följande kaffeserveringen underhöll musikcirkeln med musik. 

 

 

 

 
 

Min innerligt älskade maka 

och vår kära lilla mor, 

farmor och mormor 

Edla Ljungberg 
* 20 aug. 1882 

har i dag stilla insomnat, sörjd och 

saknad av oss, släkt och vänner. 

Vislanda den 23 april 1959. 

JOHAN LJUNGBERG 

Erik och Greta 

Ebba 

Esther och Gösta 

Ernst och Elin 

Barnbarn 

Barnbarnsbarn. 

Så vila i frid, ty dagen är slut, 

Ditt redbara hjärta har somnat. 

Din livsgärning lever, den sinar ej ut, 

Fast armen i döden har domnat. 
Vi tackar för allt, vad i livet du skänkt 

för kärlek och omsorg, vad vackert du 

tänkt, 

Må klockorna ringa till vila. 

Sv. ps. 400 v.11. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka fredagen den 1 maj kl. 15,30. 

  Samling vid kyrkan. 
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Ur Smålandsposten N:o 65 Tisdagen den 28 April 1959. 
 

Rattfyllo i Vislanda. 
 

  En äldre Vislandabo tog Vislandapolisen vid 16-tiden i går misstänkt för rattfylleri. 

Mannen greps på själva polisstationen, dit mannen hade ett ärende. 

  Polismannen kände, att det doftade sprit av mannen, som dock till en början förnekade 

att han förtärt någon alkohol. Han ändrade dock sina uppgifter, sedan han undergått 

testprov, som visade utslag. Han fördes till läkare för blodprovstagning. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 67 Lördagen den 2 Maj 1959. 
 
Vislanda vårmarknad, gick av stapeln valborgsmässoafton. 

  Marknadsplatsen har under ett par år varit förlagd till gamla idrottsplatsen och det är 

idrottsföreningens medlemmar som svarar för de praktiska arrangemangen. Genom de 

hyror som inflyter, får föreningens kassa en god förstärkning. Ett stort antal ”stånds-

personer” gjorde sitt bästa för att få sålt så mycket som möjligt. På grund av det vackra 

vädret var publikanslutningen ovanligt stor. Den s.k. nöjesbranschen var representerad 

med ett varietétält. Ordningen för dagen tycktes vara mycket god. 

 

Våren i Vislanda, hälsades välkommen på traditionellt sätt Valborgsmässoafton. 

Omkring bålet utanför Vislanda Folkets park hade många Vislandabor samlats. Vislanda 

musikkår spelade ett urval av vårens melodier. Trafikbiträdet Magnus Hedlund hälsade 

alla välkomna och vårtalet hölls av tandläkare Gunnar Korduner, Vislanda, som också 

utbringare levet för våren. Som avslutning sjöngs nationalsången. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 70 Fredagen den 8 Maj 1959. 
 
Vislanda yrkesskolor, avslutade i tisdags sitt arbete under läsåret 1958– 59.  

  Avslutningen var förlagd till Centralskolan, där man redan i korridoren kunde njuta av 

reklamteckningskursens fina resultat. Även eleverna i vävkursen och träslöjdkursen 

utställde sina alster, som också var ett gott betyg för kurserna. Inne i bespisningslokalerna 

samlades eleverna och övriga intresserade. Efter musik av Vislanda musikcirkel hälsade 

rektor Harry Larsson välkommen. Skolinspektör Karl Lindblom, Ljungby, höll föredrag 

över ämnet ”Ungdom i dagens samhälle”. Mellan de olika programpunkterna underhöll 

musikcirkeln med flera musiknummer. Skolans inspektor, Göthe Johansson, Vislanda, 

framförde ett tack till föreståndare och lärare vid yrkesskolan. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 76 Tisdagen den 19 Maj 1959. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gösta Petersson 

Gunnel Svensson 

Blädinge.                                Vislanda. 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 79 Måndagen den 25 Maj 1959. 
 
En bilolycka, inträffade på fredagseftermiddagen vid 

Vislanda kyrka. 

  En i Vislanda hemmahörande personbil kom från 

Agunnaryd. Ur utgången av sista kurvan före rak-

sträckan mot samhället miste föraren kontrollen över 

fordonet, och körde av vägen på vänster, och upp på 

vägen igen, fick en sladd och for på nytt av vägen på 

vänster sida, kolliderade med ett stag till en belysnings-

stolpe och fortsatte mot ett träd, där bilen blev stående. 

Det var en 70 m. lång sträcka från det ställe där föraren 

miste kontrollen över bilen till trädet. 

  Föraren har haft körkort blott en månad. Han fick 

skärsår i ansiktet och fördes till Växjö lasarett, som han 

fick lämna efter behandling. Bilen blev relativt illa 

åtgången. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 83 Måndagen den 1 Juni 1959. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hr Ernst-Gunnar Nilsson med maka 

Monica f. Lindgren, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 

Vi jubilerar 
 

 

 

 

 

 

3/6 1919 – 3/6 1959 

Då vi i år kan se tillbaka på en 40-årig verksamhet i livs-

medelsbranschen vill vi tacka ärade kunder för de gångna 

årens angenäma kontakter. 

Vi framföra också ett tack till våra leverantörer som hjälpt 

oss tillhandahålla förstklassiga varor till rimliga priser. Vi 

hoppas att även i fortsättningen samma goda förhållande 

skall bli rådande både med våra kunder och leverantörer. 

Förstklassiga varor och god betjäning skall även i fortsätt-

ningen bli vårt måtto. 

 

Axel Karlssons Livsmedel 
Vislanda. 

 

Jubileumsdagen onsdagen den 3 juni bjudes ärade kunder 

på kaffe. 
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Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka samman-

vigdes i lördags posttjänste-

manen Allan Gårner, Osby, 

och fröken Birgit Johansson, 

dotter till lantbrukaren Gustaf 

Johansson och hans maka, 

Håramon, Vislanda. När 

brudparet intågade i kyrkan 

spelade fröken Ingegärd Kru-

sell, Vislanda, ”Larghetto” av 

J. Speth. Vigselförrättare var 

kyrkoherde Eskil Jonson, Vis-

landa, som även höll tal och 

sjöng brudmässan. De nygifta 

lämnade kyrkan i det att 

Preludium av J.S. Bach spe-

lades. Efter vigselakten gav 

brudens föräldrar middag i sitt hem, där tal hölls av vigselförrättaren och köpman P. Gårner, 

Växjö. Många telegram anlände.  

 

 

Ur Smålandsposten N:o 88 Tisdagen den 9 Juni 1959. 
 

Dödsfall. 
 

Elsie Hulthén †. Fru Elsie Hulthén, maka till 

tågförmannen P.A. Hulthén, Hullingsved, Vislanda, 

avled i går på kronikerhemmet i Växjö. 

  Hon var född i N. Åsums församling i Skåne 1881. 

1902 gifte hon sig och kom till Vislanda 1917. 

  Närmast sörjes hon av make och barn. Sonen Karl 

bor i Amerika, dottern Agnes vistas i hemmet, Greta 

är gift med Bertil Svensson, Braås och Vivan gift 

med Gösta Sällberg, Vislanda. I sorgen deltar barn-

barn och barnbarnsbarn jämte övrig släkt. 
 

 

 

Från Vislanda, meddelas: 

  Svenska flaggans dag firades i Vislanda. 

Samling skedde vid Centralskolan. Med Vis-

landa musikkår i täten tågade scouter, repre-

sentanter för husmodersföreningen i sina 

vackra dräkter, folkdanslag och många barn 

med flaggor i händerna till nya idrottsplatsen, 

där uppställning skedde på fotbollsplanen. 

Högtidstalet hölls av stationsmästare Sven 

Kronström, Vislanda. Musikkåren spelade och 

ett folkdanslag från Ljungby utförde folk-

danser. Till sist tackade kulturnämndens 

ordförande, trafikbiträdet Magnus Hedlund, alla som medverkat och unisont sjöngs ”Du 

gamla, du fria”. 

– – –  

  Vislanda gymnastikförenings uppvisning på idrottsplatsen i söndags gynnades både av 

fint väder och stor publik. C:a 600 personer hade kommit tillstädes, då gymnasterna under 

 

 

 
 

Min kära maka 

och min kära mor 

Elsie Hulthén 
f. Åkerström 

har i dag stilla lämnat oss. Sörjd och 

saknad av oss alla. 

Hullingsved, Vislanda den 8 juni 1959. 

P.A. HULTHÉN 

Karl och Adelaide 

Agnes 

Greta och Bertil 

Vivan och Gösta 

Barnbarn, barnbarnsbarn. 

Vida, vida min dröm mig för 

Hän mot oändligheten. 

Jordens oro ej mer mig stör, 
All dess strid är förgäten. 

Högt över blånande rymdernas sfär 

Aningens vingpar mig sakta bär 
Närmare evigheten. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka lördagen den 13/6 1959 kl. 13,30. 
   

 

Hr Allan Gårner med maka Birgit, född 
Johansson, Osby.  

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 

Hr Göran Salomonsson, Agunnaryd, m. 
maka Ulla f. Pettersson, Vislanda. 

(Hovfoto Hertzberg, Ljungby). 
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musik defilerade. Föreningens ordförande, skogsinspektor Torsten Rydström hälsnings-

talade. 

  Som första trupp uppträdde en grupp småbarn under ledning av fröken Inga-Lill 

Fredriksson. Härefter drabbade fotbollslaget ”Bengt och hans gäng” samman med 

flickgänget i en dråplig match som slutade med seger för flickorna med 4–3. I halvtid 

genomförde kvinnliga motionsgruppen under ledning av fröken Kerstin Pettersson ett 

välkomponerat program. Efter fotbollsmatchen var fröken Pettersson åter i elden, men 

denna gång med mera avancerade gymnaster, juniorflickorna. Samtliga trupper visade 

förstklassigt hur man genom träning och god ledning kan lära ut behärska sin kropp. 

Ledarna blev som sig bör avtackade och fick mottaga välförtjänta blomster. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 89 Torsdagen den 11 Juni 1959. 
 

Cyklande trumpetaren 

hyllad i Vislanda 
 

 
 
 

  När Sverigelopps-cyklisten från Vislanda, Thore Axelsson kom hem till Vislanda i 

tisdags kväll efter en väl genomförd tävling, blev han som sig bör livligt hyllad av idrotts-

kamrater och övriga idrottsintresserade. 

  Vislanda musikkår, i vilken Axelsson är aktiv medlem, ställde upp på Östra torget och 

spelade ”Kronobergarnas paradmarsch”, då Axelsson på idrottsvänners armar i gullstoll 

bars in på torget. 

  Vislanda idrottsförenings ordförande Torsten Rydström, hälsade Axelsson välkommen 

hem. Han uttryckte vislandabornas glädje över att ha en elitidrottsman i sin krets, samt 

överlämnade blommor från föreningen och utbringade ett fyrfaldigt leve. Direktör Göthe 

Johansson tackade Axelsson för att han på ett hedersamt sätt gjort Vislanda känt och 

överlämnade en present från några idrottsintresserade personer i samhället. Musikkåren 

frambar sin hyllning genom skräddarmästare Brandt, som till den ”snabbcyklande 

trumpetaren” överlämnade blommor. Musikkåren avslöt med en marsch. Musik beled-

sagade även Axelssons färd till hemmet. 

 

Thore Axelsson blomsterhyllas av Vislanda IF:s ordf. Torsten 

Rydström. 



 
77 

 

Konstnär förolyckades 
på väg mot Vislanda 

 

  En känd konstnär, 44-årige Jürgen von Konow, Stockholm, tidigare bosatt i Söndrum i 

Halland, sladdade på tisdagsmiddagen omkull med sin scooter på vägen vid Vislanda, 

omkring en km. öster om Kojtets vägskäl och ådrog sig trots störthjälm så svåra skall-

skador, att han på onsdagsmorgonen avled på Växjö lasarett. 

  Jürgen von Konow var på väg till Öland med sin 11-årige son för att botanisera där. 

Strax öster om Kojtets vägskäl vid Vislanda blev han omkörd av en bilist, som i sin 

backspegel lade märke till att scootern kom ut i löst grus på vänstra vägkanten och 

sladdade omkull. Bilisten, en konditor i Vislanda körde tillbaka, och då han såg att 

scooterföraren var allvarligt skadad, ringde han genast till Vislanda efter en taxi, i vilken 

den skadade fördes till Växjö lasarett. 

  En bidragande orsak till olyckan torde ha varit att scootern var mycket tungt belastad, då 

Konow förutom den 11-årige sonen, som undkom oskadd, även medförde en mängd 

bagage. 
 

* 

  Jürgen von Konow var norrlänning, född i Östersund. Han lade tidigt grunden till en 

grafisk inriktning men måleriet lockade och från mitten av 30-talet vistades han ganska 

konstant i Frankrike och studerade även i Italien, Spanien, Nordafrika och England. 

  Sin svenska debut gjorde han 1938 hos Gummessons i Stockholm och har ofta framträtt 

hos de unga som han tillhörde 1942– 49. I maj 1955 utsågs han till biträdande lärare i 

grafisk konst vid konsthögskolan. 

  Jürgen von Konow hade ett mycket aktat namn inom den aktuella svenska konstvärlden. 

Hans måleri gav utsökta stadsbilder och landskap, som grafiker framstod han som en 

djärv experimentator och gjorde sig känd bl.a. som autostradornas skildrare. 

  Konow var känd även av konstintresserade i Kronobergs län och hade för ett par år 

sedan en uppmärksammad utställning i Ljungby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 93 Torsdagen den 18 Juni 1959. 
 

Bilkollision vid Kojtet. 
 

  En Vislandabil blev i går eftermiddag påkörd av en bil från Blädinge c:a 500 meter norr 

om Kojtet, Vislanda. 

  I en skarp kurva låg en plankbit och Vislandabilisten saktade ner, för att undvika att köra 

över den. Detta märkte inte Blädingebilisten, som kom bakifrån, och kunde på grund av 

mötande trafik inte gira åt sidan utan körde rakt på Vislandabilisten. Vislandabilen, en 

Citroën, blev fullständigt trafikoduglig, och måste bärgas från platsen. Blädingebilens 

framparti blev delvis demolerat, men kunde för egen maskin ta sig från platsen. 
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Ur Smålandsposten N:o 94 Måndagen den 22 Juni 1959. 
 

Dödsfall. 
 

Johan Magni Johansson †. F. hemmansägaren 

Johan Magni Johansson, Vislanda, avled i sitt hem i 

fredags. 

  Han var född den 20 januari 1877. Han gifte sig år 

1902 och inköpte samma år en gård i Ekenäset, 

Vislanda församling. Denna sålde han år 1944 och 

flyttade då till Vislanda station, där han köpte en 

fastighet. Med Johansson bortgick en man av den 

gamla goda stammen. 

  Han sörjes närmast av maka, en son och fyra 

döttrar. Sonen Emil är jägare och bosatt i Söndrum, 

Halmstad. Dottern Märta är gift med lantbrukare 

Ernst Rydström, Arnö, Grimslöv. Anna med lant-

brukare Yngve Ahlberg, Asa, Edit med lantbrukaren 

Harry Hörberg, Nydala, och Signe med lantbrukare 

Gustav Håkansson, Tesås, Målaskog. I deras sorg 

deltager barnbarn, barnbarnsbarn, syster, övrig släkt 

och en stor vänkrets. 

 

Vislandarymmare alltjämt fri.  Den intern, 

som under transport mellan Malmö och Norr-

köping på torsdagen hoppade av tåget söder om 

Vislanda, och försvann, är alltjämt på fri fot. 

  Då snälltåget söderifrån var på infart till 

Vislanda station hoppade internen av när tåget 

av någon anledning måste stanna innan klar-

signal gavs. Statspolis i Växjö underrättades 

och kom med spårhund, vilken fick upp ett spår 

men förlorade det efter en stund. Det verkade 

som om rymmaren gjort vissa undanmanövrer för att missleda hunden. 

  Internen, som heter Gustaf Sjödin, har utfört flera kassaskåpskupper och företagit flera 

rymningar. Han är 180 cm lång och har blå ögon, han är nästan skallig och klädd i ljus 

kavaj, bruna byxor, vit skjorta och grön slips. Sjödin är född 1921 och kyrkobokförd i 

Stugun i Jämtland. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 100 Torsdagen den 2 Juli 1959. 
 
Dödsfall. 
 

P.A.L. Johansson †. F. omlastaren vid SJ P.A.L. Johansson, Vislanda, har avlidit i sitt 74:e lev-

nadsår.  

  Johansson, som var född i Vislanda, kom redan vid 16-årsåldern till Gylsboda stenbrott, där han 

arbetade till 1916, då han började vid SJ omlastning i Vislanda, där han tjänstgjorde till han vid 

60årsåldern avgick med pension. 

  Den avlidne sörjes närmast av makan Tilda, med vilken han ingick äktenskap 1907, samt sönerna 

Edvin, gift och anställd vid SJ:s verkstäder i Malmö, Hilding, gift och anställd vid Eriksbergs varv 

i Göteborg, och Holger, gift och anställd vid Ångsågen, Vislanda, döttrarna Agnes, gift med kom-

munalarbetare Gösta Dahlberg, Växjö, samt Gullan, gift med hr Bruno Lösnitz, anställd vid gjuteri 

i Mölndal. Vidare sörjes han av barnbarn och barnbarnsbarn, sonhustrur, svärsöner samt övrig 

släkt och många vänner. 

 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att Gud i sitt allvisa råd, 

till sig hemkallat 

min älskade make, 

vår käre far, 

morfar och farfar 

Johan Magni 

Johansson 
* 20 jan. 1877, 

som i dag stilla insomnat, djupt sörjd 

men i tacksamt minne bevarad av 

oss, barnbarn, barnbarnsbarn, syster, 

övrig släkt och vänner. 

Vislanda den 19 juni 1959. 

AUGUSTA JOHANSSON 

Märta och Ernst 

Anna och Yngve 

Edit och Harry 

Emil och Astrid 

Signe och Gustav 

Aftonklockan börjat klämta 

kvällen skymning faller på. 

Livets låga slutat flämta, 

nu till vila du fått gå. 

Fars psalm 599. 
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Ur Smålandsposten N:o 97 Lördagen den 27 Juni 1959. 
 

    Ingemar världsmästare 
                              Floyd utslagen i rond tre 
 

 

 
Ingemar Johansson blev tungviktsvärlds-

mästare i proffsboxning i lördagsmorgonens 

VM-fight i New York. Efter två jämna 

ronder talade hans höger plötsligt i tredje, då 

Floyd Pattersson träffades som av en blixt 

och gick ned till nio. Han kom upp totalt 

försvarslös men hann bli nedslagen ytterliga-

re sex gånger, innan domaren, Ruby Gold-

stein fann för gott att bryta den ojämna kam-

pen. 

  Första ronden blev jämn och avvaktande från 

båda sidor. Ingo gick på offensiven med sin raka 

vänster. 

   Andra ronden blev också jämn och var den första lik. Ingos snygga vänsterboxning dominerade 

men slagen petades bara in. Floyd gick in för infightning och fick bl.a. in en farlig vänsterkrok. 

  Tredje ronden var 2,06 min gammal när domaren efter den sjunde nedslagningen med ett tecken 

markerade att det hela var över. Det var Floyds första knockoutnederlag och andra förlust över 

huvud taget. 

  För Ingemar var det 22:dra proffsmatchen han gick obesegrad igenom, och hans fjortonde knock-

outseger. 

  Ingemar blev den tredje europé som lagt sig till med VM-titeln och är den 20:de mästaren genom 

tiderna sedan 1889. 

  Ingemars sista slag kom som från en kulspruta och Floyd verkade som en slagboll som vajade 

fram och tillbaka. Domaren brydde sig inte ens om att räkna när Floyd blivit nedslagen sista 

gången. Det utbröt ett fullkomligt uppror vid ringside när man märkte att matchen var över. 

  Rosensohns pressombudsman meddelade att publiksiffran inte torde överstiga 30.000. Detta be-

tyder m.a.o. att promotor Bill Rosensohn skulle bli ruinerad såvida han inte har okända garantier 

för VM-matchen. 

  VM-matchen går programenligt meddelade promotor Rosensohn kl. 2,30 – regnet över Newyork 

hade då helt upphört. 
 

Ingos gage hålls inne. 
 

  Ingemar får inte ut några av sina inkomster av VM-matchen mot Floyd Pattersson förrän målet 

mot Eddie Machen är helt avklarat. En federal domstol i Newyork beslutade detta på torsdagen 

med anledning av att Eddie Machen stämt Ingemar Johansson. 

Ingemar Johansson och Floyd Pattersson vid 

vägningen före matchen. 

Den lycklige Ingemar Johansson och hans lika 

lyckliga mor, som satt vid ringside under matchen. 
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Ingo 6,3 kilo tyngre. 
 

  Mästaren Floyd Pattersson vägde 82,62 kilo och hans utmanare Ingemar Johansson 88,98 kilo vid 

invägningen. 

  Pattersons vikt är den lättaste han någonsin ställt upp med som tungviktsmästare. Han vägde 

omkring ett hekto mer när han vann titeln genom att slå ut Archie Moore den 30 november 1956. 

 

 
Dödsfall. 
 

Stina Svensson †. Fru Elin Kristina Svensson, 

maka till hemmansägaren Torsten Svensson, Hul-

lingsved, Vislanda, har avlidit. 

  Hon var född i Urshult 1897. Tidigt kom hon i för-

värvsarbete inom lantbruk och hushåll och hade 

plats bland annat i Motalatrakten, där hon träffade 

sin blivande make. Äktenskap ingick 1924 och ma-

karna ägnade sig åt lantbruk i Östergötland till år 

1939. Sedan 1941 har de varit bosatta i Hullingsved, 

Vislanda. 

  Närmast sörjes hon av maken, sonen Håkan och 

dottern Dagny. 
 

 

Vislandarymmaren greps 

skottskadad. 
 

  Genom ett intimt samarbete mellan Sven-

ljunga och Tranemopolisen lyckades man på 

torsdagskvällen gripa den sedan länge efter-

spanade storförbrytaren och mästerrymmaren 

Ture Gusten Edvard Sjödin, Östersund, som för 

en tid sedan rymde vid Vislanda under tåg-

transport. Poliser lyckades överlista honom i ett skogsparti vid Hillared. Rymmaren 

fördes under pistolhot till Borås lasarett för vård av en skottskada. Sjödin har sedan 1951 

varit intagen för olika anstalter och rymt från samtliga. 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 102 Måndagen den 6 Juli 1959. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade maka, 

vår kära lilla mor 

Elin Kristina 

Svensson 
* 3/9 1897 

har i dag stilla insomnat i tacksamt 

och ljust minne bevarad av oss alla. 

Hullingsved, Vislanda den 24/6 1959. 

TORSTEN SVENSSON 

Håkan 

Dagny 

Syskon, släkt och vänner. 

Flitig så länge krafterna räckte 

Fridsam och nöjd har du levat din tid. 

Somnat när allmakten livslågan släckte. 
Ljust är ditt minne. Vila i Frid! 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka onsdagen den 1 juli kl. 3 e.m. 
   

 

Hr Per Lundin, Ljungby, med maka 

Inger f. Lönn, Ljungby. 

(Foto: Hovfoto Hertzberg, Ljungby). 

 

 

Sven-Eric Pettersson 

Lillemor Nilsson 

Vislanda.                                    Fjärås. 

Den 4 juli 1959. 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 109 Lördagen den 18 Juli 1959. 
 
Älg mot bil.  Vid 22,30-tiden på torsdagen kolliderade en bilist från Växjö med en stor 

älgko c:a 5 km. öster om Huseby på vägen Växjö – Vislanda. 

  Älgen kastades i diket och dog av sina skador och bilen, en Mercedes, blev mycket illa 

tilltygad vid krocken. Bilföraren larmade själv polis för utredning. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 113 Lördagen den 25 Juli 1959. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 114 Måndagen den 27 Juli 1959. 
 

Rekordfräck tjuv stal 
plånbok i Vislanda 

 
  Polisen i Vislanda och Ljungby spanade i går efter en okänd 17-årig yngling, vilken 

misstänktes ha utfört en ovanligt fräck stöld vid taxi i Vislanda vid 9,30-tiden på 

söndagen, då han lyckades komma över en plånbok, innehållande 700 kr. 

  Taxiföraren, som ägde plånboken, hade bytt kläder och tvättat sin bil utanför stationen. 

Plånboken förvarades i bakfickan på de byxor, som föraren lämnat kvar inne på stationen. 

  Under en kort stund var stationen obemannad, då även den andre föraren hade gått ut till 

bensinpumpen. När han gick in på stationen igen mötte han ynglingen, som beställde 

bilskjuts till Ljungby. Ynglingen förklarade att han hade mycket bråttom och bad att 

genast bli skjutsad. 

  När taxin kom tre km. från Vislanda, bad ynglingen föraren stoppa för att han skulle få 

stiga ur. Färden slutade sedan vid kyrkan i Ljungby. 

  Föraren fick se, då han var på väg mot Vislanda, att just på den plats, där han stannat på 

ynglingens begäran – denna hade haft ett ärende in i skogen – låg en plånbok vid 

vägkanten. Föraren blev mycket förvånad, då han tog upp plånboken och fick se, att det 

var hans kollegas plånbok han hittat. Den var länsad på pengar, men körkort och en 

postsparbanksbok hade lämnats kvar.  

  Vid det laget hade kamraten även upptäckt, att han blivit bestulen. Tillsammans med 

Vislanda och Ljungbypolis sökte man förgäves under dagen efter ynglingen i Ljungby. 

  Den efterspanade beskrives vara c:a 170 cm. lång, 17–18 år gammal. Han har ljust, 

krusigt hår, blå ögon och han var under färden iförd bruna byxor, grå skjorta och bruna 

sandaler. Han medförde inget bagage. Han talar inte med någon utpräglad dialekt. 

 

 

 

 

Åke Jansson 

Inga-Britt Nilsson 

Hovmantorp.                         Vislanda.                                

Den 23 juli 1959. 

Ragnar Petersson 

Naeimi Persson 

Vislanda.                               Kyrkhult. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 116 Torsdagen den 30 Juli 1959. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 122 Måndagen den 10 Augusti 1959. 
 

Vislandapojkar på snickarekurs. 
 

  Under sommaren har en kurs i snickeri för gossar varit anordnad i Vislanda centralskola. 

  I denna har deltagit sjutton elever med slöjdlärare Weimar Anderö, som handledare. I 

samband med avslutningen ordnades en utställning av elevernas arbeten. Sakerna var 

mycket välgjorda och vittnade om god smak och säkert formsinne. Till avslutningen 

infann sig ett 50-tal målsmän och representanter för skolstyrelsen. Eleverna och de 

tillstädsekomna bjöds på kaffe. 

  Vid avslutningen talade rektor Harry Larsson om ungdomens yrkesutbildning samt läget 

på arbetsmarknaden i bygden. Han berömde eleverna för flit och färdighet och gott 

uppförande samt uttryckte förhoppningen att de i fortsättningen skall finna trivsel och 

arbete i arbetet. 

  Skolstyrelsens vice ordf. Gunnar Johansson utdelade betyg samt framförde skolstyrel-

sens tack till eleverna, hr Anderö och rektor Larsson. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 125 Lördagen den 15 Augusti 1959. 
 

Dödsfall. 
 

Gustaf Svensson †. Förre lägenhetsägaren Gustaf 

Svensson, Hönetorp, Vislanda, avled i onsdags. 

  Han var född i Blädinge den 10 juli 1870. År 1895 

ingick han äktenskap, och familjen har varit bosatt i 

Kyrkodal Lindås, Vislanda. Makan avled 1952 och 

Gustaf Svensson har sedan dess åtnjutit en kärlek-

full omvårdnad hos sin dotter. 

  Närmast sörjande är sonen Per lantbrukare i Bråna, 

Agunnaryd, Johan lantbrukare i Hullingsved, Vis-

landa, samt dottern Hilda, gift med lantbrukare 

Gunnar Johansson, Hönetorp, Vislanda. I deras sorg 

deltager sonhustrur, barnbarn, övriga släktingar och 

många vänner 

 
 

 

 

Sören Petersson 

Gunnel Magnusson 

Alvesta.                                 Vislanda.                                     

Halmstad den 29/7 1959. 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

 
 

Vår käre Far, 

Morfar och Farfar 

Gustaf Svensson 
har i dag stilla insomnat i sitt 90:e 

levnadsår. 

Sörjd. Saknad. 

Hönetorp, Vislanda den 12 aug. 1959. 

BARNEN. 

Barnbarnen. 

Sv. ps. 452. 
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Ur Smålandsposten N:o 123 Tisdagen den 11 Augusti 1959. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dödsfall. 
 

Karin Magnusson †. I går avled fröken Karin 

Magnusson, Vislanda, på Växjö lasarett. Hon 

drabbades förra veckan av hjärnblödning och 

fördes till lasarettet, där hon avled utan att ha 

återfått medvetandet. Fröken Magnusson var född i 

Vislanda den 3 dec. 1880. Hon har dels arbetat 

inom sybranschen och dels drivit matservering i Vislanda. Närmast sörjes hon av svägerska, 

syskonbarn och många vänner. 

 

Kristina Samuelsson †. Fru Kristina Samuelsson, änka efter framlidne järnvägsarbetaren Johan 

Samuelsson, Vislanda, avled i måndags å Växjö lasarett. 

  Hon var född i Norge den 8 juli 1876. För 22 år sedan, då maken pensionerades, flyttade familjen 

till Vislanda. 

  Närmast sörjande är sonen John, bosatt i Strömsund, dottern Ebba, bosatt i Canada. I deras sorg 

deltager sonhustru och svärson, barnbarn, övrig släkt och många vänner. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 127 Tisdagen den 18 Augusti 1959. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Min svägerska, vår kära 

faster och moster 

Karin Magnusson 
har i dag stilla insomnat på Växjö 

lasarett i sitt 79:e levnadsår. Innerligt 

sörjd och saknad av oss, övrig släkt 

och många vänner. 

Vislanda den 9/8 1959. 

Svägerska och Syskonbarn. 

Så värmd av det eviga ljuset 

och vårdad för sällare tider. 
Står kroppen förskönad ur gruset 

och mera ej dör eller lider. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka söndagen den 16 aug. kl. 10,30. 

 

 

 
 

Vår älskade mor, 

farmor och mormor 

Kristina Samuelsson 
* 8 juli 1876 

har i dag stilla insomnat, sörjd och i 

tacksamt minne bevarad av oss 

släktingar och vänner. 

Strömsund, Canada och Vislanda  

den 10 aug. 1959. 

JOHN och LAURENTIA 

EBBA och HARALD 

Barnbarnen. 

I livet vi ej träffas mer 

att smekas av din hand. 

En sista hälsning vi kan ge 
är kransen med dess band. 

Nu kyrkans klockor manat oss 

att lämna mor i frid. 
Vi viska alla: Tack för allt,  

Vi möts om någon tid. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-
ka lördagen den 15 augusti kl. 15,00. 

  Efter begravningsakten inbjudes till 

kaffe å Vislanda hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

 

 

Roy Nilsson 

Anita Åkesson 

Ljungby.                                Vislanda.                                     

Jönköping den 15/8 1959. 

                                

 

 

Förlovade 
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Konfirmandjubileum i Vislanda 
 

   

  1929 år konfirmander samlades på söndagen till jubileum i Vislanda. Av 49 konfir-

mander hade 29 kommit till gudstjänsten, varvid en av läskamraterna komminister Ingvar 

Jonsson, Lemnhult, höll predikan. 

  Efter högmässa och nattvardsgång samlades man vid konfirmationslärare, kontraktsprost 

Knut Holms grav, där komminister Jonsson nedlade en krans och talade några minnesord, 

varefter man sjöng ps. 171: 1–5. 

  Efter gudstjänsten var samkväm ordnat på Astrids matservering där man återupplivade 

gamla minnen under glatt samspråk. Tal hölls av järnvägstjänsteman Vilhelm Kling, 

Hulevik, samt av hr Erik Persson, Malmö, som talade på inbjudna äkta makars vägnar. 

Innan man skildes åt talade kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, och till sist sjöngs ps. 600 

v. 5–7.  

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 128 Torsdagen den 20 Augusti 1959. 
 

Dödsfall. 
 

Arvid Lekander †. Hos en bror och svägerska 

avled i tisdags jordbruksarbetare Arvid Lekander, 

Vislanda, i en ålder av 65 år. 

  Den avlidne sörjes närmast av en broder, f. fan-

junkare Edvin Lekander och hans maka, hos vilken 

han de senaste åren fått en omsorgsfull vård, vidare 

av svägerska och syskonbarn. 

 

 

Bröllop. 
 

  I Vislanda prästgård har sammanvigts trafik-

biträdet Tage Karlsson, Vislanda, och fröken Berit 

Johansson, Vislanda. Vigseln förrättades av kyrko-

herde E. Jonson. 

 

 

 

 
 

Min käre broder 

Arvid Lekander 
* 20/5 1894 

har i dag i tron på sin Frälsare, efter 

ett långvarigt lidande, stilla avlidit. 

Djupt sörjd och saknad av oss, 

broder, svägerska, syskonbarn och 

många vänner. 

Vislanda den 18/8 1959. 

EDVIN och HILMA 

Sv. ps. 557. 
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Ur Smålandsposten N:o 130 Måndagen den 24 Augusti 1959. 
 
De gamlas dag, firades i går i Vislanda kyrka med högmässa och nattvardsgång. 

  Tillslutningen av församlingsbor, som var över 70 år, var mycket stor, och även många 

yngre var med för att tillsammans med de äldre deltaga i nattvarden. Kyrkoherde Eskil 

Jonson, Vislanda, höll skriftetalet över orden i Davids psalm 32: 1 ”Säll är den, vilkens 

överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld” och predikade över dagens text. Efter 

gudstjänstens slut var de gamla inbjudna till prästgården, där de kyrkliga syföreningarna 

svarade för den materiella undfägnaden. Sedan kyrkoherde Jonson sjungit ett par av 

Davids psalmer, tonsatta av Gunnar Wennerberg, höll han en kort andaktsstund, under 

vilken han talade till minnet av de 21 församlingsbor, som avlidit sedan förra årets ”De 

gamlas dag”. Gästernas tack framfördes av f. lantbrukaren Karl Berggren, Vislanda. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 132 Torsdagen den 27 Augusti 1959. 
 

Peter Wieselgrens hem blir 
ödegård? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Under mina färder genom sydsvenska bygder kom jag helt nyligen till den anrika gården 

Spånhult i Vislanda socken. 

  Vad som man här genast blir uppmärksammad på är framför allt den 155-åriga vackra 

mangårdsbyggnaden, som 1804 byggdes av den kunnige byggmästaren, kyrkovärden 

m.m. Jonas Jonsson (1765-1849). I denna byggning uppväxte hans äldste son – den 

framstående nämndemannen m.m. Måns Jonasson i Lönshult, f. 1798, såväl som dennes 

övriga syskon, bland vilka särskilt märkes den store nykterhetskämpen, domprosten och 

författaren fil. teol. dr Peter Wieselgren. 

  Denna förnämliga mangårdsbyggning har aldrig fått förfalla. Och nyligen har den varit 

föremål för en genomgripande restaurering. Å den norra gavelns krön synes den vackra 

vindflöjeln från 1718, och invid den södra gaveln skymtar en minnessten, försedd med 

följande inskription: 

  D.P.P. WIESELGREN. FÖD HÄR ÄR. 1800 D. 1/10 D. 1877. D. 10/10. 

  Gården, som genom århundraden tillhört Wieselgrens förfäder och deras ättlingar, har 

nyligen av Wieselgrens brorssons sonson sålts till grannen, som nu har de båda Spån-

hultsgårdarna i sambruk. 

  Den nya ägaren framhåller nu, att han inte har någon användning av det gamla vackra 

boningshuset på grund av att han har ett präktigt intilliggande sådant. 

  Byggnaden är sålunda till salu men får sannolikt stå kvar på platsen för att event. 

användas som hembygdsgård eller dylikt, upplyser ägaren. 
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  Då det här är frågan om en kulturbyggnad av samma rang som t.ex. Per Henrik Lings, 

Kristina Nilssons och Carl v. Linnés födelsehem, bör det vara en angelägenhet av första 

ordningen att rädda den gamla gedigna, vackra och förnämliga Spånhultsbyggningen åt 

kommande tider och släkten och helst på dess ursprungliga plats. 

                                                                                                           Johan Nilsson. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 131 Tisdagen den 25 Augusti 1959. 
 

Dödsfall. 
 

Eva Matilda Magnusson †. Fru Eva Matilda 

Magnusson, Spånhult, Vislanda, avled i söndags. 

  Hon var född i S. Vare Norregård, Blädinge, 1869. 

År 1929 dog hennes make, hemmansägare Petter 

Magnusson, Spånhult. Närmast sörjande är dottern 

Gärda, gift med lokförare Gunnar Bengtsson, Älm-

hult, samt sönerna Ernst, f.d. handlande i Mörhult, 

Vislanda, John, lantbrukare i Stenbrohult, Vilhelm, 

byggnadssnickare i Alvesta, Oskar, lantbrukare i 

Blädinge, och Ragnar, lantbrukare i Fållen, Vis-

landa. I deras sorg deltager sonhustrur, barn, barn-

barnsbarn och broder. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 141 Lördagen den 12 September 1959. 
 

Dödsfall. 
 

Sven Samuelsson †. Efter en kort sjukdom avled i 

torsdags i sitt hem f.d. brädgårdsarbetaren Sven 

Gustav Samuelsson, Hagaborg, Öjaby. 

  Den avlidne var född 1884 i Röckla, Vislanda. I 

unga år arbetade han på sin faders gård, som han 

övertog vid faderns frånfälle och innehade till mit-

ten av 1940-talet då han flyttade till Öjaby. Där 

bodde han ett tiotal år på Ingelsgården, under vilken 

tid han arbetade på Kronobergs Trävaru AB i 

Räppe. För ett år sedan inköpte han fastigheten 

Hagaborg i Öjaby, som han låtit renovera. Han var 

en god jordbrukare och tillika en duktig yrkesman, 

som stilla och försynt gick sin väg genom livet. 

  Närmast sörjes han av syskonbarn. 

   

 

 

 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att min svåger och vår  

morbroder 

Sven Samuelsson 
* 1/1 1884 

avled hastigt i sitt hem i dag 

lämnande släktingar och vänner i 

djupaste sorg. 

Vislanda och Eneryda den 10/9 1959. 

SLÄKTINGARNA. 

Mitt hem är där på den andra stranden, 

där livets timslag ej rinner ut. 

Och ej till avsked man räcker handen, 

ty himlens glädje tar aldrig slut. 

Sv. ps. 559. 

 

 

 
 

Vår kära mor, 

farmor och mormor 

Eva Matilda 

Magnusson 
* 19/10 1869 

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd 

och saknad men i ljust och tacksamt 

minne bevarad av oss, broder, övrig 

släkt och många vänner. 

Vislanda den 23/8 1959. 

BARNEN. 

Barnbarn. 

Barnbarnsbarn. 

Sv. ps. 557. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

lördagen den 29 aug. kl. 15. 
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Ur Smålandsposten N:o 143 Tisdagen den 15 September 1959. 
 
En personbil från Vislanda, totalhavererade på lördagskvällen på vägen mellan Ljungby 

och Vislanda, ungefär där Ryssby och Vislanda kommuner stöter samman. 

  Bilen vari, förutom föraren, en person färdades har av allt att döma framförts med hög 

hastighet och kommit i sladdning. Den har därefter gått av vägen på vänster sida, där först 

ett träd c:a sex tum i brösthöjd slitits av. Bilen fortsatte så in i skogen bland träd och 

stenar, där den till sist blev liggande. Då hade båda bakhjulen slitits loss och bakaxeln 

gått av, och f.ö. var det inte mycket kvar av bilen. Båda de åkande, som var från Vislanda, 

klarade sig utan svårare skador. 

 

Yrkesskolan i Vislanda, kan i år glädja sig åt stort intresse från allmänhetens sida. 

Glädjande nog är det främst ungdomarna som vill försöka förkovra sig. Tills i dag har 

140 elever anmält sig, därav många till två kurser. 

  Till kurserna i textning och plakatmålning, räknestickans användning, yrkesräkning, 

maskinskrivning och bokföring kan ännu beredas någon plats, om anmälan inkommer de 

allra närmaste dagarna. 

  Skolan har förmågan att få behålla alla lärarna som tjänstgjorde förra året. Sömnads-

kursen ledes dock av fröken Svea Hedman, som landstinget välvilligt lånat ut. Även i 

övrigt har samarbete etablerats med landstinget. I viss regi skall nämligen under novem-

ber månad genomföras en kurs i tillredning av slakt samt en kurs i hemfrysteknik. Båda 

dessa kurser är fulltecknade. 

  Upprop till de kurser som ej redan börjat, kommer att ske under de närmaste dagarna. 

 
 

Vislanda 
RLF-avdelning 

 
anordnar i samverkan med skogsvårdstyrelsen SKOGSDAG i Lönshult, 

fredagen den 18 sept. 1959 under ledning av jägmästare Kolmodin och 

länsskogvaktare Ohlsson. Samling på ”Stampet” kl. 10 Tävling i skogs-

gallring. Demonstration av besprutning av björksly och dyl., samt de-

monstration av olika skogsbestånd. Matsäck medtages. 

  Efter skogsvandringen samlas deltagarna i Mörhults skola, där kritik 

hålles av exkursionsledaren samt prisutdelning sker i gallringstävlingen 

samt visas filmer. Avdelningen bjuder på kaffe. 

                                                                                      STYRELSEN. 

Vislandabor 
 

En stor sångargrupp och pastor Frisell från Ljungby med- 

verkar vid ungdomens kväll i MISSIONSHUSET 

i dag kl. 20 
 

Omväxlande sång- och musikprogram. – Välkomna! 
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Ur Smålandsposten N:o 145 Lördagen den 19 September 1959. 
 
Höstmarknaden i Vislanda, som ägde rum i torsdags, hade rekordstor tillslutning av 

både marknadsförsäljare och publik. 

  Den gynnades i år av vackert väder, vilket inte hör till det vanliga. För övrigt gick allt i 

den traditionella stilen. I c:a 125 olika salustånd utbjöds en mängd hemslöjdsalster, frukt 

och korta varor. En man som lite i smyg försökte sälja starka drycker, s.k. sputnikar eller 

bomber, tog polisen snart hand om. Hans verksamhet hann inte få några större verkningar 

på marknadspubliken, utan allt gick nyktert och städat till. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 148 Torsdagen den 24 September 1959. 
 
Hyllning. 
 

  Lantbrukaren Gunnar Johansson, Hönetorp, Vislanda, blev på sin 60-årsdag föremål för 

omfattande hyllningar. Familjen uppvaktade med en fåtölj, och syskonen med penningar och 

blommor. Svenska Handelsbankens kontor, Vislanda, representerades av ordf. handlanden Einar 

Ydén och bankkamrer Jan-Åke Olsson, som överlämnade bokverket ”Småland” och blommor. 

Vislanda mejeriförenings styrelse överräckte genom lantbrukare Sven Jonsson, Färanäs, Blädinge, 

ett tennstop samt blommor. Från socialnämnden erhöll jubilaren ett halvt dussin skedar i gammalt 

silver och nämndens talan fördes av lantbrukare Ruben Aronsson, Blädinge. Grannarna i byn 

överlämnade genom byggmästare Gösta Gustafsson ett armbandsur samt blommor. Vidare anlände 

under dagens lopp blommor, presenter och telegram. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 152 Torsdagen den 1 Oktober 1959. 
 

Vislandaolyckor. 
 

  Natten till tisdagen råkade en lastbilschaufför på vägen Vislanda-Ljungby ut för ett 

obehagligt äventyr vid Kroksnäs i Vislanda kommun. 

  Kopplingen till släpvagnen gick sönder och släpvagnen fortsatte av vägen in i skogen 

där den lade sig med hjulen i vädret. Ingen person kom till skada och materialskadorna 

blev mycket små. Vislandapolisen har hand om utredningen. 

  Detsamma gäller om en kollision mellan hästvagn och bil på onsdagseftermiddagen. 

Bilen stod parkerad på vänster sida av Västra Järnvägsgatan. Kusken och hästvagnen 

skulle köra förbi och av en eller annan anledning tog han miste på avståndet och körde 

mot framvagnen av höger sida på bilen. Baklyktan krossades och svåra plåtskador blev 

följden av den ganska egendomliga kollisionen. Gatan är bred och enligt vittnen fanns 

ingen mötande trafik. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 157 Lördagen den 10 Oktober 1959. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller på måndag kupémästare Sture Gustafsson, Stenlyckegatan, Alvesta. Han är född i 

Vislanda. Sedan han slutat skolgången var han först ett par år verksam i fadern byggnadsfirma 

innan han började sin bana som postman år 1927. Han blev fast anställd år 1931 som brevbärare-

elev, som det hette på den tiden. Han har sedan avancerat undan för undan och blev förste postiljon 

år 1944, och från i fjol är han kupémästare. Sedan 1947 är han Alvestabo och bor sedan 1951 i 

egen villa på Stenlyckegatan. Sedan han flyttade till Alvesta, har han haft tjänst på postkupéerna 

till Karlskrona och Markaryd. Under icke mindre än nio år till senaste årsmötet var han aktivt 

verksam som styrelsemedlem, senaste tiden som kassör inom Postmannaförbundets avdelning i 

Alvesta. 
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Ur Smålandsposten N:o 159 Tisdagen den 13 Oktober 1959. 
 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                 SVEN LYRA 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 158 Måndagen den 12 Oktober 1959. 
 
Vislanda föreläsningsförening, har haft besök av sångerskan Tekla Liljedorff, Tranås, 

som till ackompanjemang av sin make, kantor Bengt Liljedorff, sjöng svenska folkvisor. 

  Efter konserten hölls årsmöte. Rektor Harry Larsson avböjde återval som ordförande 

och i hans ställe invaldes stationsmästare Sven Kronström. Övriga styrelseledamöter blev 

handlande John Nilsson. lantbrukare John Andersson, kontorist Gustav-Erland Andersson 

och fröken Stina Andersson. Till revisorer valdes byggmästare Erik Johansson och kantor 

Ernst Rosengren. Den avgående ordföranden avtackades av f. verkstadsarbetaren Karl 

Karlsson, Karlsborg, Vislanda. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 163 Tisdagen den 20 Oktober 1959. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon verkstadsarbetaren Gösta Sandberg, 

Smedjeholmen, Vislanda. Hr Sandberg är född i Backaryds 

församling i Blekinge län. Han kom tidigt ut i förvärvsarbete; 

redan som 13-åring var han sin fader behjälplig vid arbete 

inom sågverksindustrien bl.a. i Blekinge och Småland. År 

1941 flyttade makarna Sandberg till Vislanda och han började 

vid Hästhagens torvmosse där han arbetade till 1954, då han 

fick anställning vid SJ:s skrotningsplats som verkstads-

arbetare. Hans krafter har livligt tagits i anspråk inom det 

politiska, inom fackligt samt inom kommunalt. Sålunda är 

han ordf. i Järnvägsmannaförbundets avd. 172, där han 

nedlagt ett intresserat arbete. Inom Vislanda soc. dem. arbe-

tarekommun är han sedan några år ordförande. Nykterhets-

rörelsen ligger honom varmt om hjärtat, varför han där 

nedlagt ett intresserat arbete i såväl JHF där han är revisor, 

som i ”Wieselgrens förhoppning” där han är vice templar. 

Vidare är han ledamot i Vislanda kommunalfullmäktige. Den 

ungdomlige 50-åringen passerar sin högtidsdag med ungdom-

lig spänst, och har för sitt lugna och sympatiska sätt förskaffat 

sig många vänner. 

Lönnen står grann  

som ett parasoll 

som gullregn är björkens hängen. 

Vinden, som kommer 

från nordanhåll, 

tar färgprakten med i svängen. 

 

Så dansar löven  

i höstkarneval 

men människans hjärta gråter 

Känner ett vemod 

när grenen blir kal, 

och vinden vinterlik åter. 

  

 

När löven fallit 

blir sikten dock fri 

upp mot den stjärna jag äger. 

Luften är lätt 

att andas i. 

I klarheten vill jag slå läger. 

 

Ute på vildgränsens  

gyllene fält, 

vackert som sommarens blomma, 

vill jag i skymningen 

resa mitt tält för dröm, 

 som i mörkret skall komma. 

 

                                 

Hr Lennart Johansson, Vislanda med 

maka Gull-Britt, f. Svensson, Visse-

fjärda. (Foto: Hovfoto Olson, Alvesta). 
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Ur Smålandsposten N:o 166 Måndagen den 26 Oktober 1959. 
 

Ett unikt fynd. 
 

  Då man färdas Storgatan fram inom Vislanda municipal-

samhälle kan man knappast undgå att lägga märke till en uthus-

länga, försedd med en gammal fin dörr av ansenlig ålder. Att 

denna gamla förnämliga dörr varit en kyrkdörr är dock inte 

många människor som tänker på; men detta är emellertid ett 

faktum. Den har nämligen fordom haft sin ursprungliga plats i 

Aneboda gamla kyrka, som för jämt 60 år sedan eller år 1899 

utbyttes mot den nuvarande, som nämnda år invigdes av biskop 

N.J.O.H. Lindström. Aneboda gamla träkyrka, som till sina 

äldsta delar var av mycket hög ålder, till- och ombyggdes 1714 

under konung Karl XII:tes regering och var enligt Wieselgren 

40 alnar lång och 12 alnar bred. Den var mycket bofällig, då den 

revs och uppfördes i Vislanda, där den alltjämt användes som 

missionshus, enligt vad gammalt folk har att meddela. Vad som 

blev över av den gamla kyrkan vid missionshusets uppförande 

inköptes av den myndige bonden och trävaruhandlanden m.m. 

Ingemar Svensson i Lindås, som slagit ner sina bopålar inom 

Vislanda samhälle, där han förvärvat och bebyggt en fastighet, 

som nu äges av hr Stellan Johansson. Den gamla kyrkdörren är 

endast 175 cm. hög, varför alla storväxta människor, som haft sin gång genom 

densamma, har måst vara ganska ödmjuka av sig. Bredden är 80 cm. Dess utvändiga 

klädsel är vackert rutad i olika mönster. Låset är för många år sedan ersatt med ett nytt i 

samma gamla stil som det förra och tillverkat av smedmästare Karlsson i Vislanda. När 

man träder innanför dörren, som fordom varit sakristidörr i Aneboda, något som är 

ganska lätt att konstatera, kommer man in i en liten tvättstuga inom fyra väggar – alla 

försedda med urblekta och fragmentariska kyrkmålningar. De tre väggarna är klädda med 

ej mindre än 29 eller 30 stolsdörrar från nämnda kyrka, som sålunda här under mer än ett 

halvsekel tjänat ett alltför profant ändamål. Men de är dock bevarade, fastän många av 

dem befinner sig i ett bedrövligt skick, vad målningen beträffar. På flera dörrar är dock 

bl.a. numren fullt tydliga. Tvättstugans fjärde vägg är till stor del klädd med sex st. väl 

bibehållna takbrädor, som av formen att döma tillhört ett takvalv i kyrkan. De har varit 

målade i ljus färgton liksom sakristidörrens båda sidor. Människor med levande intresse 

för gammal kyrklig såväl som profan byggnadskultur bör helhjärtat gå in för att dylika 

kyrkliga inventarier, som de här i korthet omnämnda, tillvaratages på rätt sätt för åt 

framtiden bevaras. 

                                                                             Sjöaryd, Eneryda, i oktober 1959. 

                                                                                             Johan Nilsson 

 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på onsdag hemmansägaren Ivar Ahlqvist, Spånhult, Vislanda. Han är född i Oby 

Gullkroken, Blädinge, och arbetade i ungdomen inom jordbruket, huvudsakligen i Blädinge. Han 

gifte sig år 1935 och inköpte i samband därmed sin makas föräldragård i Spånhult. Vid sidan av 

sin jordbrukarbana hade han hand om utlastningen vid Vislanda järnvägsstation av ved, främst för 

Skogsägareföreningens räkning under krigsåren. Han har tillsammans med makan nedlagt ett 

omfattande förbättringsarbete på sin gård och bl.a. byggt nya djurstallat och brutit sten ur åkrarna. 

Förutom sin egen gård brukar han två gårdar till därav en i Fröåsen. Han är mycket känd som en 

intresserad jordbrukare och skogsman och utför även omfattande skogskörningar åt andra. Sedan 

länge har han tillhört RLF-rörelsen och bl.a. varit kassör i vislandaavdelningen. Han är även 

medlem i cp-avdelningen. Hans främsta hobby är fiske och jakt. Som jägare är han medlem i 

Spånhults m. fl. byars jaktklubb. Han är sedan ett tiotal år medlem av Vislanda hemvärn. 
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Krock i Blädinge. 
 

  På söndagsförmiddagen krockade en Vislandabil med en Alvestabil i korsningen i 

Blädingeås. 

  Sikten i själva korsningen är närmast obefintlig. Vislandabilisten observerade inte 

Alvestabilisten, som kom från vänster förrän ungefär på två meters avstånd. Enligt 

förarnas uppgifter körde båda sakta. Alvestabilen träffades på höger sida och slog runt 

och hamnade på sidan ute i en åker några meter från olycksplatsen. Bilen kan anses 

totalhavererad. Vislandabilens framparti fick svåra skador och bägge bilarna fick bärgas. 

 

Slarvig bilförare. 
 

  Vislandapolisen fick i lördags kväll anmälan om en vårdslös omkörning på vägen Ströby 

–Vislanda. Det meddelades, att samma bil, kört ut på huvudled utan att iakttaga stopplik-

ten. Eftersom bilen redan hade passerat Vislanda, då anmälan inkom, kontaktades 

Ljungbypolisen som lyckades stoppa bilföraren. Denne erkände att han ej iakttagit 

stopplikten men ville ej medge vårdslös omkörning. Polisutredning skall göras. 

 

 

 

 

Från Vislanda, meddelas: 

  I församlingssalen i Vislanda talade härom kvällen magister Anders Blomgren, Borås, 

över ämnet ”Vårt ansvar för kyrkan och församlingen”. Kvällens sammankomst inleddes 

med att kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, till orgelackompanjemang sjöng ”Jag lyfter 

mina ögon upp till bergen” av Carl L. Nylund. Kyrkoherden läste därefter några 

bibelverser och hälsade talaren välkommen. Magister Blomgren redogjorde i sitt 

anförande för några områden inom den kyrkliga verksamheten där lekmannen kan utföra 

ett stort och välsignelsebringande arbete. Han nämnde bl.a. ungdomsvården och 

betydelsen av att väcka hemmen till besinning och ansvar. Kyrkoherde Jonson avtackade 

och avslutade med en kort aftonandakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 167 Tisdagen den 27 Oktober 1959. 
 

Eric Bojs till Vislanda. 
 

  Vislanda hembygdsförening ordnar en hembygdsafton i kommunalsalen på torsdag. De 

förnämsta dragplåstren är den populäre snabbtecknaren Eric Bojs, Kalmar, som ritar och 

berättar i känd stil, samt Sven Klasson, Grimslöv, som underhåller med sång. 

  Programmet upptar dessutom musik, servering, auktion m.m. och besökarna kan bereda 

sig på en verkligt trevlig afton. 
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Ur Smålandsposten N:o 169 Fredagen den 30 Oktober 1959. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller i dag jordbruksarbetaren Karl Olsson, Vislanda. 

Han är född i Remmatorp i församlingen där han ägt ett litet 

jordbruk. För övrigt har han varit sysselsatt med skogsarbete. 

Han åtnjuter numera förtidspension och är bosatt hos hr Gösta 

Sandberg, Smedjeholmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 170 Måndagen den 2 November 1959. 
 

Dödsfall. 
 

Johan Husén †. F. disponenten vid gamla Ång-

sågen i Vislanda, Johan Husén, Stockholm, har av-

lidit i sitt 85:e levnadsår. 

  Han var född i Frösunda år 1875.  Efter lantbruks-

utbildning bl.a. på Ultuna, praktiserade han på olika 

gårdar. Tidigt började han dock intressera sig för 

trävarubranschen och var ett antal år verksam i 

Nässjö. Han kom sedan till Ångsågs AB i Vislanda, 

där han var disponent i ett 20-tal år. I början av 40-

talet bosatte han sig i Stockholm. År 1947 blev han 

änkling. Långt in på sin levnads höst satte Johan 

Husén en ära i att klara sig själv, och själv skötte 

han hushåll och lägenhet. Sysslolösheten var hans 

värsta fiende, och i början på 50-talet skaffade han 

sig en anställning på flygförvaltningens förråd. Där 

var han varje dag i verksamhet tills för fem månader 

sedan, då han drabbades av sjukdom. Nyligen hade 

han blivit så pass återställd, att han tyckt sig orka 

återgå till arbetet. Hans första arbetsdag efter sjuk-

domstiden blev dock hans sista levnadsdag, enär 

han drabbades av en hjärtattack. 

  Närmast sörjande är sonen Torsten, professor vid lärarhögskolan och Stockholms högskola, 

dottern Britta bosatt i Skepptuna, sonen Lennart läroverksadjunkt i Stockholm samt dottern Karin 

gift med reklambyråinnehavaren Ulf Hallvig, Stockholm, jämte barnbarn. 

   

 

Från Vislanda, meddelas: 

  Sparbanksveckan i Vislanda har lyckats mycket bra. Sålunda har man haft 1.261 

insättningar, och det insatta beloppet utgjorde 117.437 kr. Det innebär, att medeltalet pr 

insättning blev kr. 93,13 – ett gott resultat. 212 sparbössor har tömts. Den tusende 

insättaren blev belönad med blombukett. 

Hr Åke Magnusson, Alvesta, med maka 
Rose-Marie, född Edvardsson, Vis-

landa.  (Foto: Lundbergs, Vislanda). 

 

 

 
 

Vår käre Far 

Johan Husén 
* 7/2 1875 

lämnade oss hastigt i dag. 

Stockholm den 26 oktober 1959. 

TORSTEN och INGRID 

BRITTA 

LENNART och INGRID 

KARIN och ULF 

Barnbarnen. 

  Jordfästningen äger rum torsdagen den  

5 november1959 kl. 14,00 i Tomtberga 
Gravkapell, Huddinge dit ev. blommor 

kunna sändas före kl. 13,00.  

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 173 Lördagen den 7 November 1959. 
 

Dödsfall. 
 

Hulda Lund †. Efter många års sjukdom avled i 

torsdags fru Hulda Lund, maka till framlidne 

stationsförman C.G. Lund, Vislanda. 

  Fru Lund var född den 19 juni 1887 i Slätthög. I 11 

år har hon varit sängliggande. Sedan makens död 

1957 har fru Lund vårdats dels hos sin son och 

svärdotter i Vislanda och dels hos dottern i Norrhult, 

där hon nu slutat sina dagar. 

  Närmast sörjande är dottern Helfrid, gift med 

glasblåsaren Olle Bengtsson, Norrhult, samt sönerna 

Bror och Stig, gjuteriarbetare i Alvesta och Carl-

Eric, tapetserare i Vislanda. I deras sorg deltager 

svärdöttrar, barnbarn, syskon och många vänner. 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 182 Måndagen den 23 November 1959. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dödsfall. 
 

Karl Vilhelm Johansson †. Å Vislanda ålderdomshem har avlidit Karl Vilhelm Johansson. 

  Han var född i Vislanda 1888 och har varit bosatt i Brantåsen Fagerås, Vislanda. Under många år 

deltog han i arbetet på betfälten på olika platser i Sverige. 

 

 

 
 

Vår kära lilla Mor, 

Farmor och Mormor 

Hulda Lund 
* 19/6 1887 

har i dag efter ett långvarigt och 

tåligt buret lidande stilla insomnat. 

Sörjd och saknad av oss, syskon, 

släkt och många vänner. 

Vislanda den 5/11 1959. 

Barn och Barnbarn 

Barnbarnen. 

Kära Mamma,  

Du har genomkämpat striden 

Och till vila lagt Dig ner. 
Nu Du funnit har den friden 

Som ej denna världen ger 

Allt bekymmer, sorg och smärta 
Som Dig sökt på livets stig 

Och som sårat har Ditt hjärta 

Har nu evigt skilts från Dig. 

  För dem som vill följa den avlidna till 

hennes sista vilorum meddelas att jord-

fästningen äger rum i Vislanda kyrka 
lördagen den 14/11 1959 kl. 14,00. 

  Samling i hemmet kl. 11,30. 

 

 

 

 
 

Min käre broder 

Karl Johansson 
* 7/1 1888 

har i dag stilla insomnat. 

Sörjd – Saknad  

Ålderdomshemmet, Vislanda  

den 22 november 1959. 

INGRID MALM 

Systerbarnen. 

Sv. ps. 355. Hr Ragnar Carlsson, Urshult, med 

maka Gunvor, f. Johansson, Vislanda.  

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 
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Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka samman-

vigdes i lördags hemmans-

ägaren Erik Tage Andersson, 

Öja, och fröken Alfhild Gerda 

Maria Olsson samt butiksförse-

tåndare Johan Åke Johansson, 

Öja, och fröken Ragnhild Emma 

Birgitta Olsson. Brudarna är 

döttrar till hemmansägare Emil 

Olsson och hans maka, Brohult, 

Vislanda. När brudparen tågade 

in i kyrkan, spelade kantor Ernst 

Rosengren, Vislanda, ”Larghet-

to” av J. Speth. Vigseln förrätta-

des av kyrkoherde Eskil Jonson, 

Vislanda, som talade över orden 

i Dav. 33: 22 ”Din nåd Herre, 

vare över oss, såsom vi hoppas 

på Dig” samt sjöng brudmässan. 

När de nygifta lämnade kyrkan, 

spelades ”Fuga” av J.J. Frober-

ger. Efter vigselakten gav bru-

darnas föräldrar middag å Ene-

borg, Eneryda, där brudparen 

blev föremål för hyllningar i tal 

och telegram. 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 183 Tisdagen den 24 November 1959. 
 

                                 Från kristna 

                                         verksamheten 
 

Vislanda. 
 

  Vislanda kyrkliga syförening har firat sitt 35-årsjubileum. Det var 1924 som dåvarande 

kyrkoherden K. Holm startade föreningen. Intresset har varit mycket stort. År 1943 

bildades i Mörhult en syförening och 1948 en i Sjöbacken. Samtliga tre deltog i jubi-

leumsfirandet, som var förlagt till kyrksalen. Högtidligheten inleddes med psalmen 118. 

  Kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, talade om syföreningarnas uppgifter och betydelse 

och påminde om de medlemmar, som nu för alltid är borta. Han tackade alla för deras 

intresserade arbete i kyrkan och meddelade att blommor under dagen har nedlagts på 

kyrkoherde Holms grav. 

  Under den efterföljande kaffedrickningen gav kyrkoherden en kort historik över jubila-

rens ekonomiska förehavande och hjälpverksamhet. 

  Till fem medlemmar som varit med under alla 35 åren överlämnades blommor. Även till 

kyrkoherde Jonson överräcktes blommor. 

  Från Blädinge syförening framfördes lyckönskningar genom komminister Nils Ekedahl 

och blommor överlämnades av fru Ekedahl. Anna Pettersson, Mörhult, tackade jubilaren 

å Mörhult och Sjöbacken syföreningars vägnar. Sång utfördes av komminister Ekedahl, 

som till eget ackompanjemang ”Herren är min herde” av Gustaf Nordqvist samt av kyrko-

herde Jonson, som till ackompanjemang av fröken Ingegärd Krusell sjöng ”Vid Babels 

älvar” och ”Lovad vare Herren” av G. Wennerberg. Grevinnan Posse talade över sina år 

som husmor å missionsstationen ”Svenskbo” i Rhodesia. Till sist höll komminister 

Ekedahl en kort aftonandakt. 

Fr.v. hr Tage Andersson, Gemla, med maka Alfhild, född Olsson, Vislan-

da. Där bredvid hr Åke Johansson, Gemla, med maka Ragnhild, född 
Olsson, Vislanda.                                   (Foto: Lundbergs, Vislanda). 
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Ur Smålandsposten N:o 186 Måndagen den 30 November 1959. 
 

Trafikolycka vid Huseby 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

  I lördags förmiddag inträffade en trafikolycka vid Huseby, som blev ganska svår både 

vad persons- och materialskador beträffar. En bil, hemmahörande i Markaryd, kom från 

Grimslövshållet, och i det disiga vädret, och säkerligen även i samband med hög hastig-

het, observerade inte föraren i tid, att vägen vid Huseby gör en 90 graders vinkel med 

påföljd, att bilen fördes rätt ut på huvudleden Växjö – Ljungby och över vägen nedför en 

hög slänt och ned på åkern, där först ett dike på en halv meters djup går. 

  Där blev det i det allra närmaste tvärstopp. Ögonvittnen uppger, att det var mycket nära, 

att bilen slagit en volt. Men jordvallen gav vika och bilen blev stående med främre och 

bakre hjulparen å ömse sidor om diket. 

  Ögonvittnen till olyckan skyndade fram till olycksbilen och fann två ungdomar i 20-

årsåldern, till synes illa skadade i bilen. Föraren satt hårt fastklämd mellan föraresätet och 

den vikta ratten, som han fått i bröstet. Han fick brytas loss med järnspett. Hans passa-

gerare, en flicka, hade fått fula skärsår i pannan, då hon fallit mot vindrutan som kros-

sats. 

  I ambulans fördes paret till lasarettet i Växjö, där de efter omständigheterna befinner sig 

väl. Föraren hade ådragit sig käkbensbrott och en lindrig hjärnskakning. Kvinnan hade 

förutom skärsår även fått ena knäskålen skadad. 

  Bilens skador på frampartiet, kylaren, hjul, flyglar m.m. blev stora. 

 

Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka sammanvigdes i lördags kontorist Stig Arne Jönsson, Halmstad, och barnmors-

kan Marianne Rosengren, dotter till Ernst Rosengren och hans maka, Vislanda. När brudparet 

intågade i kyrkan, spelade musikdirektör Per Jonson, Växjö, bröllopsmarschen ur ”En 

midsommarnattsdröm” av F. Mendelsohn. Kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, sjöng från läktaren 

”Högtlovad vare Gud” av Einar Löf. Vigseln förrättades av kyrkoherde Jonson som talade över 

Paulus brev till Kolosserna 3: 17 ”Allt vadhelst I företagen Eder i ord och gärning, gören allt det i 

Herren Jesu namn, och tacken Gud, Fadern, genom honom”, samt sjöng brudmässan. Brudparet 

lämnade kyrkan under det att ”På Gud och ej på eget råd” orgelkoral av J.G. Walther spelades. 

Efter vigseln gav brudens föräldrar middag å Vislanda hotell. Tal hölls av brudens fader, 

brudgummens broder köpman Bertil Jönsson, Halmstad, vigselförrättaren, folkskollärare J.W. 

Gustavsson, Vislanda, och fru Elma Gustavsson, Vislanda, samt av brudens broder stud. Björn 

Rosengren. Ett stort antal telegram anlände. 

Olycksbilen for rätt över vägen, utför en vägren och blev 

stående på åkern. 



 
96 

Ur Smålandsposten N:o 189 Lördagen den 5 December 1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISLANDA 
Med fyllda och välutrustade lager hälsar vi 

Eder välkommen med JULINKÖPEN. 
 

Everts fisk-, frukt- och 
grönsaksaffär 

Vördsamt 

Vivi och Evert Bladh 
Telefon 380. 

När det gäller 

TV, RADIO, SPORT 
CYKLAR, MOPEDER, MOTORSÅGAR, 

TILLBEHÖR, REPARATIONER 

Cykel- och Sportaffären 
Vislanda – Telefon 33. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalombud:  Kantor Ernst Rosengren. Tel. 41. 

    Den verkliga julklappen är en 

  TV 
Vi har även stor sortering av 

ARMATURER och EL. APPARATER 

 

Elektriska Installationsbyrån 
Harry Karlsson 

Telefon Vislanda 3, Grimslöv 189, 

Häradsbäck 12. 

Julklappsaffären 

i särklass 
1 000-tals olika presentartiklar 

för alla åldrar 

BOSTRÖMS 
Bok-, Tobaks- och Pappershandel 

Telefon 59. 

  

 

 

 

 

 

 

 

FÖRSE JULBORDET 

med mejeriprodukter 

som  ger  både  näring  och styrka  

för  långt  mera  än  

det kostar. 

 
Vislandaortens Mejeriförening 

Telefon 16,    Filialen 261. 

Anders Jonssons 
Konditori 

 

rekommenderar 

sina BAKVERK för julen. 
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En kollision, med tre olika bilar inträffade på onsdagskvällen i Vislanda. 

  Efter dansens slut i Vislanda folkpark bildades det en lång bilkö vid järnvägsövergången 

där bommarna var fällda. Sedan det blivit klart att passera spåret, satte hela bilkön igång 

västerut. Av någon anledning gjorde en av de främre bilarna en kraftig inbromsning. De 

flesta lyckades stanna sina fordon, vilket tyvärr inte gick för bilen som körde näst sist 

med påföljd att den gav den framförvarande en ordentlig törn. Då inte heller den senaste 

bilen kunde stanna fort nog, blev den näst sista i sin tur påkörd bakifrån av denna. Det 

uppstod betydande skador på alla tre bilarna. Den innersta, som blivit krockad både fram 

och bak, fick bärgas från platsen. Bilarna var hemmahörande i Växjö, Ljungby och 

Virestad. 

 

Långtradare av vägen.  Vid Hokadal på vägen Ljungby– Vislanda körde på fredags-

kvällen en dansk långtradare av vägen.  

  Bilen kom från Vislanda lastad med 17 ton papper. Plötsligt fick den omkörningssignal 

bakifrån, och höll för långt ut till vänster. Släpvagnen välte efter 30 á 40 meter i diket, 

medan bilen blev stående till hälften i diket. 

 

 

 

 
 
 

Nytt bostadsområde i Vislanda 
 

   Sex HSB-hus 

           i kv. Höken 

                   snart klara. 
 

  I kvarteret Höken i Vis-

landa nära idrottsplatsen byg-

ger HSB sex familjevillor, 

varav fem skall vara inflytt-

ningsklara till jul. Den sjätte 

blir klar någon gång i feb-

ruari. Redan om några dagar 

kommer ytterligare två enfamiljsvillor att påbörjas på samma område. De första husen 

började byggas i juni i år, och tre är redan tagna i bruk. 

  HSB-projektet i Vislanda har tagit sikte på att få fram ekonomiska enfamiljsvillor till så 

god standard som möjligt. Köpare finns till alla husen, varav tre av de nu snart inflytt-

ningsklara samt de två som inom kort skall påbörjas, köpts av f:a A-betong, som har stort 

behov av personalbostäder. 

  Husen blir av tre skilda storlekstyper, omtalar huvudentreprenören byggmästare Erik 

Gustafsson, Vislanda. Av de fem snart inflyttningsklara, är tre st. trerummare om 76 kvm. 

I förgrunden de nya trerumsvillorna med hel källarvåning. 

De större fyrarumsvillorna har en mycket vacker exteriör. 
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och två blir fyrarummare på 90 kvm. Det sjätte huset får en mindre 4-rummare på c:a 80 

kvm. De två som skall påbörjas i dagarna blir en trerumsvilla på 76 kvm. samt en liten 

fyrarummare på 80 kvm. 

  Samtliga hus är av typ Boro monteringsfärdiga och uppföres av två med fasadtegel samt 

tak av Gottåsa cementtegel. Alla husen är enplans med hel källarevåning samt garage i 

källaren. Husen var från början projekterade för vanlig panncentral med vedeldning, men 

efter de blivande ägarnas önskan blir det oljeeldning i alla hus utom ett. 
 

Hög standard. 
 

  Standarden blir relativt hög med parkettgolv i alla vardagsrummen, linoleumsmattor i 

sovrum samt vinylplattor i kök och tambur. Elspisar och kylskåp är standard i de väl 

dimensionerade köken. För tvättmaskin som dock ej tillhör finns utrymme i källaren. 

  Samtliga villor får altan och terrass. De större fyrarummarna är försedda med en trevlig 

öppen spis. 

  Beträffande golven i vardagsrummen provar entreprenören för första gången en 

färdigbehandlad parkett, d.v.s., att slipning och syntekobehandling är gjord redan på 

fabriken. Tack vare noggrann spontning och dito passning på bjälkunderlaget, har den 

färdiglagda parketten blivit så jämn och fin, att i varje fall inte en lekman kan avgöra om 

slipning skett före eller efter golvläggningen. 

  I stället för dyrbara marmorskivor har samtliga fönsterhyllor gjorts av hårdpressad 

eternit. Garderobs- och skåputrymmen är mycket väl tilltagna, och samtliga kök är så pass 

rymliga, att de även tillåter matplats. En detalj i köket, som husmor kanske kommer att 

sakna, är en eller flera utdragsskivor. Däremot finns kryddställ som standard samt en rejäl 

imventil i taket. Samtliga badrum har fönster. 

  I källarvåningarna finns utöver garage och panncentral flera bra rum som säkert kommer 

till god användning. 

  Husen blir relativt billiga och kostar inklusive tomt c:a 48.000 kr. för de minsta på 76 

kvm. och omkring 50.000 kr. för 80 kvm medan de största om 90 kvm:s lägenhetsyta går 

på c:a 56.000. Den egna insatsen är beräknad till c:a 10 procent. 

  Huvudentreprenör är som nämnts byggmästare Erik Gustafsson, Vislanda, husen är 

konstruerade av HSB:s eget arkitektkontor, för värmeinstallationerna svarar firman 

Svensson, Vislanda, för målningen firma Edvin Lidehorn, Vislanda, och för de elektriska 

installationerna firma Harry Karlsson, Vislanda. 
 

Kvarteret färdigbyggt. 
 

  När HSB-projektet är slutfört är hela kvarteret Höken färdigbyggt och har då inalles 14 

enfamiljsvillor. Sex har nämligen tidigare uppförts på området. 

  Då dessa sex uppförts av fem olika byggmästare, har det blivit skilda stilar, vilket dock 

ingalunda förfular området. Då även HSB-villorna har skilda exteriörer blir kvarterets 

villabebyggelse mycket trevligt varierad. 

  Ännu en tomt finns på området, men den disponeras av televerket och kommer aldrig att 

bebyggas, i varje fall inte med bostadshus. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 187 Tisdagen den 1 December 1959. 
 
Vislanda ABF-avdelning, hade i söndags anordnat Bokens afton i Kommunsalen, 

Vislanda. 

  Ett 40-tal personer hade infunnit sig. Herrar Lundberg och Ferm inledde med musik. 

Avdelningens ordf. lantbrukare Ragnar Carlsson, Röshult, hälsade välkommen. För-

fattaren Folke Fridell talade bl.a. om betydelsen för den enskilda människan av att läsa 

god litteratur.  

  Publiken hade både före och efter föredraget möjlighet att studera höstens boknyheter, 

som utställdes i lokalen av Boströms bokhandel. 
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Ur Smålandsposten N:o 190 Måndagen den 7 December 1959. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Mor och far, son och moster 

                         i Uråsa-familj dödade av tåg 
 

Fruktansvärd olycka vid 

               Vislanda – halkan orsak 
 

  En fruktansvärd olycka, som krävde fyra 

människoliv, inträffade kl. 9,15 på lördags-

morgonen vid järnvägsövergången i Skörda 

omkring tre kilometer från Vislanda station 

på linjen Karlshamn – Vislanda. En personbil 

förd av 37-årige arrendatorn Arne Gustafs-

son, Gemeslösa, Uråsa, kolliderade med ett 

rälsbusståg på ingående till Vislanda station. 

Bilen förvandlades till en skrothög. Två 

damer i baksätet, förarens moder 61-åriga 

Emeli Martina Gustafsson, Uråsa, och hen-

nes syster 56-åriga fru Jenny Hansson, 

Älmhult, tycks ha ljutit en ögonblicklig död. 

Föraren fördes i taxi till Växjö lasarett men 

avled på vägen dit. Hans fader, 72-årige f. 

hemmansägaren Karl Gustafsson, Uråsa, var 

ännu vid liv då han i ambulans fördes till lasarettet men avled efter en timme. Ingen av 

offren företedde så svåra yttre skador, utan det var de inre skadorna som krävde deras liv. 

  Järnvägsövergången där olyckan inträffade, är numera bevakad med ljud och ljus-

signaler.  

  Sikten är relativt god från alla håll, men bilföraren, som kom från Vislanda norrifrån på 

väg mot Gottåsa, tycks för sent ha observerat att rälsbussen kom. 

  Det snöade helt lätt, men den kraftiga vinden virvlade upp en hel del snöbyar i luften, 

vilket kan ha inverkat menligt på sikten.  

Bilen blev i det närmaste fullständigt krossad av rälsbusståget. Den kom upp på spåren från 

vänster på bilden närmast dressinen och släpades med ett stycke varefter den kastades ned i 
det motsatta banvallsdiket. Två damer i baksätet ljöt en ögonblicklig död medan de två 

männen i framsätet avled något senare. 

De omkomna överst fr.v. arrendator Arne Gustafs-

son och hans moder Martina Gustafsson. Längst ned 
t.h. fadern Karl Gustafsson och infälld t.v. fru 

Gustafssons syster änkefru Jenny Hansson, Älmhult. 
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  Till en början fick polisen inte tag i andra 

ögonvittnen än rälsbusspersonalen och några 

passagerare. Sent på lördagskvällen anmälde 

sig dock en trafikant, som iakttagit både 

bilen och rälsbussen sekunderna före kolli-

sionen. Vittnet har berättat, att bilen i sakta 

fart kom mot järnvägsövergången och fort-

satte upp på spåret framför rälsbussen, som 

träffade bilens vänstra sida i höjd med mittre 

dörrstolpen. 

  Om bilföraren bromsat, så att hjulen stått 

stilla, då bilen kom upp på spåret, har vittnet 

med säkerhet inte kunnat yttra sig om. Po-

lisen hade kunnat säkra korta bromsspår, 

men det är inte alls säkert, att de härrör från 

olycksbilen. 

  I alla händelser har dock olycksbilen hållit 

kraftigt åt höger sedan då den styrde upp på spåret. 
 

Bilen söndersmulad. 
 

  Rälsbussens framparti träffade bilens vänstra sida i höjd med dörrstolpen, varvid bilen 

släpats med spåret 17 meter och vridits ett halvt varv åt vänster, varefter den slungats ned 

i diket på vänstra sidan av banvallen i rälsbusstågets färdriktning. Hela karossen på bilen 

blev formligen krossad, och det var praktiskt taget endast främre delen av frampartiet som 

vittnar om att de förvridna resterna en gång varit en personbil, en Peugeot av äldre 

modell. 

  Rälsbussföraren såg ett 100-tal meter från övergången hur bilen kom upp på spåret. Han 

signalerade och bromsade och lyckades stoppa rälsbusståget, som bestod av fyra vagnar, 

108 meter nordväst om järnvägsövergången. 

  Det var ganska mycket folk med rälsbussen, och många blev mer eller mindre chockade 

men ingen blev skadad vid själva inbromsningen och krocken. Rälsbussföraren, som är 

hemmahörande i Karlshamn, fick den värsta chocken. 

  Tågmästaren sprang omedelbart till närmsta gård, nämndeman Olssons i Skörda, och 

larmade därifrån stationspersonalen i Vislanda, som kallade ambulans och polis.  

  Olycksplatsen företedde en fruktansvärd anblick med den söndersmulade bilen vid 

vänstra banvallen. De bägge männen i framsätet hade slungats ut genom dörrarna, medan 

kvinnorna låg fastklämda i resterna av det som en gång varit en bilkaross och ett baksäte. 

  I sjukbil från Vislanda fördes bilföraren Arne Gustafsson, som företedde svaga 

livstecken, först till lasarettet. Men han var vid framkomsten död. När den första ambu-

lansen efter några minuter anlände från Växjö, tog dess personal hand om förarens fader, 

Karl Gustafsson. Han levde men var synbarligen mycket illa däran. Han avled också en 

timme senare på lasarettet. De två döda kvinnorna, Karl Gustafssons maka Emeli Martina 

och hennes syster fru Jenny Hansson, Älmhult, hämtades av ambulans nr 2. 
 

På väg till släkten. 
 

  De omkomna personerna var på väg till Älmhult när de drabbades av olyckan. Fru 

Hansson hade gästat familjen i Uråsa. Man hade lämnat hemmet där tidigt på morgonen 

för att efter avlämnandet av fru Hansson i Älmhult fortsätta till Åstorp i Skåne, där de 

skulle gästa en syster till fru Gustafsson och fru Hansson. 

  De körde först till Vislanda i ett ärende och därifrån vidare förbi Kojtets vägskäl och 

Skörda för att via vägskälet Gottåsa åter komma ut på Älmhultsvägen. 

  Men så långt kom de aldrig – ett oblitt öde ingrep och vållade katastrofen, som till 

största delen väl får skrivas på halkans konto. 

Rälsbussen fick som synes blott obetydliga skador. 

Det var blott ett lyktglas som gick sönder. 
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  Vislandapolisen påbörjade omedelbart utredningen om olyckan. Med hjälp av ban-

personalen provades signalanordningarna, som visade sig till alla delar fungera. 

  Tidigare, år 1954 inträffade en annan svår kollision mellan tåg och bil vid samma 

järnvägsövergång, som då var obevakad. Den olyckan krävde inget dödsoffer, men 

resulterade i att järnvägsövergången blev bevakad, först av bommar, som numera ersatts 

av ljud- och ljussignaler. 

  Några större tågförseningar uppstod inte med anledning av olyckan. Rälsbusståget var 

redan vid ingåendet till stationen 15 minuter försenat. Rälsbussen blev inte värre skadad, 

än att den kunde fortsätta fram till stationen. Anslutande snälltåg kunde fortsätta med 

passagerarna med ungefär en kvarts försening. 
 

En parallell 
 

till Vislandaolyckan inträffade vid en järnvägsövergång i Kupersmåla, Ryd, också på 

linjen Karlshamn–Vislanda den 27 december 1953. 

  Då omkom också fyra personer, kommunalarbetaren A.G. Adamsson, Alvesta, hans 

hustru Ruth och två små barn. Den gången rådde ett ymnigt snöväder som betydligt 

försämrade sikten. 

 

                                 Från kristna 

                                         verksamheten 
 

Vislanda. 
 

  Vislanda kyrkliga söndagsskola, avslutade i går höstterminen med adventshögtidlighet i 

Vislanda kyrka, som var fylld av barn och föräldrar. 

  Kyrkoherde Eskil Jonson inledde högtidligheten med att sjunga ”Gören portarna höga” 

av Gunnar Wennerberg. Sedan psalm 43: 1– 4 sjungits släcktes belysningen i kyrkan och 

ett 30-tal barn med ljus i händerna intågade i kyrkan under det att de sjöng ”Härlig är 

jorden”. Framme i koret läste barnen bibelverser ur texterna för advent och jul och sjöng 

advents- och julpsalmer. 

  En barnkör sjöng från läktaren ”Advent är väntans tid” av W. Åhlén, ”Dotter Zion” av 

G.F. Händel, ”Ett barn är fött på denna dag”, melodi från medeltiden, samt ”Hosianna” av 

Vogler. 

  Kyrkoherde Jonson höll en kort betraktelse varefter följde altartjänst och som avslutning 

sjöngs psalmen ”Tryggare kan ingen vara”. De barn som deltagit i söndagsskolan fick 

därefter i sakristian gottepåsar och jultidningar. 

 
Insamlingen i Vislanda och Blädinge, genom skolbarnens medverkan till förmån för 

Rädda Barnen gav till resultat 445 kr., vilken summa fru Gun Andersson, Vislanda, som 

organiserat insamlingen, insänt till organisationskommittén. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 195 Tisdagen den 15 December 1959. 
 
Dödsfall. 
 

Ester Johansson †. Fru Ester Johansson, maka till kyrkovärd S.G. Johansson, Ekemon, Vislanda, 

avled i söndags. Hon har en tid besvärats av ohälsa och var därför intagen på lasarettet i Växjö. 

Hon var i det närmaste återställd och skulle resa hem om någon dag, men helt plötsligt tillstötte 

hjärnblödning, och den ändade hennes liv. 

  Hon var född i Flöxmåla, Tingsås 1890, där föräldrarna var lantbrukare. Några år senare flyttade 

hon till gästgivaregården i Gäddeviksås. Fru Johansson kom till Vislanda i början av 1920-talet 

och ingick äktenskap 1924. Hon har varit en duktig och plikttrogen husmor och har genom sitt 
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lugna och försynta sätt blivit allmänt omtyckt och aktad. För Vislanda SLKF-avdelning, som hon 

tillhört sedan den startades, har hon nedlagt ett hängivet arbete. Likaså var hon en intresserad 

medlem av Vislanda kyrkliga sykrets. En stor bekantskaps- och vänkrets deltager i sorgen.  

  Närmast sörjande är förutom maken, dottern Elin gift med kyrkovärd Arvid Johansson, Hönetorp, 

samt sönerna Harald, som övertagit föräldragården, och Arnold, som är lastbilschaufför vid 

Ångsågen i Vislanda. 

 

 

Släktmöte i Vislanda. 
 

  På initiativ av fru Linnéa Petersson, Vret, Hjortsberga, hade ett relativt stort antal 

ättlingar till hemmansägaren Nils Svensson i Fållen, Vislanda, och hans hustru Ingrid f. 

Månsdotter, i lördags mött upp i församlingssalen i Hönetorps gamla skola för att 

gemensamt ägna några timmar åt minnet av fäderna i förfluten tid och samtidigt få erfara 

en angenäm släktgemenskap tillsammans. 

  Efter ett vältaligt hälsningsanförande av fru Linnéa Petersson, följde en sång- och 

musikstund, där den agerande var fröken Maj-Britt Petersson, Vret, som sjöng solo efter 

eget ackompanjemang. Efter den gemensamma släktsupén överlämnades ordet till 

genealogen Johan Nilsson i Sjöaryd, Virestad, som redogjorde för släkten och dess 

traditioner ända tillbaka till slutet av medeltiden. Samtliga ättlingar till Nils Svensson i 

Fållen är ävenledes ättlingar till Wieselska prästsläktens anfader kyrkoherden i Vislanda 

Haraldus Simonis Almosius och hans hustru Elisabet född Bondesdotter. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 196 Torsdagen den 17 December 1959. 
 
Vislanda folkskolor, har i dagarna gjort ett gott handtag i sin propaganda mot mör-

kerdöden. Vislanda pastorats sparbank skänkte nämligen en utmärkt reflexanordning till 

eleverna i klasserna 1– 3.  

  Den är effektiv och praktisk därför att den med ett enkelt grepp är flyttbar från ett plagg 

till ett annat. Lärarna, som är mycket tacksamma för denna värdefulla hjälp, hoppas 

livligt att föräldrarna nu kontrollerar sina telningar, så de verkligen bär reflexen under 

promenader i mörker. Den är en livförsäkring så god som någon. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 201 Måndagen den 28 December 1959. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 Från Vislanda, meddelas: 

  Julen i Vislanda inleddes julafton med julbön vid granen å Västra järnvägstorget. 

Vislanda musikkår under ledning av hr Stig Ferm spelade ”Tomtarnas vaktparad” samt ett 

potpurri på julsånger. En barnkör sjöng ”Nu så kommer julen” och ”Nu tändas tusen 

juleljus”. Kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, höll en kort betraktelse, som omramades 

med psalmsång. 

 

 

Rune Viklander 

Stina Karlsson 

Håsjö.                                    Vislanda.                                     

                                

 

 

Förlovade 
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  Vid julottan i Vislanda kyrka sjöng kyrkoherde Jonson ”O helga natt” av Adam och 

barnkören ”Stilla natt”. Kyrkoherde Jonson predikade vid ottesången och den därpå 

följande högmässan, vid vilken kyrkokören sjöng ”Helga natt, jag hälsar dig”, av J. 

Widéen och ” Det är en ros utsprungen”. Som postludium spelade musikdirektör Per 

Jonson, Växjö, ”Från himlens höjd” av J.S. Bach samt under offergången ”Var hälsad 

sköna morgonstund” av D. Buxtehude. Offer till flyktinghjälpen upptogs framme i koret 

och uppgick till 1.022 kr. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 203 Torsdagen den 31 December 1959. 
 

Krock i Alvesta. 
 

  En krock mellan en personbil från Vislanda och en motorcykel från Alvesta inträffade 

vid 7-tiden på tisdagen. 

  Bilen svängde söderifrån in mot Ostermansportarna i samma ögonblick som den 

norrifrån kommande motorcykeln sökte passera. Endast obetydliga sakskador vållades. 

Motorcykelföraren fick föras till lasarettet med ambulans, men han kunde trots att 

skadorna i huvudet var så stora, att de fick sys samman med närmare 20-talet styng, efter 

omläggningen återvända till hemmet i Alvesta redan på tisdagen. 

 

 
Reklam hämtad ur Smålandsposten N:o 153 Lördagen den 3 oktober 1959. 
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Ur Smålandsposten N:o 1 Lördagen den 2 Januari 1960. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Bröllop. 
 

  I Vislanda prästgård har sammanvigts betongarbetaren Andras Gyuricsko, och fröken Ingrid 

Samuelsson, dotter till hemmansägaren Gunnar Samuelsson och hans maka, Elnaryd, Vislanda. 

Vigseln förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, som också höll tal. 

 

 

 

 

 

Död 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  I onsdags avled på Hovmantorps vårdhem konsthantverkaren Ture Gottfrid Frej, Hov-

mantorp, i sitt 82:dra levnadsår. 

  Han var född i Ekeberga. Som ung ägnade han sig åt skomakeriyrket men övergick sedan till 

metallbranschen och hade en tid anställning i Stockholm. Han kom sedan till Hovmantorp och 

bosatte sig där och fick anställning vid Ljuders nickelsilverfabrik, där han så småningom blev 

verkmästare. Denna plats innehade han till 1942. Han började sedan ägna sig åt konsthantverk 

och målning, som han förut haft som hobby. Vid Stockholmsutställningen 1930 fick han 

hederspris för en egenhändigt tillverkad fiol. Han blev mycket skicklig i sitt arbete och hade 

flera utställningar i Stockholm. Vid en hantverksutställning där satt han och tillverkade olika 

saker av horn, vilket tilldrog sig allmänhetens intresse. Han arbetade också för Kronobergs 

läns hemslöjdsförening. 

  Änkling sedan 1954 sörjes han av barnen Göte, målare i Växjö, Brita anställd i fotoaffär i 

Stockholm, Susi, gift i Stockholm, och Roland, barberare i Vislanda, samt barnbarn, övrig 

släkt och vänner. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lennart Nyh 

Vivi Svärdh 

Vislanda.                                Moheda. 

Nyårsafton 1959.  

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

Ture Frej 
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Ur Smålandsposten N:o 4 Fredagen den 8 Januari 1960. 
 

Kyrkovärd i Vislanda hyllad 
efter lång och trogen tjänst 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Efter trettondagens högmässa i Vislanda kyrka, vilken firades på eftermiddagen, av-

tackades avgående kyrkovärden Sven Gustaf Johansson, Ekemon, Vislanda. 

  Kyrkoherde Eskil Jonson och nuvarande kyrkovärdarna Arvid Johansson, Karl-Johan 

Petersson och Per Engkvist trädde fram i koret jämte S. G. Johansson. Kyrkoherden 

frambar å församlingens vägnar ett varmt och innerligt tack för 19 års plikttrogen tjänst. 

Vidare uttalade kyrkoherden ett särskilt tack från kyrkorådet för god gemenskap samt ett 

personligt tack för trofast vänskap. Till sist önskade kyrkoherden Guds rika välsignelse 

över kommande år. Som ett synligt bevis på tacksamhet överlämnades ett diplom för lång 

och trogen tjänst inom Svenska kyrkan jämte blommor. Som avslutning sjöngs psalmen 

171: 5. 

  Offret för Svenska kyrkans mission uppgick till 891 kronor. 

 

 

 

 

 

                              ”Hästen trög i ratten” när 

                                             körsven tagit fyra supar 
 

  Första tinget för året vid Västra Värends häradsrätt i Alvesta i går inleddes traditionellt 

med tingspredikan i kyrkan där komminister Sixten Alriksson, Sm. Rydaholm, talade. 

Tinget dominerades av trafikmål, och bl.a. stod en Vislandabo, som gjort sig skyldig till 

vårdslöshet i trafik med hjälp av en häst och vagn, åtalad. 

  Hästen hade enligt en vittnande polisman ovanligt gott trafikvett, men vid det aktuella 

tillfället hade han passerat en parkerad bil så nära, att flakvagnens högra framparti stötte 

emot en bil. Körkarlen ramlade vid sammanstötningen av vagnen och hamnade mellan 

bilen och hästen. 

  Orsaken till att det hela avlöpte så snöpligt var att svaranden tagit sig en tår för mycket 

på tanden. Han erkände fyra supar. Han anförde till sitt försvar, att hästen varit så trög i 

ratten. Den hade inte snart nog reagerat vid en dragning i tömmen. Mannen lastades även 

för fylleri. Han fick 30 dagsböter. 

 

 

Kyrkoherde Eskil Jonson, kyrkvärd Per Engkvist, Karl-Johan Petersson samt 
Arvid Johansson avtackar kyrkovärden Sven Gustaf Johansson längst t.h. 
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Ur Smålandsposten N:o 6 Måndagen den 11 Januari 1960. 
 

Dödsfall. 
 

  Johan Holmberg †. Efter en tids sjukdom avled i 

sitt hem f.d. banbiträdet Johan Holmberg, Häst-

hagen, Vislanda. 

  Han var född 1882 i Målaskog, Ryssby. I unga år 

arbetade han vid stenindustrier på olika platser 

några år, varefter han erhöll anställning vid Karls-

hamn–Vislanda– Bolmens järnväg, där han stanna-

de tills han avgick med pension. År 1917 ingick han 

äktenskap. Makarna inköpte efter ett antal år 

fastigheten i Hästhagen, Vislanda, där de nedlagt ett 

mycket gott arbete med att förbättra och iord-

ningsställa detsamma till ett idylliskt hem åt sig och 

sin familj. 

  Johan Holmberg var vital och ungdomlig ända tills 

han för någon tid sedan drabbades av den sjuk-dom, 

som ändade hans liv. Han var en plikttrogen och 

redbar människa, varmt religiös sedan unga år, 

medlem av Filadelfiaförsamlingen, Alvesta. 

  Han sörjes närmast av makan Nanny, dottern 

Greta, gift med E. Axelsson, AB Plast i Ljungby, 

sonen Rune, banförman i Tingsryd, sonhustru, och 

barnbarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 11 Tisdagen den 19 Januari 1960. 
 

Fräcka tjuvar stal både mc och cyklar 

för en Vislandabo 
 

  Natten till måndagen förövades en stöld hos lantbrukaren Karl Svensson, Ugnabygden, 

Vislanda. 

  Först stals en motorcykel, men den måste tjuvarna efter några hundra meters körning 

slänga, emedan bensinen tog slut. 

  De återvände då och tog två cyklar, en röd damcykel av märket Gripen och en grå 

herrcykel av märket Husqvarna. Stölden har troligen skett mellan kl. 2 – 6 på morgonen. 

En bil, som stod i ett låst garage, hade man inte försökt sig på. 

  Polisen i Vislanda har hand om utredningen. Skulle någon person ha observerat de båda 

brottslingarna, är polisen mycket tacksam för alla upplysningar, som kan bidraga till att 

tjuvarna kan gripas och cyklarna återlämnas till rätta ägarna. 

 

 

 

 

 
 

Min käre make, 

vår käre far, 

morfar och farfar 

Johan Holmberg 
* 22/9 1882 

har idag stilla insomnat. Djupt sörjd 

och saknad av oss, syskon, svågrar 

och svägerskor samt övrig släkt och 

vänner. 

Vislanda den 8/1 1960. 

NANNY 

Margareta och Einar 

Agneta 

Rune och Astrid 

Kjell-Åke. 

Ty vi veta, att om vår kroppshydda, vår 

jordiska boning, nedbrytes, så hava vi en 
byggnad, som kommer från Gud, en 

boning, som icke är gjord med händer, en 

evig boning i himmelen. 

2 Korr 5: 1. 

För dem, som önskar följa den avlidne till 
hans sista vilorum, meddelas, att jordfäst-

ningen äger rum i Vislanda kyrka lörd. 

den 16 jan. kl. 14. Efter jordfästningen 

inbjudes till kaffe på Astrids Matsalar. 
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Ur Smålandsposten N:o 14 Måndagen den 25 Januari 1960. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dödsfall. 
 

Augusta Johansson †. I sitt hem har fru Augusta 

Johansson, maka efter framlidne fabrikör Alfred 

Johansson, Kvarnabacken, Vislanda, avlidit. 

  Hon var född 1874 i Vederslöv församling och kom genom giftermål till Vislanda. Hon har varit 

en duktig kvinna. En stor barnskara har hon fostrat. Av barnen avled två söner i sina bästa år. Fru 

Johansson har sedan makens bortgång hushållat för yngste sonen som efter en äldre broder övertog 

den möbelverkstad som fadern startade. Hos sonen har hon de senaste åren beretts en omsorgsfull 

vård. 

  Sörjande är barnen Anna, gift och bosatt i Göteborg, Hilda gift och bosatt i Älmhult, Rut gift och 

bosatt i Diö, Märta gift och bosatt i Borås, *Hilding som övertagit föräldrahemmet, sonhustrur, 

svärsöner, barnbarn och barnbarnsbarn. I sorgen deltar i övrigt en stor släkt- och vänkrets. 

* Hilding gick allmänt under namnet ”Spenga-sneckar´n”. A. R.  

 
 

Selma Jonsson †. Fru Selma Jonsson, Vislanda, har avlidit på Växjö lasarett efter en kort tids 

sjukdom. Hon var född den 11 augusti 1868 i Skararp, Hinneryd. Med föräldrarna kom hon år 

1888 till Vislanda. Här ingick hon äktenskap med lokförare Johan Jonsson. 

  Selma Jonsson var en sällsynt arbetsam människa och därtill mycket hjärtegod. Hon ägnade all 

sin omsorg åt hem och familj. Ljus och glad till sinnet var hon alltid den självklara medelpunkten 

för de sina. 

  Hon sörjes närmast av make samt tre söner och tre döttrar. 

* Hilding i dödsannonsen kallades allmänt vid andranamnet ”Patrik”.  A.R.  

 

 

 

 
 

Min kära maka 

vår kära lilla goda mor 

Selma Jonsson 
född d. 11/8 1868 

död d. 24/1 1960 

har stilla och fridfullt lämnat oss i 

djupaste sorg och saknad. 

Vislanda d. 24/1 1960. 

JOHAN JONSSON 

Agda  

Bojan 

*Hilding 

Arthur och Elsa 

Sanda och Anton 

Åke och Dagny 

Barnbarn. 

Barnbarnsbarn. 

Mycket blir oss givet 

Mången skatt så stor 

Men blott en gång i livet 
Skänkes oss en mor 

Och när detta varma hjärta 

Icke klappar mera här 
Då känna vi med smärta 

att det bästa borta är 

Hur vi ber och hur vi gråter 
får vi aldrig mor åter 

Alltid nöjd och glad hon var 

tröst och kärlek allt hon gav 
Alltid i vårt hjärta bor 

Minnet av en älskad mor. 

Sv. ps 434: 1. 

 

 

 
 

Vår kära mor, 

mormor och farmor 

Augusta Johansson 
* 21 april 1874 

har i dag lämnat oss djupt sörjd och 

saknad av oss, broder, sonhustru, 

släkt och vänner. 

Vislanda den 21 jan. 1960. 

BARN. 

Barnbarn. 

Barnbarnsbarn. 

Flitig så länge krafterna räckte, 

Stilla och nöjd du levat ditt liv. 
Somnat när allmakten livslågan släckte 

Ljust är ditt minne, vila i frid. 

Sv. ps. 572. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka den 30 jan. 1960 kl. 14. 

  Släkt och vänner, som önska följa den 

avlidna till hennes sista vilorum, samlas 

vid kyrkan. Efter jordfästningen inbjudes 

till kaffe å Astrids Matsalar. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 13 Lördagen den 23 Januari 1960. 
 

Dödsfall. 
 

  Åke Magni Nilsson †. F. skräddaren Åke Magni 

Nilsson, Kyrkolund, Lindås, Vislanda, avled i 

onsdags. 

  Han var född i Vislanda församling den 6 augusti 

1875. Nilsson var under åren 1915–1922 skrädda-re 

vid regementet i Växjö. Sin skrädderirörelse har han 

med undantag för åren i Växjö bedrivit i Lindås 

sedan 1913. Som hobby har han haft bi-skötsel som 

var hans stora intresse. Närmast sörjes han av tre 

söner och fem döttrar. Sonen Anton är busschaufför 

och bosatt i Vislanda, Edvin lant-brukare i 

Björneborg, Vislanda, och Sture konto-rist vid SJ i 

Gemla. Dottern Linnéa är änka efter framlidne 

lantbrukaren Isac Olsson, Lindås, Vis-landa, Ida gift 

med sågverksarbetaren Emanuel Aronsson, Lindås, 

Vislanda, Alice hemvårdarinna i Almundsryd, Signe 

gift med järnvägstjänsteman Johan Karlsson, Horda, 

och Maj-Britt gift med konditor Folke Eriksson, 

Stockholm. I deras sorg deltager barnbarn, 

barnbarnsbarn, övrig släkt och många vänner. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 19 Tisdagen den 2 Februari 1960. 
 
 

 

 

 

 

   
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 21 Lördagen den 6 Februari 1960. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragnar Andersson 

Gun-Britt Gustavsson 

Kalvsvik.                               Vislanda.                                

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

 
 

Vår käre far, 

morfar och farfar 

Åke Nilsson 
har idag stilla avlidit i sitt 85:e 

levnadsår. Djupt sörjd och saknad av 

oss, trotjänarinna, övrig släkt och 

många vänner. 

Lindås, Vislanda den 20/1 1960. 

BARNEN 

Barnbarnen 

Barnbarnsbarn. 

Solen har dalat dagen är slut, 

Stilla är klappande hjärtat. 

Ljuvt är att vila från lidandet ut 
Somna från allt som har smärtat. 

Din sjukdom var svår, men tålig du var, 

O, käre far, sov gott i din grav. 
Tack för all kärlek och godhet du gav. 

Sv. ps. 442. 

VISLANDA 
Total utförsäljning 

Fr.o.m. onsdagen den 10 febr. utförsäljes på grund av affärens upphö-

rande hela inneliggande lagret bestående av bl.a. glas, porslin, keramik, 

hushållsartiklar i rostfritt, emalj och aluminium, bestick i rostfritt och 

silver m.m. 

  Vi lämnar upp till 50 % rabatt. 

RICHARD LOEBS BOSÄTTNINGSAFFÄR. 



 
109 

Ur Smålandsposten N:o 22 Måndagen den 8 Februari 1960. 
 

Rattfyllo dårkörde på 
vägen Ljungby – Vislanda 

 

  Vid 5,30-tiden på söndagsmorgonen fick polisen i Vislanda anmälan om att en tydligen 

rattfull förare legat och dårkört på vägen Ljungby-Vislanda, till stor fara för medtrafikan-

terna. 

  Vislandapolisen larmade polisen i Växjö för att ordna med spärrar, ty man trodde, att det 

vingliga ekipaget, som hörde hemma i Ljungby, fortsatt. Efter en timme hittades 

emellertid den rattfyllerimisstänkte sittande i sin bil inne på liten skogsväg vid Kojtet i 

Vislanda. 

  Mannen nekade först ihärdigt. Han var kraftigt berusad och somnade in mitt under 

förhöret. Han fördes sedan till läkare för blodprovstagning. Mannen har tidigare, så sent 

som i fjol, dömts för rattfylleri och då han hade körkortet indraget, blir han nu också 

åtalad för olovlig körning. 

  Vid den fortsatta utredningen visade det sig, att bilisten under sin färd mellan Ljungby 

och Vislanda på söndagsmorgonen etablerat rena dårkörningen. Han hade skrämt flera 

fotgängare på vägen och kört lika mycket på höger som på vänster sida till stor för-

skräckelse för mötande bilister. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 32 Torsdagen den 25 Februari 1960. 
 

   

 
  Onkel Otto, eller Otto Bohlin som han egentligen hette, har fått sluta 

sitt växlingsrika liv, 78 år gammal. 

  Han var född i Västernorrlands län och var i yngre år fiskare i kust-

landet i Bottniska viken. Efter åtskilliga äventyr hamnade han i 

Vislandatrakten där han var verksam som kolare hos Per Samuelsson 

i Elnaryd. Det var redan på denna tid åtskilligt av originalitet över 

Otto Bohlin och ännu mer blev det kanske sedan han kommit i 

kontakt med IM (Inomeuropeisk Mission) och blivit känd som en stor 

barnavän och en verksam skaffare till Strands barnhem. 

  Otto Bohlin var redan till åren när han fick vetskap om och intresse 

för IM. Han fångades så fullständigt av uppgiften att göra någonting 

för de hjälpbehövande barnens offer, att han dels gav bort mycket av 

sina egna tillgångar och dels gjorde en högst personlig insats med att 

samla pengar. Det var inte långt emellan han kom till Strand med en 

fulltecknad lista och en betydande penningsumma. Genom husbesök 

och vandringar i många socknar och samhällen hopbringade han en-

ligt de uppgifter vi erhållit c:a 80.000 kr. Det var inte bara för barnen 

på Strand som han blev ”Onkel Otto”. Han blev faktiskt riksbekant 

under detta namn. 

  Nu har det gått några år sedan Onkel Otto var ute på tiggarfärder. Han reste vida omkring och 

besökte ofta även Kronobergs län. Han tillbringade en tid på ålderdomshemmet i Västboås. Onkel 

Otto har emellertid älskat att klara sig på egen hand och snart fann man honom i en liten stuga som 

han köpt sig i närheten av Strand. Här tillbringade han det mesta av sina sista år. De senaste 

veckorna har han vårdats på Värnamo lasarett där han också genomgått en operation. 

  Nu har den särpräglade och originelle Onkel Otto fått ro. Han vandrar ej mer, men hans minne 

lever kvar inte bara i våra bygder utan vida kring. Minnet av barnavännen och stortiggaren lever 

kvar. 

 

Onkel Otto död. 
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Ur Smålandsposten N:o 40 Torsdagen den 10 Mars 1960. 
 
Vislanda östra hantverksförening, har hållit årsmöte 

under ordförandeskap av byggmästare Erik Gustafsson. 

Av styrelseberättelsen framgår, att antalet medlemmar i 

föreningen ökat med 7 till 71 vid årsskiftet. 

  Driftskostnaderna inklusive räntor på lån har utgjort 

12.362 kr., som delvis täckts genom avgifter, delvis 

genom extra uttaxering. 

  Styrelsen omvaldes och består av hrr Erik Gustafsson, 

Ragnar Björk, Julius Johansson, Gösta Ströberg och 

P.W. Uhlin. Till revisorer i stället för hrr S.O.E. Svens-

son och J.W. Gustafsson, som fungerat sedan före-

ningens bildande och som anhållit om att få bli entledi-

gade, valdes hrr Gustaf Erland Andersson och Roland 

Frej. 

  På styrelsens förslag beslöt mötet att innevarande år 

uttaxera 20 öre per andel extra. 

 

 

En bilbrand, har inträffat i Vislanda. 

  En personbilsförare från Stockholm var på resa från Liatorp till Vislanda. När han 

kommit till Trästen lämnade han bilen några minuter. När han återvände var bilen ett 

flammande eldhav och den totalförstördes. Bensintanken hade exploderat. 

 

 

Vimlar ej av lodjur i Småland 
 

                 Ryktena är  

                        betydligt  

                               överdrivna 
 

  Hur är det egentligen med alla dessa rapporter 

om lodjur i smålandsskogarna? Tja, säger t.f. 

jaktvårdskonsulenten Rune Citron, vi har hittills i 

Kronobergs län inte ett enda fall, där det klart 

kunnat bevisas att lodjur varit i farten. Men att en 

och annan lo verkligen finns i våra trakter är 

förstås mycket troligt. Däremot har räven ökat 

ovanligt mycket. Och Mickels lust för rådjursjakt 

har tydligt kunnat avläsas i snön av många skogs-

vandrare. Att somliga hundägare ville visa lite mer 

känsla med sina djur är ett av Rune Citrons 

allvarligaste önskemål. Många hundar måste 

fortfarande hålla till i dragiga tomlådor. 

  Lodjuren? Ja, som alltid när det gäller iakttagel-

ser från markerna gäller, att uppgifterna måste tas 

med viss reservation, säger konsulent Citron. Det 

låter så storvulet detta med lodjur, därför talar 

man gärna om det och låter kanske fantasin bro-

dera lite i överkant på monstret. 

  Att räven ökar behöver man däremot inte tvivla på. Det kan konstateras av vilken jägare 

som helst utan större svårigheter och rävarna har i vinter rivit ovanligt många rådjur. Det 

Hr Börje Ståhl, Vislanda, med maka 

Barbro, f. Rooth, Alvesta. 

(Hovfoto Olson, Alvesta).  

T.f. jaktvårdskonsulent Rune Citron med någ-
ra uppsättningar tandställningar efter älgar. 

Med hjälp av dessa kan djurets ålder tämli-

gen säkert fastställas. 
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verkar som om somliga rävar utbildat sig till 

verkliga specialister på rådjursjakt. Många 

fall av rävrivna rådjur har rapporterats bl.a. 

från Eriksmåla och Sävsjöström. 

 

Hundhållningen, 
 

har på senare år förbättrats mycket. Man ak-

tar sig numera i regel noga för att låta hund 

löpa lös i markerna under tid då detta inte är 

tillåtet. 

  Beklämmande är det däremot att se, hur 

lite känsla många hundägare har för sina 

djur. Det händer alltjämt ofta, att stövare 

påträffas kopplade vid tomma bensinfat, 

som inte innehåller ett halmstrå. Dessa ”kojor” är iskalla vintertid och brännheta om 

sommaren. Ofta har hunden inte mer än en liten kedjestump att röra sig vid och plågas 

nästan olidligt. 

  Det verkar som man nog aldrig kunde upprepa tillräckligt, att hunden har rätt till en 

varm och ordentlig koja med rastgård till eller i varje fall en lång löplina. Den som har 

råd att ha hund borde också har råd att sköta honom ordentligt. 

  Men det verkar som om somliga människor helt enkelt inte vore mentalt mogna att hålla 

sig med husdjur. Det vore alldeles säkert motiverat med betydligt fler ingrepp från det 

allmännas sida. Som det nu är vågar många inte stöta sig med grannen. Man vet nog att 

han inte sköter sina djur som han borde, men man vill inte dra på sig obehaget att se till 

att någonting blir gjort i saken. 

  Skaffa aldrig i livet hund, om du inte har möjligheter att ägna honom mycken tid, 

omsorg och stort allmänt intresse. Att ha hund under andra förutsättningar är brottsligt. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 42 Måndagen den 14 Mars 1960. 
 
 

 

 

 

 

     
 
 
 
Bröllop. 
 

  I Vislanda prästgård sammanvigdes i lördags banbiträdet Bert 

Jannes Sars, Mora, och fröken Gunn-Britt Ingegerd Kristina 

Henningsson, dotter till hr Henning Johansson och hans maka, 

Vislanda. Vigseln förrättades av komminister Eskil Jonson, 

Vislanda, som höll lyckönskningstal till brudparet. 

 

 

 

 

Rolf Andersson 

Anita Rosén 

Vislanda.                                  Motala. 

12/3 1960.                              

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

Hr Bert Sars, Mora, med maka Gunn-

Britt Henningsson, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 

Rådjur i markerna. 
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Ur Smålandsposten N:o 43 Tisdagen den 15 Mars 1960. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraftig krock i Vislanda. 
 

  På lördagseftermiddagen krockade två personbilar från Vislanda i korsningen Elnaryds-

vägen–Kungsgatan i Vislanda. 

  Krocken var så kraftig att bilarna kastades 4– 5 meter från krockplatsen och blev stående 

i motsatta färdriktningar. Grindstolpar av sten slogs av, och en närliggande fastighet blev 

helt nedstänkt med grus och vatten, stenar kastades omkring och slog sönder en fönster-

ruta i fastigheten. 

  Enligt vad förarna uppgav var hastigheten 30 km./tim. Den från Kungsgatan kommande 

bilen träffade den andra bilen mitt på höger sida. Båda bilarna blev svårt skadade och den 

ena fick bärgas från platsen, men inga personskador uppstod. Fastighetsägaren kommer 

att resa ersättningsyrkande både för rengöring å fastigheten och skadorna. 

  Ett flertal krockar har hänt i den korsningen, varför trafikanterna bör vara mycket 

försiktiga när de passerar denna. Annars är sikten ganska bra, men hastigheten hos for-

donen är i regel för hög. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 46 Måndagen den 21 Mars 1960. 
 
Vislanda borgarbrandkårs kamratförening, har hållit sitt årsmöte. 

  Av årsberättelsen framgick bl.a. att medlemsantalet varit 18. Räkenskaperna har 

balanserat på 1.425 kr. Föreningen har med två man varit representerad vid distrikts-

konferensen i Åseda och med en man vid borgarbrandkårernas riksförbunds årsstämma i 

Stockholm.  

  I sitt hälsningsanförande gav ordf. bryggare Gustaf Carlsson, en återblick på föreningens 

10-åriga tillvaro. Han berörde härvid de förändringar till det bättre, som brandmännen 

kommit i åtnjutande dels genom ny brandstation, ny brandbil och ny brandspruta, och 

dels genom förbättrade ekonomiska förutsättningar och arbetsförhållanden. 

  I styrelsen omvaldes bryggare Carlsson till ordf., banarbetare P. Nilsson till v. ordf., f. 

maskinisten Per Pettersson till sekr., tapetserare Carl-Erik Lund till v. sekr. och sågmäs-

taren Ragnar Svensson till kassör. Till revisorer valdes snickare Bertil Karlsson och verk-

stadsarbetaren J. Björkman. Ombud till distriktskonferensen i Markaryd blev trädgårds-

mästare Sigvard Hedlund och snickare Bertil Karlsson. 

  I anledning av föreningens 10-åriga tillvaro uppdrogs åt styrelsen att under året anordna 

en jubileumsfestlighet.  

  Efter årsmötet följde samkväm. 
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Från Vislanda, meddelas: 

  Som vikarierande poliskonstapel inom Vislanda polisdistrikt tjänstgör tills vidare hr 

Sven-Erik Bertil Blomberg, Värnamo. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 54 Måndagen den 4 April 1960. 
 
Gräsbrand i Vislanda.  I lördags eftermiddag utbröt en gräsbrand i trakten av Brohults 

Nygård i Vislanda. 

  En person, som observerade branden larmade Vislanda brandkår, som ryckte ut med 

stora brandbilen. Under tiden hade tillskyndande personer lyckats släcka elden, som 

härjat ett område av c:a 500 m
2
. Brandkåren kunde vända omedelbart och ortsborna tog 

själv hand om brandvakten. Elden hade uppkommit därigenom, att två småpojkar lekt 

med tändstickor. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 58 Måndagen den 11 April 1960. 
 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 60 Torsdagen den 14 April 1960. 
 

Yrkesskoleslut i Vislanda. 
 

  Vislanda yrkesskola avslutade häromkvällen läsåret med en offentlig sammankomst på 

centralskolan, till vilken elever och målsmän hade inbjudits. Omkring 200 personer hade 

kommit tillstädes. 

  Kantor Yngve Johansson, Blädinge, medverkade med pianomusik. 

  Rektor Harry Larsson hälsade välkommen på skolstyrelsens vägnar. Han redogjorde 

kortfattat för årets kursverksamhet och för vilka kurser, som planeras till nästa år. 

Verksamheten planeras bli av ungefär samma omfattning som i år. Elevantalet har varit 

c:a 150. Skolan avser emellertid att till nästa år även meddela undervisning i tyska och 

modersmålet. Genom det allt livligare umgänget söderut, kommer tyska att alltmer 

efterfrågas. En kurs i yrkesritning är också planerad. 

  Ordet lämnades så till konsulenten Knut Öfström, Bjärnum. Han hade rubricerat sitt 

föredrag ”Näringslivet och yrkesutbildningen”.  

 

 

Börje Gustafsson 

Barbro Flykt 

Agunnaryd.                           Vislanda. 

Den 8 april 1960. 

Harry Johansson 

Sig-Britt Pettersson 

Vislanda.                                Eneryda. 

                            

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

Hr Ove Karlsson, Vederslöv med 

maka Maj-Britt f. Karlsson, Växjö.    

(Hovfoto Visit, Växjö).  



 
114 

  Skolans inspektor, direktör Göte Johansson, framförde ett varmt tack till rektor och 

lärare för deras helhjärtade insats för skolan. Han tackade eleverna för deras intresse och 

önskade dem framgång i deras gärning. 

  I samband med avslutningen hade en utställning ordnats. Snickarkursens elever hade där 

samarbetat med eleverna från vävkursen på ett lyckligt sätt. De utställda arbetena var 

genomgående av hög kvalitet och mycket smakfulla. Detta omdöme gäller även de 

arbeten, som eleverna i plakatmålningskursen hade utställt. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 62 Tisdagen den 19 April 1960. 
 
 

 

 

 

 

   
 

Bil-drulle i Vislanda.  En yngre bilförare, som på mindre är fem minuter gjorde sig skyl-

dig till två ganska grova trafikförseelser, togs häromkvällen om hand av Vislandapolisen. 

  Först korsade föraren huvudledens högra körbana i Vislanda, så att en annan bilförare 

fick tvärstanna sin vagn. Omedelbart därpå körde ynglingen upp på huvudleden utan att 

dessförinnan stanna. 

  Oturligt nog för föraren var bägge Vislandapoliserna vittne till händelsen. Ynglingen, 

som är från södra delen av länet och i 20-årsåldern, omhändertogs. Det befanns att han 

icke var spritpåverkad, men att han däremot hade mycket svaga kunskaper i fråga om 

trafikreglerna. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 64 Lördagen den 23 April 1960. 
 
Hyllning. 
 
  På sin 75-årsdag blev f. hemmansägaren Salomon Oskar 

Svensson, Kalkatorp, Vislanda, föremål för hyllning. 

Svensson, som är född i Västra Torsås, tillhör en gedigen 

bondesläkt, som alltid med starka band varit knuten till sin 

hembygd. Jubilarens far, farfar och farfarsfar var snickare och 

byggmästare, samtidigt som de var modernäringen trogna. Av 

fadern, som var lantbrukare i Helmeshult, inhämtade Svens-

son sina första lärospån inom snickeriyrket. I unga år ingick 

han äktenskap samt förvärvade en jordbruksfastighet i 

Möcklehult. Jämsides med brukningen av denna arbetade han 

som byggnadssnickare. Han hade även kondition vid Lomma 

tegelbruk. Även trävaruhandel idkade han i någon mån. Sitt 

lantbruk, Hägerö, Möcklehult, brukade han tillsammans med 

ett intilliggande jordområde, som han innehade på arrende. 

För några år sedan, då han blivit änkling, sålde han sin gård 

och bosatte sig hos en son i Vislanda. 

 

 

 

Egon Lundgren 

Marianne Andersson 

Vederslöv.                               Vislanda.                                

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

Hr István Hajdu, med maka Margit f. 

Gurbán, båda från Vislanda. 

(Foto Lundbergs, Vislanda).  
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Vislanda behöver 

ny samlingslokal. 
 

  Representanter för föreningar inom Vislanda kommun var i går kväll samlade till 

sammanträde i kommunsalen för att dryfta frågan om uppförande om en gemensam 

samlingslokal med möjlighet till teater och större sammankomster. Fabrikör Carl Carls-

son redogjorde dels för ärendets uppkomst och dels för lokalbehovet. 

  Antalet föreningar inom kommunen är 43. I diskussionen, som följde, redogjorde rektor 

Harry Larsson för de lokalbehov, som kommer att uppstå i och med enhetskolans in-

förande. Han ansåg för sin del att lokalbehovet för bl.a. ungdomens hobby- och 

föreningsverksamhet därigenom skulle kunna lösas på ett tillfredställande sätt. Kontorist 

Gustaf Andersson ville för sin del inte vara med om en sammankopplingen skola – 

samlingslokal. Han trodde, att den stora mängden av föreningsmänniskor gärna skulle 

vara med om en höjning av skatten för att få pengar till en samlingslokal. Hr Ingemar 

Svensson, Lindås, som representerade SLU, talade varmt för uppförande av en tea-

terlokal. Efter diskussion valdes en kommitté på fem personer, som skall föra frågan 

vidare. I denna invaldes Ragnar Karlsson, Carl Carlsson, Stig Fransson, John Andersson 

och Harry Larsson. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 66 Tisdagen den 26 April 1960. 
 

Konfirmandjubileum i Vislanda 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  1910 år konfirmander i Vislanda hade i söndags samlats för att fira 50-årsminnet av sin 

första nattvardsgång den 24 april 1910. Konfirmandlärare för denna årsgrupp var 

kyrkoherde Nilsson, Vislanda. Av kamratkretsen hade sju avlidit och till högmässan med 

nattvardsgång i Vislanda kyrka hade 25 samlats. I sitt skriftermålstal vände sig Eskil 

Jonson särskilt till de jubilerande och påminde dem om deras första nattvardsgång. Efter 

gudstjänstens slut nedlades blommor av hr Hjalmar Roth, Vislanda, på de gravkullar, 

under vilka avlidna konfirmationskamrater vilar. Vid samkvämet å Vislanda hotell hölls 

tal av kyrkoherde Jonson och minnen från konfirmationstiden berättades. På bilden ses de 

jubilerande konfirmanderna. 
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Ur Smålandsposten N:o 67 Torsdagen den 28 April 1960. 
 

Polisjakt på körkortslösa 

i Alvestabil 
 

  Statspolisen och polisen i Alvesta hade på tisdagseftermiddagen fullt pådrag efter två 

körkortslösa ynglingar, som med en mycket bristfällig bil sökte smita förbi såväl 

rutinkontroller som spärrar och stopptecken. 

  Pojkarna tog sig in i Alvesta, parkerade bilen på 

Trädgårdsgatan och försvann. En av ynglingarna, bil-

ägaren, greps ganska snart, medan de andra, som kört 

bilen, lyckades hålla sig undan tills i går, då kriminal-

statspolisen övertagit utredningen och med hjälp av 

polisen i Alvesta lyckades träffa ynglingen. 

  Ynglingarna var från Vislanda marknad på hemväg mot 

Alvesta. De nonchalerade en rutinkontroll utanför 

Vislanda, varför de fick en av statspolisens bilar efter sig. 

I 100 km. hastighet gick jakten mot Alvesta. 

   Alvestabilen försvann slutligen in på en skogsväg men 

då de körde ut, fick statspolisen åter kontakt och fortsatte 

jakten. Inne i Alvesta köping hade vid det laget tre 

statspolisbilar dragits ihop och när Alvestabilen kom, 

visade polisen stopptecken. Det struntade ynglingarna i 

och körde i hög fart in på Trädgårdsgatan, där de övergav 

bilen. 

  Deras frihet blev emellertid inte långvarig. De har dryga 

efterräkningar att vänta. Ingen av dem har körkort och 

bilen var så bristfällig att den belades med körförbud. 

 

Vislanda vårmarknad, gynnades inte av något idealiskt 

marknadsväder. Regnet hängde i luften och en och annan 

skur fick publiken ta emot. De vanliga ”ståndsperso-

nerna” gjorde trots allt ganska goda affärer. Nöjesarran-

gemangen var tunnsådda. Endast i ett tält gavs varieté-

föreställningar. De medverkandes prestationer var i det 

stora hela av god klass. Ordningen för dagen var möns-

tergill. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 69 Måndagen den 2 Maj 1960. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Börge Birgersson 

Eivor Arvidsson 

Grimslöv.                              Vislanda. 

Valborgsmässoafton 1960. 

 

 

Lennart Ragnarsson 

Stina Arvidsson 

Smål. Rydaholm.                   Vislanda.  

Valborgsmässoafton. 

Åke Pettersson 

Maj Pettersson 

Stenbrohult.                           Vislanda. 

Valborgsmässoafton 1960.                                                

 
                                

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 71 Torsdagen den 5 Maj 1960. 
 

Dödsfall. 
 

  Albin Julius Martinsson †. Sågverksarbetaren 

Albin Julius Martinsson, Vislanda, avled i går. 

  Han var född i Bastaremåla, Urshult, 1901. År 

1924 kom han till Vislanda och har där varit sin 

broder Karl behjälplig inom sågverksrörelsen. 

  Närmast sörjes han av systrarna Anna och Hilda, 

som är gifta och bosatta i Västergötland, Agda som 

är änka och bosatt i Killeberg och Astrid, som jäm-

te bröderna Karl, Ernst och Arvid är bosatta i Vis-

landa. 

 

 

Stal sin broders motorcykel. 
 

  En motorcykel- och två cykelstölder erkände 

vid förhör i går två ynglingar från Alvesta att 

de gjort sig skyldiga till fredag och lördag i 

förra veckan. 

  Ynglingarna hade åkt på motorcykeln till 

Vislanda där de åkt med mc:n på trottoaren och 

bl.a. roat sig med att sent på kvällen ringa på en 

ringklocka till en fastighet. När en per-son 

uppenbarade sig i ingången till fastigheten 

övergav de den stulna motorcykeln och för-

svann från platsen. På återvägen till Alvesta 

fann de vägen alltför lång och i Blädinge stal 

duon var sin cykel. Motorcykeln ägdes av den 

ene ynglingens broder och denne har anmält att 

han hade frånstulits motorcykeln. Denna tog 

polisen i Vislanda om hand. Cyklarna har ännu 

av Alvestapolisen inte kunnat återställas. 

  Den ene av de båda ynglingarna har tidigare dömts och i varje fall den ene var även med 

och störde gudstjänsten i Hjortsberga på valborgsmässoaftonen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 72 Lördagen den 7 Maj 1960. 
 

Cykelstöld uppklarad. 
 

  Två cyklar stals i Vislanda den 29 april. Cykeltjuvarna blev fast i Alvesta och cyklarna 

togs om hand av polisen där. Polisen är tacksam om de personer, som har blivit av med 

cyklarna i fråga, ville ge sig till känna, så att de kan återfå sin egendom. 

 

 

 

 

 

 
 

Vår käre broder 

Albin Julius 

Martinsson 
har idag lugnt och stilla insomnat 

efter en kortvarig sjukdom på Växjö 

lasarett i sitt 59:e levnadsår. Djupt 

sörjd och saknad av oss, släkt och 

många vänner. 

Vislanda den 4 maj 1960. 

SYSKON. 

Syskonbarn. 

Vad du lidit ingen känner, 

Ty du själv din börda bar. 

Syntes glad bland dina vänner, 
När du kanske plågad var. 

Tåligt bar du själv din börda 

Genom livets kamp och strid. 
Vi ditt minne älska, vörda, 

Vila nu ditt stoft i frid. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-
ka sönd. den 15 maj kl. 10,15. 

  För dem som önska följa den avlidne till 

hans sista vilorum meddelas att samling 
sker i kyrkan kl. 10. 

  Efter gudstjänstens slut intages kaffe å 

Astrids Matsalar, Vislanda. 
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Ur Smålandsposten N:o 74 Tisdagen den 10 Maj 1960. 
 

Breddad järnväg krav på 

Vislanda-möte 
 

 – Hur ska det gå med vår järnväg? Det var mottot för det informationsmöte, som i går 

kväll var ordnat i kommunsalen i Vislanda av kommittén för breddning av järnvägen 

Halmstad–Vislanda–Norraryd. Direktör Göte Johansson, Vislanda, hälsade välkommen. 

Kommitténs ordf., köpman John Lager, Ljungby, framhöll bl.a. att järnvägen Halmstad–

Vislanda–Norraryd har haft stor betydelse för den trakt järnvägen går igenom. Men skall 

den kunna behålla sin betydelse, måste banan göras bredspårig.  

  Att nedlägga den skulle hårt drabba alla de samhällen och kommuner, som betjänas av 

den, eftersom de ligger långt ifrån de större huvudvägarna och ortsvägarna är i mindre 

trafikdugligt skick. Om järnvägen skall nedläggas bör man kräva, att vägnätet skall vara 

utbyggt i tidsenligt skick.  

  Kommitténs sekreterare hamnchef S. Tengsnäs, Halmstad, gav en intressant historik 

över kommitténs arbete allt ifrån första sammanträdet den 14 juli 1955. Man har 

uppvaktat alla de myndigheter som i ett eller annat sammanhang kan ha intresse av saken. 

Man har också med stort intresse tagit del av den lokaliseringsplan som uppgjorts inom 

berörda områden. Ur militär och strategisk synpunkt är järnvägen av stor betydelse. 

Kommittén har beräknat kostnaderna för en breddning av järnvägen till c:a 23 miljoner 

kr. Vid en breddning bortfaller omlastning och lasttrafiken kommer därför att ske 

snabbare och därigenom kommer den säkert att ökas. Särskilt transporterna till Halmstads 

goda hamn, som är en naturlig plats för utförsel av trävaror från detta område skulle få 

stor betydelse. 

  Under den följande diskussionen underströks järnvägens betydelse för orten. Direktör 

Johansson framförde auditoriets tack till hrr Lager och Tengsnäs. Efter sammanträdet 

visades filmen ”Att resa med järnväg”. 

 

 

Från Kristina Nilssons 

barndom 
 

  Här en liten episod om Kristina Nilsson ur mitt ”klipparkiv” från anno 1913, hämtad 

från Svenska Dagbladet, för vilken tidning hon inför sin stundande 70-årsdag berättar 

bl.a. följande: 

  ”Då jag var omkring sju år gammal, skickade min mor mig en dag ut på fältet för att 

samla grönt till grisarna. För att arbetet skulle gå fortare, tog jag med mig en skära. Jag 

samlade ihop så mycket gräs jag kunde rymma i förklädet och vände glad hemåt. Men 

olyckligtvis släppte jag taget i förklädessnibben, så att allt gräset med den ovanpå 

liggande skäran föll till marken och jag råkade trampa på den vassa eggen, som trängde 

djupt in i min högra fot. Jag utstötte ett skrik och föll till marken med foten skuren nästan 

till benet. Blodet flöt ymnigt. Min far störtade emot mig och bar mig till vår stuga. 

  Då blodet ej upphörde att rinna och min far ej visste att råda bot, sprang han till en i 

närheten boende ”klok gubbe”, som mycket anlitades av befolkningen och troddes kunna 

göra underkurer. Far berättade för honom vad som hänt och bad honom följa med hem. 

Men den gamle tyckte, att det var onödigt att han gjorde sig omak och sade blott: Spring 

så fort du kan hem och när du sätter fötterna inom tröskeln stannar blodet, men håll säkert 

fast barnet, ty det vill kasta sig ur sängen och slå foten mot väggen. Allt skedde som den 

gamle sagt. Och ännu i dag erinrar jag mig den förskräckliga smärta som jag kände, då 

blodet stannade”. 

  Denna händelse inträffade sålunda omkring år 1850, då Kristina Nilsson och hennes 

föräldrar bodde som inhyses i Lövhult Sibbagård, Skatelöv, dit de flyttat 1848 från gården 

Sjöabol i Vederslöv enligt attest av den 18/11 sistnämnda år. 
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  Kristina Nilssons föräldrar, bonden Jonas Nilsson f. 1798, och hans hustru Stina Cajsa 

Månsdotter f. 1804 vigdes i Vederslöv den 9 februari 1823 samt övertog hennes föräldra-

gård 1/4 mantal Sjöabol. 

  Här föddes samtliga deras barn: Andreas 17/9 1824, Anna Catharina 7/7 1827, Magnus 

22/5 1829, Nils Johan 5/5 1831, Carl 7/4 1834, Sven 13/11 1836 och Kristina 20/8 1843. 

  Som bekant kom Jonas Nilsson på obestånd och blev nödsakad att med sin familj flytta 

ifrån sin hustrus gamla släktgård. Stina Cajsa var nämligen också född där den 29/7 1804 

och dotter till bonden i Sjöabol med namnet Snugge, Måns Johansson f. 1767, död 5/4 

1822, och hans hustru Christina Johansdotter f. 15/11 1768, död 4/6 1843. Den sist-

nämnda var dotter till bonden i Sjöabol Johan Jakobsson f. 1733, död 15/4 1819, och hans 

hustru Anna Andersdotter f. 1742, död 18/3 1828. 

  År 1793, den 15 september ”wigdes af wice Pastor mr Pontén tjänstedrängen hos 

prosten Sjögren (sedermera domprosten och donatorn Håkan Sjögren) Måns Johansson 

och pigan Christina Johansdotter på Sjöabol. Bägge läste skäligen vähl hela Cathechesen, 

dock hade hon något glömt. Christinas fader Johan Jakobsson närwarande såsom 

Giftoman samtyckte till detta äktenskap”. 

  I den sannolikt 150-åriga vackra och förnämliga bondbyggningen i Sjöabol, i vilken 

Kristina Nilsson och alla hennes sex syskon föddes, fick sålunda inte bara hennes yngste 

bror Sven f. 13/11 1836, vid 90 års ålder sluta sina dagar, utan där avsomnade även 

hennes föräldrar, morföräldrar och mormors föräldrar o.s.v. 

                                                                                                        Johan Nilsson. 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 77 Måndagen den 16 Maj 1960. 
 

Dödsfall. 
 

  Esther Lindahl †. Fru Esther Lindahl, Vislanda, 

avled i lördags på Kronikerhemmet Lugnet, Växjö. 

  Hon var född i Växjö den 7 mars 1870. Fru Lin-

dahl var gift med handlande August Lindahl, 

Vislanda, som dog redan 1910. Under många år gav 

hon pianolektioner i Vislanda. Ända tills hon för 

något år sedan bröt benet, har hon bott ensam i sin 

lägenhet i Vislanda, men har åtnjutit kärleksfull 

vård och hjälp av fru Sigrid Nykvist. 

  Närmast sörjande är svägerskor, syskonbarn och 

vänner. 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära goda svägerska, 

faster och moster 

Esther Lindahl 
f. Modig 

*   7/3 1870 

† 14/5 1960 

Vislanda den 14 maj 1960. 

LINNÉA MODIG 

Syskonbarnen 

Vänligt över jorden glänser 

Strålen av ett himmelskt hopp, 
Stilla inom tidens gränser 

Evighetens sol går opp, 

Ack, så stilla, att mitt öga 
Hennes sken fördraga må 

Och Guds dolda råd förstå. 

  För dem som önska följa  den hädan-

gångna till hennes sista vilorum, medde-

las att jordfästningen äger rum i Vislanda 
kyrka söndagen den 22 maj kl. 17. 

  Efter jordfästningen inbjudes till kaffe å 

Vislanda hotell 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 81 Måndagen den 23 Maj 1960. 
 
Bilvurpa i Skatelöv.  En 

bilolycka ägde vid 16-tiden 

i går rum i Ströby, Skate-

löv. 

  En personbil från Vis-

landa kom i hög fart till en 

kurva i en uppförsbacke 

utanför Karl Lindahls gård. 

Där mötte han en annan 

personbil, hemmahörande i 

Grimslöv. Då Vislanda-

bilen hade för hög fart, 

kom vagnen i sladdning, 

girade och törnade emot en 

telefonstolpe samt blev 

liggande totalhavererad. 

  Ingen av bilisterna blev 

allvarligt skadad. Vislandabilens förare och passagerare fick emellertid söka läkare. 

 

Länkarna informerar i Vislanda.  Sällskapet Länkarna i Alvesta bedriver en intensiv 

verksamhet och ordnar i morgon ett informationsmöte i kommunsalen i Vislanda. 

  På programmet står anförande av den kände talaren kamrer Carl Berg, Borås, om 

Länkarnas verksamhet, sång och spex av Albert Engström-tolkaren Henry Knutsson, 

Växjö, samt musik. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 82 Tisdagen den 24 Maj 1960. 
 

Inbrottsstöld i Vislanda. 
 

  I slutet av förra veckan gjordes en inbrottsstöld i en fastighet i centrum av Vislanda. 

Nedre lägenheten – för tillfället obebodd – hade tjuven noggrant genomsökt men inte 

funnit något lämpligt att stjäla. 

  I lägenheten på andra våningen var ingen hemma för tillfället. Här stals en mindre 

penningsumma. Det såg ut som om stölden begåtts mitt på dagen, och tjuven verkar ha 

varit väl lokaliserad. Polisen i Vislanda har misstankarna riktade åt visst håll. 

 

”Mopeddrulle” sparkade dam 

vid Vislanda 
 

  En äldre dam, bosatt vid Ljungbyvägen strax utanför Vislanda, var i söndags kväll på 

väg till sin brevlåda, då hon blev trängd och sparkad av en mopedist. 

  Hon gick på sin högra sida av vägen så nära kanten som möjligt, då hon mötte ett gäng 

mopedister på väg mot Ljungby. En av dem körde så långt ut på vänster vägkant han 

kunde, och mitt för damen måttade han en spark mot henne för att tränga henne ned i 

diket. Som väl var misslyckades han. 

  En bilist observerade tilltaget och anmälde det för polisen i Vislanda, som följde med i 

bilen. Mopedisten upphanns i trakten av Målaskog. Den skyldige utpekades av kamraten. 

Hr Göte Karlsson med maka Birgit, 
född Signal, båda från Vislanda. 

(Foto Lundbergs, Vislanda).  

Hr Kurt Rupp med maka Helga, född 
Finck, båda från Vislanda. 

(Foto Lundbergs, Vislanda).  
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Han erkände, att han kört nära damen men ville inte vidgå, att han sparkat. Han hade 

suttit med bägge benen på vänster sida av mopeden, och medgav, att han möjligen hade 

sträckt ut ena benet. 

  ”Mopeddrullen” är en 16-åring från Alvesta, och han är känd för Vislandapolisen genom 

flera mindre smickrande handlingar.  

 

Från Vislanda, meddelas: 

  Vislanda arbetarkommuns månadsmöte har samlat många deltagare. En förberedande 

valkommitté tillsattes. Valda blev: Gösta Sandberg, Gustav Erland Andersson, Ragnar 

Carlsson, Lennart Karlsson, Bertil Karlsson, Agne Samuelsson. För kommittén i sam-

lingslokalfrågan rapporterade Ragnar Carlsson. Efteråt gav ombudsman Sten Sandström, 

Växjö, en orientering av den förestående valkampanjen. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 83 Fredagen den 27 Maj 1960. 
 

Dödsfall. 
 

  Eva Johansson †. Efter ett långt men tåligt buret 

lidande avled i onsdags fru Eva Johansson, maka till 

f. omlastaren Oskar Johansson, Vislanda. 

  Hon var född i Långhult, Ryssby den 29 decem-

ber 1886. 1916 gifte hon sig och har sedan dess va-

rit bosatt i Vislanda.  

  Närmast sörjes hon av maken samt tre döttrar och 

en son. I deras sorg deltager barnbarn, syskon, 

svägerskor, övrig släkt och många vänner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tornmusik i Vislanda.  Före högmässan i Vislanda kyrka Kristi himmelsfärdsdag spe-

lade Vislanda musikkår psalmer från kyrkans torn. 

  Det är nu andra gången som musikkåren låtit höra sig denna högtidsdag och det är att 

hoppas att det skall bli tradition. Vädret var tyvärr inte det bästa men den talrika 

menigheten höll sig kvar på kyrkbacken när klockorna kallade till gudstjänst. 

 

 

 

 

 
 

Min älskade Maka, 

vår kära lilla Mor 

och Mormor 

Eva Johansson 
* 29/12 1886 

† 25/5   1960 

har lämnat oss efter ett långt men 

tåligt buret lidande i djupaste sorg 

och saknad men i ljusaste minne 

bevarad. 

Vislanda den 25/5 1960. 

OSKAR JOHANSSON. 

Barnen. 

Barnbarnen. 

Så vila i frid, ty dagen är slut, 

Ditt redbara hjärta har somnat, 

Din livsgärning lever, den sinar ej ut, 

Fast armen i döden har domnat. 
Vi tackar för allt, vad i livet du skänkt,  

För kärlek och lycka, vad vackert du 

tänkt, 
Må klockorna ringa till vila. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka måndagen den 30 maj 1960 kl. 17. 
  Samling vid kyrkan. 

  Efter jordfästningens slut inbjudes till 

kaffe på Astrids matsalar. 
  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 85 Måndagen den 30 Maj 1960. 
 

Dödsfall. 
 

  Sven Petter Karlsson †. I lördags avled efter en 

tids sjukdom lantbrukaren Sven Petter Karlsson, 

Marielund, Vislanda. 

  Han var född i Lyngsåsa, Hjortsberga och vid sin 

bortgång 75 år gammal. I yngre år arrenderade han 

bl.a. en gård i Transjö, Hjortsberga, varefter han in-

köpte jordbruksfastigheten Marielund i Vislanda. 

Jorden har han de sista åren haft bortarrenderad. 

Han är känd som en plikttrogen arbetsam och ord-

ningsam man.  

  Närmast sörjes han av en syster och två bröder, 

samtliga bosatta i Hjortsberga. 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

Nybygge eldhärjat i Vislanda 
 

  I lördags eftermiddag utbröt eld i lantbrukare Einar Samuelssons fastighet i Skörda, 

Vislanda. Byggnaden är under uppförande och man höll på med att blåsa upp kutterspån 

som trossning på vinden. Av någon anledning fattade spånen eld och denna fick god 

näring i den torra spånen. 

  Vislanda brandkår tillkallades och var med berömvärd snabbhet på platsen. Brandkåren 

fick ett mycket svårt arbete med att komma åt eldhärden. Man fick hugga hål på taket.  

  Det var också vissa svårigheter med att få tag i tillräckligt med vatten. Hela takstolen 

brann ned. Hr Samuelssons gamla bostadsfastighet jämte ett annat närliggande hus 

lyckades man rädda. 

  Som väl var rådde vindstilla. I annat fall hade säkert en större brandkatastrof blivit 

följden. Eftersläckningen blev ett besvärligt och tidsödande arbete, eftersom man fick 

skaffa bort allt brännbart från det underliggande gjutna valvet. Byggnaden är en 1 1/2-

plansvilla, uppförd av gjutblock. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 89 Tisdagen den 7 Juni 1960. 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att vår käre broder 

och svåger 

Sven Petter 

Karlsson 
har i dag stilla insomnat i sitt 76:e 

levnadsår. Djupt sörjd av oss syskon, 

släkt och många vänner.  

Marielund, Vislanda den 28/5 1960. 

SYSKONEN. 

Så tag nu mina händer 

och led du mig 

Att saligt hem jag länder 
O Gud till dig. 

Ditt barn i nåd ledsaga 

min väg är svår. 
Jag vill ett steg ej taga 

där du ej går. 

  Jordfästningen äger rum i Hjortsberga 

kyrka den 6/6 kl. 10,15.  

 

 

Ove Andersson 

Lena Davidsson 

Västra Torsås.                       Vislanda. 

Pingstafton 1960. 

    

 

 

 

                                

 

Förlovade 



 
123 

                             Europeiska järnvägsbyggare 

                                          tittade på Vislanda-slipern 
 

 
 

 

 
  Europas främsta elit på järnvägsbyggandets område var på fredagen samlad i Vislanda 

för att titta på tillverkningen av den svenska betongslipern, som de duktiga herrarna på A-

Betong konstruerat i samarbete främst med framlidne baningenjören vid SJ T. Fogelberg. 

  Vislanda tog emot med strålande solsken och en temperatur som bör ha glatt syd-

europeerna. Duktigt försenade anlände de olika ländernas delegater med ett extratåg och 

sedan bar det iväg till A-Betongs slipersfabrik. 

  Disponent Lennart Olsson klättrade upp på en jättelik trave sliprar och hälsade de höga 

gästerna välkomna. Avdelningsdirektören vid SJ Sven E. Schröder hjälpte till med 

tolkning till tyska. Hr Olsson uttalade sin stora glädje över att den svenska betongslipern 

lyckats hävda sig väl internationellt och han gladde sig självfallet också över att ORE – 

den internationella järnvägsunionens speciella forskningsorgan gjorde Vislanda den stora 

äran att sammanträda där. 

  Med företagets ledande män som ciceroner fick gästerna vandra runt och följa den starkt 

rationaliserade sliperstillverkningen. Numera åtgår blott 0,5 arbetstimmar pr sliper och 

man hoppas att kunna rationalisera ännu mer. 

  Fabriken i Vislanda gör f.n. 80.000 sliprar pr år. Samtliga dessa läggs ut av SJ i Sverige, 

de flesta på stambanelinjerna. På dessa har man största behållningen av betongsliprarna. 

De kräver föga eller inget underhåll, vilket reducerar de fartnedsättande spårarbetena till 

ett minimum. Passagerarna får större komfort genom att betongsliprarna möjliggör 

hopsvetsning av rälen. Därigenom slipper tågresenärerna höra dunket från skenskarvarna. 

  En ännu större vinst är den minskning av förslitningen på den rullande materialen, som 

uppstår när skarvarna kommer bort. Hur stor denna är har ännu inte kunnat mätas, men 

man tror att det blir stora besparingar genom minskat lagerslitage o.d. 

  Att exportera betongsliprar låter sig ej göras på grund av den stora tyngden. Däremot 

försöker man få igång licensfabriker på olika platser i världen. I Sydafrika är redan en 

fabrik i drift. Den har en kapacitet av en halv miljon betongsliprar om året. Man tror på så 

stor avsättning att kapaciteten skall kunna utnyttjas år efter år. 

  På ORE:s provbana i Holland ligger sedan två år tillbaka 500 meter räls på A-Betong-

sliprar. Ännu har man inte fått några definitiva rapporter om försöksresultaten, men efter 

dessa två år har den svenska bansträckan de lägsta underhållskostnaderna. Den har också 

visat sig vara överlägsen i vissa tekniska avseenden. 

  Rälen fästes vid sliprarna med en anordning av fjäderstål, vilken tillverkas av Lesjöfors 

AB. Detta företag samt A-Betong och Norrbottens Järnverk har startat ett försäljnings-

Disponent Lennart Olsson t.h. klev upp på en stor trave betongslipers och 
talade till sina förnäma gäster. Avdelningsdirektören vid SJ Sven E. 

Schröder hjälpte till med översättning till tyska. 
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bolag benämnt Swedish Rail System, vilket nu håller på att föra ut de svenska pro-

dukterna i världen. Det goda resultatet från provbanan i Holland är därvid bästa reklamen. 

  Det har gått snabbt framåt för A-Betong. Det är inte mer än 15 år sedan tillverkningen 

kom igång ute i Vislanda. Nu har Bengt Olsson i Skörda och hans duktiga söner bortåt 

400 anställda i Vislanda, Växjö och Strängnäs och omsättningen beräknas i år gå upp till 

17 miljoner kronor – en ökning med 5 miljoner från 1959! 

  Sedan de svenska och utländska järnvägsspecialisterna sett sig om ordentligt på fabriken 

var det dags för ett hederligt svenskt smörgåsbord på Vislanda hotell, något som ut-

länningarna uppskattade. På eftermiddagen tog man en tur nedåt Eneryda för att se hur 

Vislanda-slipern tog sig ut i praktiken. Den har nämligen kommit till användning på ett 

stycke av södra stambanan. 

 

 

Vislanda-bo svårt skadad 

vid mc-krock 
 

  Sjuttonårige Lars Borg, Vislanda, ådrog sig en svår hjärnskakning, då han natten till i 

går med sin mc krockade med en kamrat på väg 92 nära Kojtets vägskäl. 

  Borg låg ännu i går kväll medvetslös på Växjö lasarett och hans tillstånd betecknades 

som mycket allvarligt och utgången oviss. Hans kamrat undkom utan nämnvärda skador. 

  De bägge pojkarna körde var sin motorcykel och var natten till i går på väg från Gottåsa 

till Vislanda. I en kurva norr om A-betong körde pojkarna jämsides, varvid motorcyk-

larna hakade i varann. 

  En framförvarande bilist såg olyckan i sin backspegel, stannade och kom ynglingarna till 

hjälp. 

  Den ene, 17-årige Lars Borg, Vislanda, saknade störthjälm och han ådrog sig svåra 

skall- och huvudskador, då han slog i vägen. Han fick även bägge motorcyklarna över sig. 

Den andre föraren hade skyddshjälm och undkom oskadd, trots att han gjorde en 

ordentlig luftfärd, innan han tog mark. Borg fördes i sjukbil till Växjö lasarett. 

 

 

Vislanda-pojke 

sprang på bil 
 

  Femårige Ravil, son till reparatör Reino Rautiainen, Vislanda, sprang vid 19,30-tiden i 

går under lek på en bil. Pojken slogs medvetslös och fördes till lasarettet i Växjö. Vid 

färden dit kvicknade han till men får kvarstanna på observation. Olyckan inträffade på 

vägen mellan Vislanda och Vislanda kyrka. Bilisten kom i ganska låg fart och just när 

han skulle köra förbi en grupp lekande barn, sprang femåringen rakt ut på gatan framför 

bilen. 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 90 Torsdagen den 9 Juni 1960. 
 

Krock i Vislanda 
 

  I den farliga korsningen mellan Elnarydsvägen och Kungsgatan i Vislanda kolliderade i 

går middag en personbil och en lastbil. 

  Personbilen, som var en äldre modell och från norra Skåne, fick en kraftig stöt i vänster 

sida och snodde runt på vägen. Det blev avsevärda skador på personbilen. Lastbilen var 

från Växjö. Samtliga passagerare i de bägge fordonen blev oskadda. De båda förarna har 

skilda uppfattningar om resp. bilars hastighet. Polisutredning pågår. I år har tidigare flera 

kollisioner inträffat på samma plats. 
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Bilvurpa vid Vislanda.  En stor personbil hemmahörande i Växjö, blev totalramponerad 

vid en trafikolycka som inträffade på tisdagseftermiddagen på länsväg 91 mellan 

Vislanda och Ljungby. 

  Dessbättre blev personskadorna obetydliga. Personbilen kom från Vislandahållet och i 

en kurva i närheten av häradsgränsen fick den möte med en lastbil hemmahörande i 

Femsjö. Personbilens hastighet var mellan 100–120 km/tim och i kurvan kom bilen i 

sladdning och gick rakt mot lastbilen. Alldeles i sista sekunden lyckades personbils-

föraren parera sladden och undgick därvid frontalkrock. Personbilens högra bakre del 

kolliderade nu med lastbilens främre högerflygel, varefter personbilen gick av vägen på 

vänster sida och kolliderade med flera större stenar och stubbar innan den stannade. Bilen 

blev som sagt totalt förstörd, men de som färdades i bilen – föraren och en passagerare 

klarade sig utan större skador. Polisen anser att det var säkerhetsbältena som räddade de 

båda männen från svårare skador. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 92 Måndagen den 13 Juni 1960. 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  Vislanda gymnastikförening firade i går sitt 10-årsjubileum med en charmant 

gymnastikuppvisning på idrottsplatsen. 

  Programmet inleddes med att samtliga gymnastiktrupper under musik av Vislanda 

musikkår marscherade in på planen. I teten bars två svenska fanor. Skogsinspektor 

Thorsten Rydström, Vislanda, hälsade välkommen. Han vände sig därvid särskilt till vice 

ordföranden i Kronobergs läns gymnastikförbund, direktör Carl Scheutz, Växjö, till 

representanter för Vislanda kommun samt till förutvarande medlemmar i föreningen, 

vilka nedlagt ett intresserat arbete inom föreningen. Hr Rydström tackade också Vislanda 

musikkår, som alltid ställt sig till förfogande. Även till den mycket talrika publiken 

riktades en varm välkomsthälsning. Talaren tackade även ledarna för gymnastiktruppen 

för deras oegennyttiga arbete, ett arbete, som är mycket betungande, eftersom man under 

de tio gångna åren måst arbeta i otillfredsställande lokaler. Han tackade Vislanda kom-

mun för anslag och stipendier och uttryckte den förhoppningen att en gymnastiksal snart 

skulle kunna uppföras i Vislanda. Högtidstalet hölls av direktör Scheutz, som inled-

ningsvis berörde gymnastikens stora betydelse för både unga och gamla. Forna tiders 

elitgymnastik har kompletterats med motionsgymnastik, som bedrives både i hemmen 

och i olika sammanslutningar. Medlemsantalet i Svenska gymnastikförbundet är ungefär 

160.000. Det behövs mer propaganda både för deltagande i gymnastik och för byggandet 

av gymnastiklokaler. 

  I västra delarna av Kronobergs län hade år 1958 endast 17 proc. av folkskolorna 

gymnastiksalar. Det som håller det hela uppe är det stora intresse som finnes hos ledarna. 

Inom Kronobergs län finns 125 föreningar med ett medlemstal av 3.000. Den jubilerande 

Dir. Carl Ivar Scheutz, Växjö, utdelar förtjänsttecken till fr. vänster:  

Kerstin Pettersson, Bengt Esstorp och Majken Fredriksson. 
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Vislandaföreningen har för närvarande 5– 7 trupper med 80–100 deltagare. Vislanda står i 

mycket hög klass både kvantitativt som kvalitativt. I styrelsen finns tre medlemmar, som 

varit med i styrelsen under alla åren. Direktör Scheutz framförde förbundets tack till 

dessa och överlämnade förbundets plakett till dem. Fröken Kerstin Pettersson fick silver 

och fru Majken Fredriksson och handlande Bengt Esstorp brons. Vidare framförde hr 

Scheutz förbundets välgångsönskningar för kommande år till föreningen och 

överlämnade blommor samt utbringade ett fyrfaldigt leve för Vislanda gymnastikföre-

ning. Musikkåren framförde ett par musiknummer varefter uppvisningen började. Först 

på den vackra gröna mattan var en flicktrupp under ledning av fröken Lena Davidsson. 

Därefter följde en pojktrupp under ledning av fröken Kerstin Pettersson, en småbarns-

trupp, ledare Inga-Lill Fredriksson, en motionstrupp och sist den kvinnliga juniortruppen, 

vilka båda ledes av fröken Pettersson. Samtliga uppvisningar genomfördes på ett verkligt 

förnämt sätt och visade att ledarna under det gångna arbetsåret utfört ett mycket gott 

arbete. Som en ringa erkänsla för detta fick de mottaga blommor och kraftiga applåder av 

publiken. 

  Efter uppvisningen utdelade direktör Scheutz flitdiplom och ungdomdiplom. 

  Jubileumshögtidligheten avslutades med att gemensamt sjöngs ”Du gamla, du fria”. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 91 Lördagen den 11 Juni 1960. 
 

Rattfull bilförare sökte lura polis 

i Vislanda vid kontroll 
 

  Tre personer omhändertogs natten till torsdagen av 

Vislandapolisen. 

  Polisen hade anordnat poliskontroll vid Bjälleberg. En 

av de första bilar som stoppades stannade c:a 200 meter 

framför poliskontrollen. Då dörrarna öppnats på bilen 

sprang polisen dit, enär det hela verkade misstänkt.  

  I förarsätet satt en 19-årig yngling. På baksätet fanns 

en passagerare och utanför bilen fanns en man, samtliga 

spritpåverkade. Då ingen klarhet rådde om vem som 

varit förare på bilen, fick samtliga undergå alkotest, som 

gav positivt utslag. Samtliga fördes då till Vislanda för 

blodprovstagning. 

  Under förhör erkände bilägaren att det var han som 

kört bilen. Då han såg polisens stopplykta stannade han 

bilen och satte sig i baksätet. Den 19-årige ynglingen i 

förarsätet saknade körkort. De tre hade varit på logdans i Målensås och skulle göra en tur 

utåt Vislandahållet. Åtal följer för den som ägde bilen. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 93 Tisdagen den 14 Juni 1960. 
 
Guldbröllop. 
 

  Guldbröllop firades i lördags av vagnmakaren Karl Johansson och hans maka Karin, 

född Davidsson, Kvarnahem, Vislanda. 

 

 

 

Hr Bengt Johansson med maka 
Birgitta, f. Ottosson, Vislanda. 

(Foto Lundbergs, Vislanda).  
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Ur Smålandsposten N:o 94 Torsdagen den 16 Juni 1960. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 95 Lördagen den 18 Juni 1960. 
 

 

Dödsfall. 
 

  Erik Aronsson †. F.d. arrendatorn Erik Aronsson, 

Tämmesboda, har avlidit, 60 år gammal. 

  Den bortgångne var född i Lekaryd och har inne-

haft arrende i Ramsås, Gydingstorp och Tämmes-

boda i Agunnaryd. I många år har han varit sjuklig. 

Änkling sedan några år sörjes han nu närmast av en 

son och dotter samt syskon. 

 

 

 

 

 
 

Vår lilla  

Jennie 
* 24/4 1960 

† 15/6 1960 

Vislanda den 15/6 1960. 

GUNDA och ELVIR 

CARLSSON 

Tommy, Ingrid, Björn, Karin 

En liten ängel till oss kom 

Hälsade, log och vände om. 

   

 

 

 

 
 

Vår käre Far 

Karl Erik 

Aronsson 
har i dag för alltid lämnat oss. Djupt 

sörjd och saknad av oss syskon, släkt 

och vänner. 

Tämmesboda, Agunnaryd den 11 juni 

1960. 

BERIT    STIG 

Syskonen. 

Jag är en gäst och främling 
som mina fäder här, 

Mitt hem är ej på jorden, 

nej, ovan skyn det är. 

  För dem, som önskar följa Far till hans 

sista vilorum meddelas att jordfästningen 

äger rum i Agunnaryds kyrka lördagen 
den 18 juni kl. 2 e.m. 

  Efter akten inbjudes till kaffe i socken-

stugan. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 95 Lördagen den 18 Juni 1960. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 97 Tisdagen den 21 Juni 1960. 
 

Dödsfall. 
 

  Johan August Andersson †. Johan August 

Andersson, Nyatorp, Vislanda, har avlidit i sitt 90:e 

levnadsår. 

  Han var född i Blädinge och kom till Nyatorp 

1900, då han ingick äktenskap. Han har sedan dess 

varit bosatt på denna plats. Han var en mycket 

händig man och kunde utföra de mest skilda hant-

verksarbeten. Han blev också mycket anlitad i byg-

den för snickerier och allehanda reparationsarbe-

ten. 

  Han sörjes närmast av åtta barn, Anna bosatt i 

Sölvesborg, Ada bosatt i Hulevik, Anders bosatt i 

Diö, Karl bosatt i Blädinge, Alma bosatt i Möckeln, 

Berta bosatt i Alvesta, Maria bosatt i Hallåkra, 

Blädinge, samt Sven, som innehar föräldrahemmet. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min käre make, 

vår far, morfar och farfar 

Johan August 

Andersson 
* 14/7 1870 

† 18/6 1960  

har i dag stilla insomnat efter tåligt 

buret lidande. Djupt sörjd men i 

tacksamt minne bevarad av mig, 

barn, barnbarn samt övrig släkt och 

många vänner. 

Nyatorp, Vislanda den 18 juni 1960. 

AUGUSTA ANDERSSON 

Barn 

Barnbarn 

Solen har dalat, dagen är slut, 

Stilla är klappande hjärtat. 

Ljuvt är att lida från lidandet ut 
Somna från allt som har smärtat. 

Tack käre make och far. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 
kyrka söndagen den 26/6 1960 kl. 10,15.         

De, som följa den avlidne till hans sista 

vilorum, samlas i sorgehuset kl. 8,30. 

  Meddelas endast på detta sätt.  

Hr Tage Carlsson, Vislanda med 

maka Ulla, f. Hägg,  Smål. Rydaholm. 

(Foto Lundbergs, Vislanda).  
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Ur Smålandsposten N:o 100 Tisdagen den 28 Juni 1960. 
 
 

 

 

 

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Bröllop. 
 

  Midsommarafton sammanvigdes i Vislanda kyrka 

hr Kjell Johnsson, Ljungby, och fröken Gunnel 

Johansson, dotter till fru Elsa Johansson, Hönetorp, 

Vislanda. När brudparet intågade i kyrkan spelade 

kantor E. Rosengren, Vislanda, Bröllopsmarschen ur 

”En midsommarnattsdröm” av Mendelsohn. Vigseln 

förrättades av kyrkoherde E. Jonson, som även höll 

tal till brudparet. Efter vigseln sjöng fröken Britt-

Marie Sjöberg, Vislanda, ”Hur ljuvt det är att kom-

ma” av Dannström. De nygifta lämnade kyrkan under 

det att ”På Gud och ej på eget råd”, orgelkoral av J.G. 

Walther spelades. Efter vigseln gav brudens moder 

middag för den närmaste släktkretsen. 

 

Dödsfall. 
 

  Maja Linnéa Svensson †. Efter en lång och svår 

sjukdom har Maja Linnéa Svensson, dotter till fram-

lidne handlanden Axel Svensson och hans efter-

levande maka Ester, Vislanda, avlidit. 

  Den bortgångna, som var i sitt 51:a levnadsår, var i 

flera år bl.a. bosatt i Borås men har de senaste åren 

vistats i hemmet i Vislanda. Hon sörjes närmast av en 

son och en dotter, åldrig mor, två bröder och en 

syster.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne Hult 

Ingrid Lindahl 

Vislanda.                                    Växjö. 

Nils-Åke Johansson 

Gunnel Gunnarsson 

Grimslöv.                          Hjortsberga. 

Midsommarafton 1960.                                

Mats Westerlund 

Anita Ekström 

Vislanda.                                   Gemla. 

Midsommarafton.  

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

 
 

Vår älskade mamma, 

min dotter, vår syster 

Maja Linnéa 

Svensson 
* 5/12 1909 

† 26/6 1960 

har efter ett långt och tåligt lidande 

stilla insomnat i tron på sin Frälsare. 

Sörjd och saknad av oss, mor, 

syskon, övrig släkt och vänner. 

Vislanda den 26/6 1960. 

HANS,   INGA-LILL 

Mor 

Syskonen 

Jag har hört om ett land utan tårar, 
utan sorg, utan nöd, utan strider, 

och där ingen av sjukdom mer lider. 

Och en gång, tänk en gång är jag där 
Halleluja, där fröjdas vi alla, 

Halleluja, vart tvivel försvunnit. 

Aldrig mer skall jag stappla och falla 
Jag är framme, ja hemma hos Gud. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka lördagen den 2 juli kl. 15,00. Samling 
vid kyrkan kl. 14,45. 

  Efter begravningsakten inbjudes till 

kaffe ä Astrids matsalar. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

   

 

Hr Kjell Jonsson, Ljungby med maka 

Gunnel, f. Johansson, Vislanda. 

(Hovfoto Hertzberg, Ljungby).  
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Ur Smålandsposten N:o 107 Måndagen den 11 Juli 1960. 
 
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 110 Lördagen den 16 Juli 1960. 
 

”Tröttelidstenen” 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  För alla orienterare är Tröttelid i Vislanda socken ett välkänt namn. Denna plats, som 

når upp till en höjd av nära 200 meter över havet, ligger utmed den gamla kyrkvägen, 

som går från Piggaboda by till Lönshult. 

  Det var på denna väg, som den framstående forskaren och etnologen Gunnar Olof 

Hyltén-Cavallius år 1840 kom ridande på sin fars gula häst, då han var ute och samlade 

stoff till sin bok ”Värend och Virdarne”. Att han under denna färd rastade en stund vid 

Tröttelid, och granskade det väldiga flyttblocket den s.k. ”Tröttelidsstenen”, som ligger 

intill vägen, är ganska troligt. 

  En gammal sägen berättar att en jätte med vänster hand skall ha kastat detta block, som 

var avsett att träffa Vislanda gamla kyrka. Märken efter jättens hand skall synas på 

stenen, som är en sevärdhet bland naturminnesmärken. 

                                                                                                                   R. N – n.   

 

 

 

Olle Petersson 

Birgitta Dahl 

Eneryda.                                Vislanda. 

Den 11/7 1960. 

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 114 Lördagen den 23 Juli 1960. 
 

Dödsfall. 
 

  Amy Görtz †. På kronikerhemmet i Växjö avled 

på onsdagen i sitt 61:a år efter en svår sjukdom fru 

Amy Görtz, Vislanda, maka till köpman Sture 

Görtz.  

  Hon var född i Ljungby. År 1926 flyttade hon med 

sina föräldrar till Vislanda, som där bedrev 

konditorirörelse. 1937 ingick hon äktenskap med 

Sture Görtz och bosatte sig i Växjö. Efter ett par år 

flyttade makarna till Hässleholm där de innehade 

specerirörelse och på senare åren varit bosatta i 

Vislanda. Den avlidna efterlämnar minnet av en god 

och försynt människa och hjärtegod maka. 

  Hon sörjes närmast av make, syskon, övrig släkt 

och många vänner. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 116 Tisdagen den 26 Juli 1960. 
 

Kollision i Vislanda. 
 

  En motorcyklist och en cyklist kolliderade vid 17-

tiden i går på Västra Järnvägsgatan i Vislanda, 

varvid cyklisten ådrog sig så svåra skador, att han 

måste föras till Växjö lasarett för vård. 

  Motorcyklisten undkom med en obetydlig skrå-

ma. Cyklisten kommer att röntgas. Han var vid 

framkomsten till lasarettet vid sans. Anledningen 

till kollisionen har ännu inte kunnat klarläggas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Mitt allt 

min älskade maka 

Amy 
lämnade mig i dag i namnlös sorg.  

Vislanda den 20 juli 1960. 

STURE GÖRTZ 

Störst av allt är kärleken. 

Sv. ps. 331. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka tisdagen den 26 juli kl. 4 em. För dem, 
som vill följa min maka till hennes sista 

vilorum sker samling vid kyrkan.  

  Efter begravningsakten intages kaffe på 
Vislanda hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

 

 

 

 
 

Tillkännagives  

att Herren Gud till sig hemkallat  

min älskade maka, vår syster 

Gerda Sten 
* 30/4 1900 

som i dag efter ett tåligt buret 

lidande stilla insomnat i tro på sin 

Frälsare. Sörjes närmast av mig, 

syskon, släkt och många vänner. 

Trästen, Vislanda den 24 juli 1960. 

KLAS STEN. 

När min levnads sista timmar 

tunga komma och jag ser 
genom död, som blicken immar, 

solen sjunker mer och mer. 

På mitt hjärtas feberslag  
tala till mig att du tänder 

Herre, härlighetens dag. 

Sv. ps. 380, 594. 
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Ur Smålandsposten N:o 119 Måndagen den 1 Augusti 1960. 
 
 

 

 

 

 

   
 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 120 Tisdagen den 2 Augusti 1960. 
 

Dödsfall. 
 

  Johan Andersson †. I Växjö avled i måndags f. 

hemmansägaren Johan Andersson, Vislanda, i en 

ålder av 89 år. 

  Den bortgångne var född i Sjötorp, Vislanda 1871. 

Han började tidigt arbeta på gården hos sin fader. 

År 1896 ingick han äktenskap med Anna Nilsdotter 

och strax därefter övertog han släkt och 

fädernegården Sjötorp. Här uppfostrade makarna tio 

barn. På Sjötorp utförde Andersson stora för-

bättringar på såväl jordbruket som husen. Makarna 

brukade gården till 1931, då de överlät gården till 

äldste sonen. Johan Andersson nedlade det mesta av 

sitt arbete på gårdens skötsel, men han hann även 

med en del kommunala uppdrag, vilka han alltid 

skött på ett utmärkt sätt. På fritiden ägnade han sig 

gärna åt jakt. I yngre år var han en god spelman. 

Hans goda berättartalang och hans goda sätt gjorde 

honom uppskattad och avhållen av alla i 

hembygden. År 1931 flyttade makarna till Rödje-

lund, Vislanda, där de vistades till för något år se-

dan, då de bosatte sig i Växjö. 

  Närmast sörjande är maka och nio barn. Av dessa 

är två bosatta i Amerika. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 121 Torsdagen den 4 Augusti 1960. 
 

Grimslövs-krock mellan tåg – bil 
 

  En kollision mellan tåg och bil inträffade på tisdagen i Grimslöv. En lastbil var på färd 

över järnvägen Vislanda – Karlshamn vid den obevakade järnvägsövergången i närheten 

av Grimslövs station. Föraren observerade det ankommande tåget först när han hunnit ut 

på banvallen. Följden blev att tåget tryckte till lastbilens kylardel, och en del skador 

uppstod därmed å bilens framparti. Inga personskador. 

 

 

Harald Ring 

Birgit Svensson 

Vislanda.                                Vislanda. 

Mörbylånga den 30/7 1960. 

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

 
 

Min älskade make, 

vår käre far,  

morfar och farfar 

Johan Andersson 
* 24/2 1871 

har i dag stilla insomnat och lämnat 

oss i djupaste sorg och saknad. Men i 

ljust och tacksamt minne bevarad av 

oss, övrig släkt och många vänner. 

Vislanda och Växjö den 1/8 1960. 

ANNA ANDERSSON 

Amanda och Arnold 

Karl och Göta 

Sven och Stina 

Ellen och Albin 

Hilda och Waldemar 

Eric och Brita 

Göte och Elsa 

Karin och Helge 

Per 

Barnbarn och Barnbarnsbarn 

Sv. ps. 452. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-
ka lördagen den 6 augusti 1960 kl. 15,30. 
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Ur Smålandsposten N:o 123 Måndagen den 8 Augusti 1960. 
 
Vislanda brandkår, larmades tidigt i går morse av lantbrukare Anders Ottosson, Moen, 

Vislanda. 

  I det rum på andra våningen där den elektriska mätaretavlan var uppsatt, brann det friskt 

i väggen. En dotter uppmärksammade det knastrande ljudet och vid närmare under-

sökningar observerade hon elden. Med husets egen brandmaterial lyckades man bli herre 

över elden, så att brandkåren inte behövde ingripa. Brandorsaken var överslag i de 

elektriska ledningarna under det häftiga åskväder, som på lördagseftermiddagen drog 

fram över Vislandaorten. En gnista hade fått fäste i väggen och legat och pyrt under 

natten. Även telefonen hade skadats av blixten. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 124 Tisdagen den 9 Augusti 1960. 
 

R. N–n:  
 

Lin och linbastor 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Linodlingen har numera ej på långt när samma betydelse för folkhushållningen som den hade förr 

i tiden. Under senaste krigsåren förmärktes en viss uppgång beträffande odlingen av denna 

nyttoväxt, framför allt i Halland och Östergötland, men den har sedan stadigt avtagit år från år. 

  Förra hösten omtalade en lantbrukare i Vislanda socken, att han hade ett linlager, som han 

erbjudit sig att skänka bort till vem som helst. Men ännu har ingen kommit och tackat ja till mitt 

erbjudande, yttrade han. Denna utveckling får man dock beklaga, ty de hemvävda linnevarorna var 

både slitstarka och vackra produkter. 

  På tal om lin yttrade en gammal Ryssby-bo bl.a. ”Ull är mull, men lin är gull”. Det låg nog ej så 

lite sanning i denna hans utsago. Men för bara 50 år sedan var det däremot andra förhållanden på 

linets område. Då såddes det varje år även på de mindre gårdarna, rikligt med lin och ”hör”, som 

benämningen var i Värendsbygden. Och detta trots att det då krävdes mycket mer arbete vid både 

skörden och förädlingen, än nu. I tjänstefolkets årslön ingick då även klädespersedlar tillverkade 

av lin t.ex. skjortor, linnen m.m. Pigorna skulle då i de flesta fall jämte sin lön även ha ett eget 

”höralann´, som det hette. 

  Denna sed var bruklig ända in på 1920-talet i vissa socknar bl.a. Vislanda. I oktober eller novem-

ber skedde brytningen av linet. Dessförinnan hade det legat utbrett för rötning på en stubbåker, 

ängsmark eller mosse, under c:a tre veckors tid eller mer beroende på väderleken. Sedan torkades 

det under 4 à 5 dagar i en basta, som fanns i de flesta byar och gårdar. 

  Bastorna var byggda antingen av timmer (knuttimrade) eller av sten. De förra förekommo i hela 

landet utom Skåne, Blekinge, södra Halland, Öland och Gotland. I dessa senare landskap var det 
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de av sten byggda bastorna som dominerade. Endast ett fåtal av denna sistnämnda typ har funnits i 

våra bygder. 

  De knuttimrade bastorna, som är av äldre ursprung än de stenbyggda, hade vanligen ingångs-

dörren placerad på gaveln och utanför denna låg det s.k. ”basteskjulet”. I detta brukade man alltid 

förvara ”linbrötarna”. 

  Ugnen, som var murad av gråsten, låg i dessa bastor antingen i hörnet vid dörren s.k. ”hörnugn” 

eller i bastans mitt s.k. ”mittugn”. 

  Den genom eldningen uppkomna röken kunde taga sig ut ur bastan endast genom springor och 

hål i väggar och tak. I bortre delen av bastan låg torkrummet där en ”gälle” var upplagd av runda 

åsar c:a 1/2 meter högt från golvet. 

  Tyvärr har under senaste åren många av de gamla bastorna rivits ned. För omkring 20 år sedan 

gjorde jag en inventering av de då ännu i bruk varande bastorna i Vislanda socken. De uppgick till 

ett 20-tal. Nu har nästan alla dessa bastor skattat åt förgängelsen. De bäst bevarade, som ännu står 

kvar, finns i Mjöhult och Kyllershylte. 

  Den basta, som bilden visar, är av en mycket säregen typ av vilka det endast finns ett fåtal inom 

Småland. Bastan, som står vid Rungebacken i Ryssby socken, är nämligen byggd med både tim-

mer och sten som material. Den ligger nedgrävd i en hög backe och på taket som är av torv växer 

det rikligt med taklök. 

  Gårdens ägare hemmansägaren Aug. Karlsson, är värd en eloge för att han med stor omsorg och 

pietet bidragit till vården och skyddandet av denna i sitt slag märkliga kulturbyggnad. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 127 Måndagen den 15 Augusti 1960. 
 
 

 

 

 

 

   
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 130 Lördagen den 20 Augusti 1960. 
 
 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 134 Lördagen den 27 Augusti 1960. 
 
Vislanda norra jaktvårdsområde, har hållit årsstämma. 

  Styrelseledamöter blev Göte Andersson, Piggaboda, och Ernst Nilsson, Lönshult, 

omvalda samt Lennart Karlsson, Espetuna, nyvald. Revisorer: Ragnar Petersson, Fållen, 

och Kurt Einvall, Fållen. Representanter vid länsföreningens möten: Otto Petersson, 

Fållen, Manfred Svensson, Lönshult, och Herbert Rosén, Hallåkra. 

 

 

Assar Nilsson 

Rose-Marie Nyqvist 

Vislanda.                                Vislanda. 

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

Sigurd Andersson 

Kerstin Johansson 

Katrineholm.                         Vislanda. 

Den 20/8 1960. 

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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  Den 1959 verkställda delningen i jaktlag skall gälla även innevarande jaktsäsong. Till 

jaktledare för södra jaktlaget valdes Göte Andersson, Piggaboda, och Manfred Svensson, 

Lönshult, och för norra jaktlaget Ragnar Petersson, Fållen, och Bengt Andersson, Fållen. 

Till skjutledare vid skjutbanan valdes Otto Petersson, Fållen, och Göte Andersson, 

Piggaboda, och till materialförvaltare Gunnar Nilsson, Fållen. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 135 Måndagen den 29 Augusti 1960. 
 

De våra ute i världen. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på torsdag fru Axie Christensen, Charlottenlund, Köpenhamn, maka till arkitekt Erik 

H. Christensen. Hon är dotter till f.d. skräddaremästaren i Vislanda O.M. Abrahamsson. Hon har 

sedan många år varit söndagsskollärarinna i Svenska Gustavskyrkan i Köpenhamn. Den skolan har 

dubbelt syfte, dels att lära de unga kristendomskunskap och dels att lära dem tala sina fäders språk 

vid sidan av det danska. Att detta kan låta sig göra är lärarinnan själv det bästa bevis på, i det hon 

kom till Danmark då hon var fem år. Som tolkare av klassisk svensk sång är hon känd och erkänd 

såväl i svenska som danska kretsar. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 137 Torsdagen den 1 September 1960. 
 

TV-sändare i Vislanda 
först 1961/62 

 

Emmaboda-stationen utbygges helt sam- 

tidigt – ett år tidigare än bestämts 
 

STOCKHOLM 31/8 – Den stora TV-stationen i Vislanda kan inte bli klar förrän under 

budgetåret 1961/62. Däremot bygges Emmabodastationen ut till full kapacitet ett år 

tidigare än som förut beräknats eller under nästa budgetår. Det är de två stora nyheterna 

för smålänningarna i telestyrelsens förslag till k. m:t. Vidare är att nämna, att FM-

stationen i Vislanda för ultrakortvågsradio blir färdig under nästa budgetår. Så ock FM-

stationen i Emmaboda. 

  TV-styrelsen har reviderat den femårsplan för TV-nätets utbyggnad, som lades fram för 

ett år sedan och lagt fram ett nytt förslag för regeringen i anslutning till anslagsäskandena 

för nästa budgetår. 

  På grund av den relativt goda mottagningen i Kalmar-området från den provisoriska 

Emmaboda-stationen har styrelsen ansett lämpligt att låta uppförandet av Kalmar-

stationen bli beroende av erfarenheterna av räckvidden för den definitiva Emmaboda-

stationen. Den sistnämnda avser styrelsen därför uppföra redan under nästa budgetår, 

d.v.s. ett år tidigare än planerat. 

  Under innevarande budgetår beräknas TV-stationer komma att färdigställas i Boden, 

Gällivare, Luleå, Storuman, Sundsvall, Sveg, Bäckefors, Göteborg, Karlskrona, Mora och 

Norrköping. 

  Slavstationen i Karlskrona ersätts med en station med full räckvidd som enligt 1959 års 

plan skulle uppföras först under 1964/65. 

  De definitiva stationerna för Nässjö– och Växjö–Vislanda-områdena som enligt den 

gamla planen skulle tagits i bruk innevarande budgetår, beräknas på grund av vissa 

leveransförseningar inte kunna färdigställas förrän under budgetåret 1961/62. 

  Till ljudradioanläggningar beräknar telestyrelsen för nästa budgetår 10,5 milj. kr., varav 

900.000 för nya ljudradiostationen i Motala, 1,3 milj. till vissa ljudradioanläggningar, 

500.000 till trådradioanläggningar och 7,8 milj. till FM-anläggningar. 
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Ur Smålandsposten N:o 138 Lördagen den 3 September 1960. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dödsfall. 
 

  A.G. Olsson †. F. sågverksarbetaren Anders 

Gustav Olsson, Vislanda, avled i onsdags efter ett 

långt men med stort tålamod buret lidande. 

  Han var född 1885 i Blädinge. Närmast sörjes han 

av maka, samt sonen Gösta, som är köpman och 

bosatt i Ronneby. I deras sorg deltager sonhustru 

och barnbarn, övrig släkt och många vänner. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 141 Torsdagen den 8 September 1960. 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Min älskade make 

min käre lille far 

och farfar 

Anders Gustav 

Olsson 
* 6 maj 1885 

har i dag stilla insomnat efter ett med 

tålamod buret lidande. Innerligt sörjd 

och saknad av oss, släkt och många 

vänner. 

Vislanda den 31/8 1960. 

EDIT OLSSON 

Gösta och Ingrid 

Birgitta, Anita 

Tack för all kärlek i livet du gav 

Slumra så ljuvt i den tysta grav, 

Själen har vingar. 

Sv. Ps. 66. 

  För dem, som önskar följa den avlidne, 
till hans sista vilorum, meddelas att 

jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

tisdagen den 6 sept. kl. 16,00.  
  Efter begravningsakten inbjudes till 

kaffe å Vislanda Hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
 

 

 

Bengt Nilsson 

Maggie Johansson 

Vislanda.                           Hjortsberga. 

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

Hr Harald Lindgren med maka Vera, 

f. Larsson, Vislanda. 

(Foto Lundbergs, Vislanda).  
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Ur Smålandsposten N:o 145 Torsdagen den 15 September 1960. 
 

Dödsfall. 
 

  Nils Olsson †. F. omlastaren Nils Olsson, Vis-

landa, avled i tisdags i sitt hem. 

  Han var född i Vislanda och fyllde dagen före sin 

bortgång 85 år. Efter slutad skolgång fick han 

anställning vid omlastningen i Vislanda, från vil-

ken tjänst han pensionerades 1940. Han var med-

lem av Järnvägsmannaförbundets avd. 172 allt-

sedan den bildades 1906 och efter pensioneringen 

från SJ var han medlem av Statstjänstemännens 

pensionärsförening. 

  Närmast sörjande är maka och två döttrar. Dottern 

Kerstin är gift med lantbrukare Lorentz Larsson, 

Eslöv, och Ingegerd med kontorist Gustav-Erland 

Andersson, Vislanda. I deras sorg deltager barnbarn 

och broder i Nässjö. 

   

 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller på lördag fru Elsa Wärn, maka till 

cementarbetaren Karl Wärn, Skörda, Vislanda. Hon 

är född i Aringsås, men flyttade med föräld-rarna 

till Klockaregård i Blädinge i mycket unga år. Som 

medlem i en stor syskonskara måste jubilaren tidigt 

ut i förvärvslivet för sitt eget uppe-hälle, bl.a. som 

hushållerska hos en broder som innehade en gård i 

Skörda. 1944 ingick jubilaren äktenskap och 

makarna övertog makens föräld-rahem i Skörda, där 

de nu är bosatta. Som en arbetsam och dugande 

husmor har jubilaren helt gått in för skötseln av hem och familj och det välskötta och prydliga 

hemmet bär sitt tydliga spår därav. 

   

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 146 Lördagen den 17 September 1960. 
 

Bilist trängdes ner 

i diket 
 

  En bilist från Ljungby-trakten rapporterade till Vislanda-polisen i går förmiddag, att han 

tidigt på morgonen vid försök att köra om en långtradare blivit trängd av denna och 

tvingades köra av vägen. 

  En del mindre materiella skador uppstod. Olyckan skedde c:a 7 km. öster om Vislanda 

vid Åäng på vägen till Ljungby. Lastbilsföraren som var på återväg medan polis-

undersökningen pågick, omtalade att han inte märkt något av olyckan. 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade make 

vår käre pappa och morfar 

Nils Olsson 
* 12/9 1875 

lämnade oss stilla i dag i stor sorg 

och saknad. 

Vislanda den 13/9 1960. 

MARIA 

Kerstin och Lorentz 

Inger, Eva-Britt, Lena. 

Ingegerd och Gustav-Erland 

Ingmari. 

Flitig så länge krafterna räckte, 

I arbetets glädje du levde ditt liv. 

Somnat när sjukdomen livslågan släckte, 

Tacksamt vi önskar dig, 

Vila i frid. 

  För dem, som önskar följa den avlidne, 

till hans sista vilorum, meddelas att 

jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 
lördagen den 17 sept. kl. 15.  

  Efter jordfästningen inbjudes till kaffe å 

Astrids Matsalar. 
  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 148 Tisdagen den 20 September 1960. 
 

Dödsfall. 
 

  Johan August Svensson †. Förre hemmans-

ägaren Johan August Svensson, Vislanda, avled i 

söndags. 

  Han var född i Kalkatorp, Vislanda 1878. I unga år 

övertog han sitt föräldrahem. 1943 sålde han gården 

och bosatte sig i Vislanda municipalsam-hälle. 

  Närmast sörjes han av maka, samt syskon. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 150 Lördagen den 24 September 1960. 
 

Vislanda får trafikskola 
 

  Vislanda trafiksäkerhetskommitté och Vislanda MHF-avdelning anordnar under tiden 27 – 30 

september trafikskola i Vislanda. 

  Alla som vistas ute på gator och vägar, är ju trafikanter och trafikskolan ger sålunda ett utsökt 

tillfälle att förkovra och friska upp kunskaperna i allt vad som gäller trafik. 

   Poliskommissarie N. Svenland, Växjö, inledde tisdagen den 27 med att tala om ”Grundregler i 

trafiken” samt om trafiksäkerheten. 

  Onsdagen den 28 sept. kommer instruktörer från Röda korset och Falcks räddningskår att visa hur 

man tar hand om en skadad och ger första hjälpen. Torsdagens trafikskola kommer att behandla 

fordonsutrustning, filkörning och fordonets plats på väg och som sakkunnig ledare kommer 

bilinspektör Andersson, att fungera. 

  MHF:s sekreterare Harry Andersson, Stockholm, talade på fredagskvällen om bl.a. ”Alkoholen, 

samhället och människan”. 

  Vidare blir det tillfälle att avlägga prov för trafikborgarmärket. Samtliga kvällar kommer film att 

visas som ytterligare belyser de olika ämnena.  

  Trafikskolan hålles i Kommunalsalen. 

 

 

 

 
 

Gud har i sitt allvisa råd 

behagat hädankalla min 

innerligt älskade make 

Johan August 

Svensson 
* 12/7 1878 

som stilla insomnade på Växjö 

lasarett efter en lång och svår men 

med stort tålamod buren sjukdom, 

djupt sörjd och saknad men i 

tacksamt minne bevarad av mig samt 

syskon, svåger, svägerskor, övrig 

släkt och många vänner. 

Vislanda den 18/9 1960. 

EMMA SVENSSON. 

Syskon. 

Ensam har jag vandrat vid din sida 

Ensam står jag vid din bår 

Ensam vill jag tiden bida 

tills vi åter mötas får. 

Sv. 565 och 434: 4. 

  Jordfästning sker i Vislanda kyrka 
söndagen den 25/9 1960 kl. 10,15. 

  Samling vid kyrkan. 
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Dödsfall. 
 

  Hilda Olivia Olsson †. I torsdags avled fru Hilda 

Olivia Olsson, maka till hemmansägaren Emil 

Olsson, Brohult, Vislanda.  

  Hon var född i Hullingsved, Vislanda, 1891. År 

1925 gifte hon sig och makarna övertog mannens 

fädernegård i Brohult. Fru Olsson har varit verk-

sam inom flera nämnder och styrelser, bl.a. i SLKF, 

fattigvårdsstyrelsen och hemhjälpsnämn-den. 

Närmast sörjande är make och fyra barn, Birger 

anställd vid fabrik i Älmhult, Ulrik vistas i hemmet, 

Ragnhild gift med handelsföreståndare Åke 

Johansson, Gemla, och Alfhild gift med lantbrukare 

Tage Johansson, Gemla, samt syskon. 

 

         
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 151 Måndagen den 26 September 1960. 
 

Dödsfall. 
 

  Karolina Karlsson †. Fru Karolina Karlsson, 

Brånadal, Vislanda, avled i fredags. 

  Hon var född i Jämshög 1869. Ända sedan 1938 

sörjes hon närmast av två söner och tre döttrar. 

Sonen Gustav är anställd vid slakteriet i Alvesta, 

och Knut vid SJ:s skrotningsverkstad i Vislanda. 

Dottern Anny är gift med hr Arvid Kronholm, 

Bjärlöv, Klara med f. hemmansägaren Anders 

Johan Pettersson, Vislanda, och Ruth med förman 

Bror Bengtsson, Hälsingborg. 

   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära lilla Mor, 

Mormor och Farmor 

Karolina Karlsson 
* 16/9 1869 

har i dag insomnat lugnt och stilla. 

Djupt sörjd och saknad men i 

tacksamt minne bevarad av oss, 

övrig släkt och vänner. 

Vislanda den 23/9 1960. 

BARN. 

Barnbarn. Barnbarnsbarn. 

Sv. Ps. 66. 

  För dem, som önskar följa den avlidna, 
meddelas att jordfästningen äger rum i 

Vislanda kyrka fredagen den 30 sept.    

kl. 15.  
  Efter jordfästningen inbjudes till kaffe i 

sorgehuset. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
 

 

 

 
 

Min älskade maka 

vår kära lilla mor 

Hilda Olivia 

Olsson 
*   5/9 1891 

† 22/9 1960 

har i dag lämnat oss, syskon, svågrar, 

svägerskor och många vänner i 

outsäglig sorg, efterlämnande det 

vackraste minne av kärlek och 

godhet. 

Brohult, Vislanda den 22/9 1960. 

EMIL OLSSON 

Birger 

Ulrik 

Alfhild och Tage 

Ragnhild och Åke 

Din verksamhet har nått sitt slut 

Din ordnande hand har domnat 

Aftonen kom Du kämpat ut 
I frid Du stilla somnat 

Det susar så sakta en sorgesång 

Bland träden där hemma där 
Du bott en gång. 

Sv. ps. 287. 
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Ur Smålandsposten N:o 159 Måndagen den 10 Oktober 1960. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Vislanda-hus brann i natt, 

ägaren borta 
 

  Sent i går kväll brann lägenhetsägaren Nils Österbergs fastighet i Björkemon, Vislanda, 

ned till grunden. Det brunna värderas till omkring 30.000 kronor. 

  Fastighetsägaren själv var bortrest och hade ännu sent i natt inte kunnat nås av under-

rättelsen om att hans hus brunnit ned. 

  Branden upptäcktes vid 21-tiden av en granne, som larmade brandkåren. När brandkåren 

kom, var emellertid hela fastigheten, ett mindre hus av trä, övertänt. En del lösöre hann 

dock föras i säkerhet, men själva huset gick ej att rädda. Tack vare regndis och vindstilla i 

isolerat läge var grannbebyggelsen aldrig i fara. 

  Hur branden uppstått kunde inte klarläggas i natt, men polisutredning pågår. Husägaren 

hade under gårdagen bara varit hemma en kort stund. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 161 Torsdagen den 13 Oktober 1960. 
 

Dödsfall. 
 

  Gerda Matilda Hansson †. I sitt hem avled efter 

en tids sjukdom f.d. tvätterskan Gerda Matilda 

Hansson, Vislanda, i sitt 76:e år. 

  Hon var född i Vislanda. Närmast sörjande är två 

söner Arvid, bosatt i Stockholm och Bror, som är 

bosatt i föräldrahemmet i Vislanda. Dessutom sör-

jes den avlidna av svägerska, syskonbarn och en 

stor vänkrets. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günter Staak 

Mona Fredriksson 

Wien.                                     Vislanda. 

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

 
 

Vår kära lilla mor 

Gerda Hansson 
*   2/9   1885 

† 10/10 1960 

insomnade lugnt och stilla, lämnande 

oss i djup sorg och saknad. 

Vislanda den 10/10 1960. 

ARVID 

BROR 

Syskonbarn. 

Svägerska. 

Stilla, så stilla Du somnat 

Så tåligt Din smärta Du bar 

flitiga händer har domnat 
minnet det ljusa står kvar. 

Sv. ps. 66. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka tisdagen den 18 okt. 1960 kl. 16. De 

som önskar följa vår kära lilla mor till 
hennes sista vilorum samlas vid kyrkan. 

Efter begravningsakten inbjudes till kaffe 

å Astrids Matsalar. 
  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 162 Lördagen den 15 Oktober 1960. 
 

Löscementsilo i Vislanda 
 

  Cementa invigde i torsdags sin 24:de 

löscementsilo i landet den första i sitt slag i 

Kronobergs län. Den nya silon utgör ett led i 

företagets strävan att rationalisera och förbilliga 

distributionen av cement. Man kommer med 

leverans av löscement bort från kostnaden för 

säckarna och vidare gör man även besparingarna 

ifråga om arbetet. Man behöver inte längre hålla 

på och arbeta med säckarna, motorer gör nästan 

allt. Från järnvägsvagnarna transporteras lös-

cementen upp i silon och via en slang rinner 

cementen sedan ner i behållarna på den bil som 

står för transporten av cementen till kunderna i de 

olika centra i hela länet. 70 personer deltog i 

invigningen. Bland de många närvarande sågs 

representanter för de berörda orterna och vidare 

även en rad av företagets kunder. Cementchefen 

direktör Göte Slettengren, Malmö, hälsade väl-

kommen och disponent Thore Lindskog, Malmö, 

presenterade anläggningen, vilken demonstrerades 

av den man från A-Betong som skall stå för sköt-

seln av anläggningen, Allan Carlsson. 

  Efter visningen följde kaffe på Vislanda hotell och middag på Stora hotellet i Alvesta. 

Däremellan visades en film om Cementa, ”Vit rök mot blå rand”. Filmen är i färg och gav 

en mycket fyllig och trevlig presentation av företagets landsomspännande verksamhet och 

dess distribution inte minst när det gäller löscement. 

  Den nya anläggningen rymmer 100 ton och påfyllningen sker från järnvägsvagnar med 

två behållare som rymmer från 22 till 30 ton beroende på vagnstypen. Den bil med vilken 

distributionen från silon skall ske klarar 30 ton eller mer per dag. 

 

 

 

             

 

 

   

 
 

 

Den nya silon 

Hr Karl-Erik Carlsson med maka 
Stina, född Lindahl, Vislanda. 

(Foto Lundberg, Vislanda). 

Lösöreauktion i Vislanda 
 

Lördagen den 22 oktober 1960 med början kl. 14 låter dödsbo-

delägarna efter Amy Görtz, Vislanda, vid Johnssons Konditori, 

försälja diverse möbler, däribland ett bättre möblemang, säng-

kläder och linne, glas och porslin, husgeråd, tavlor och pryd-

nadssaker, kopparsaker, malmmortel m.m.  

  Vanliga auktionsvillkor. 

  Vislanda den 15/10 1960. 

KARL KARLSSON. 

Tel. 128. 
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Ur Smålandsposten N:o 165 Torsdagen den 20 Oktober 1960. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller på söndagen fru Hertha Charlotta Johansson, maka till kvarnägare Ivar Johansson, 

Bjälleberg, Vislanda. Fru Johansson är född i Virestad men flyttade vid ingånget äktenskap till den 

plats, där hon alltjämt är bosatt. Hennes största intresse är hemmet och familjen. Sin husmoderliga 

gärning utför hon på ett utmärkt sätt och är sin make en god hjälp och ett gott stöd. Till sin 

läggning är hon trevlig och gästfri, varför hon åtnjuter aktning och vänskap i bygden. 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 167 Måndagen den 24 Oktober 1960. 
 

Bröllop. 
 

  I Vislanda prästgård sammanvigdes i lördags elektrikern Rolf 

Håkan Harrysson, Älmhult, och fröken Vivi-Ann Olsson, 

dotter till hyvelförare Elvin Olsson och hans maka, Vislanda. 

Vigselförrättare var kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, som 

höll lyckönskningstal till brudparet. Efter vigseln gav brudens 

föräldrar middag på Vislanda hotell. 
 

Biltest i Vislanda. 
 

  Biltestning har varit anordnad i Vislanda. Arrangör var 

Vislanda MHF-avdelning i samarbete med MHF:s 

testbuss och samhällets poliser. Testplatsen var förlagd 

till Bilservice anläggning, där 60 bilar testades och av 

dem var det fem felfria. I fråga om kontrollen av lyset var 

det fel på 44 bilar, 23 bilar brast i fråga om hjulbalan-

seringen, tre hade fel på fotbromsen och 20 lösa hjullager. 

Vidare upptäcktes enstaka fel i däck och fälgar, styrlänkar och hjulupphängning. 

Koloxidprover visade att två bilar var direkt livsfarliga att använda och måste omgående 

justeras. Samtliga bilägare är arrangörerna stort tack skyldiga eftersom både stora och 

små fel på bilarna kan rättas till i tid och trafiken därigenom vinner i säkerhet. 

  Under tiden 24 – 29 oktober pågår operation ljuskontroll och för Vislandas del sker 

denna å Bilservice. 
 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 168 Tisdagen den 25 Oktober 1960. 
 

De våra ute i världen. 
 

Födelsedag. 
 

  70 år fyller på torsdag fru Ingrid Lindström, född Rooth, Oakland, Nebraska, USA. Fru 

Lindström är född i Håralycke, Vislanda. I tidiga år lämnade hon hemmet och hade anställning på 

olika platser i hembygden, bl.a. hos kantor Lagerstedt i Agunnaryd. För jämt 50 år sedan 

emigrerade hon till Amerika. 1912 ingick hon äktenskap med Emil Petersson i Ulvagraven, 

Blädinge, men blev efter några år änka. Hon gifte sedermera om sig med Henry Lindström från 

Mo i Hjortsberga. Makarna Lindström har grundat ett förnämligt hem i Oakland, där de nu njuter 

ett välförtjänt otium. Hon har gjort sig känd som en arbetsam, företagsam och dugande kvinna. Sin 

hembygd, som hon lämnade för jämt ett halvsekel sedan, har hon ingalunda glömt. Till sin mors 

92-årsdag för åtta år sedan kostade hon på sig flyg till och från Sverige. Hon stannade hemma en 

tid och i sällskap med den då friska och duktiga modern, som levde ytterligare fyra år till, företog 

hon resor i hembygden. Och genom brevskrivning håller hon fortfarande god kontakt med denna 

bygd. 

Hr Rolf Harrysson, Älmhult med 

maka Vivi-Ann f. Olsson, Vislanda. 

(Foto Lundberg, Vislanda). 
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25-årsjubileum i Vislanda. 
 

  Vislanda Soc.dem. kvinnoklubb firade på lördagskvällen sitt 25-årsjubileum i Ungdomsgården 

under högtidliga former. 

  Arbetarkommunens medlemmar hade inbjudits. Fru Ulla Johansson, Hovmantorp, höll ett orien-

terande anförande om vikten av kvinnornas insatser i föreningsverksamheten samt erinrade om 

vilka fördelar som vunnits under dessa 25 år. Hon gratulerade klubben och önskade den framgång 

i fortsättningen. 

  Av historiken som föredrogs av Judit Svensson har medlemssiffran hållits konstant under alla 

åren. F.n. är den något högre än vid starten. Sex av de som var med från början hade avlidit, 

nämligen Ellida Johansson, Agda Karlsson, Vendla Rosén, Edith Johansson, Anna Holmström och 

Hulda Lund. Deras minne ägnades en tyst minut. Sedan klubben bjudit på kaffe, vidtog ett lättare 

program med musik av Carl Magnusson, Aplamon, allsång, solosång, sketcher, m.m. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 173 Torsdagen den 3 November 1960. 
 

Fin sparvecka i Vislanda. 
 

  Elva miljoner i insättarbehållning passerade Vislanda pastorats sparbank under spar-

banksveckans sista dag. 

  Sparbanksveckan i Vislanda har som alltid varit mycket lyckad. 149.087 kr i 1.393 

insättningsposter utgör veckans resultat. Detta blir 107 kr i medeltal per insättare. 40 nya 

konton har öppnats och 264 sparbössor har tömts. 

  Under sparbanksveckan har banken som vanligt varit dekorerad med blommor och 

ballonger. Samtliga kunder under veckans två första dagar bjöds på kaffe. Presenter till 

alla insättare utdelades.  

 

 

  I anledning av Världsspardagen överlämnade sparbankens ordförande, kyrkovärd Arvid 

Johansson, och kamrer Witzell som gåva ur J.H. Jönssons minnesfond ett exemplar av 

boken ”Lyckoslantens bästa” till klass 4 A vid Centralskolan. Denna klass har visat ett 

mycket stort intresse för skolsparandet. Till klassens tidigare klassföreståndare, fröken 

Stina Andersson, överlämnades blommor och ordföranden tackade barnen för deras 

sparflit och påminde om den betydelse som sparandet har för varje människa. 
 

Bilden infogad i efterhand. Har aldrig varit publicerad i Smålandsposten.  A.R. 

Klassen vid Vislandaskolan med Stina Andersson som lärare. 
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Vislanda-polisen tog förrymd intern. 
 

  Vislanda-polisen anhöll på tisdagen en man, som sedermera visade sig vara en från 

Singeshult förrymd intern och som varit efterlyst i Polisunderrättelser sedan två månader 

tillbaka. 

  Han avtjänade straff för bedrägeri. Det var Ljungby-polisen som meddelade Vislanda-

polisen, att en misstänkt hotellbedragare var på väg till Vislanda i en lastbil. Efter 

anhållandet ville mannen ifråga inte uppge sitt rätta namn, men föll så småningom till 

föga. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 177 Torsdagen den 10 November 1960. 
 

Bröllop. 
 

  I Vislanda prästgård har vigts 

byggnadssnickare Roland Jo-

hansson, Vislanda, och fröken 

Marianne Johansson, dotter till 

cementarbetare Reinhold Jo-

hansson och hans maka. 

 Vigselförrättare var kyrkoher-

de Eskil Jonson. Efter vigseln 

gav brudens föräldrar supé i 

Tingsvallen för ett större antal 

gäster. 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 178 Lördagen den 12 November 1960. 
 

Vislanda-polisen grep efterlyst 
 

  Vislanda-polisen gjorde ett mycket fint kap i går, då polismännen efter tips stoppade en 

bil i vilken två ungdomar åkte. Larmet till polisen kom sedan ungdomarna stannat och 

bett en förbipasserande om bensin. Bilisten hade varit tillmötesgående och hjälpte dem.  

  Han blev dock mycket misstänksam, när ungdomarna från sin splitternya bil tog fram de 

mer eller mindre traditionella attiraljerna från vissa suspekta bilägarkretsar: slangen och 

flaskan. Med hjälp av dessa fick de hjälp med en liter bensin. Misstankarna om att inte 

allt stod rätt till med en sådan kombination, ny bil och slangen besannades också till fullo. 

  Bilen är köpt i Halmstad för pengar de fått i försäljning av en annan helt ny bil de sålt i 

Ulricehamn. Båda ynglingarna i bilen var bara 18 år fyllda och hemmahörande i Tyringe 

resp. Loshult och den senare är av landsfiskalen i Lyckeby efterlyst för bl.a. bilstöld. 

  Landsfiskalen i Lyckeby förklarade Loshults-ynglingen anhållen och han fördes till 

Blekinge. Bilen sattes i kvarstad och den andre ynglingen fick efter förhör fortsätta 

färden. Den senare ynglingen sade, att han inte kände till något om kamratens bravader. 

Den anhållne är misstänkt för ytterligare stölder. 

  Det är en splitter ny Saab ynglingen stulit. Han erkände stölden vid förhören i Vislanda. 

 

Hr Ragnar Andersson med maka Gun-

Britt, född Gustavsson båda från Vis-

landa.    (Foto Lundberg, Vislanda). 

Hr Roland Johansson med maka 

Mariann, född Johansson, båda från 

Vislanda.  (Foto Lundberg, Vislanda). 
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Ur Smålandsposten N:o 190 Lördagen den 3 December 1960. 
 

Dödsfall. 
 

  Emil Johansson †. I onsdags avled i Växjö 

snickaren Emil Johansson, Vislanda. 

  Han var född i Törnamåla, Tingsryd, 1887. Till 

Vislanda kom han i början av 1920-talet och har 

förutom arbete som byggnadssnickare varit mycket 

anlitad som möbelsnickare. Hans hobby var 

fruktodling och fiske. 

  Närmast sörjes han av sonen Nils, kassör vid AB 

Ångsågen i Vislanda, sonhustru och syskon. 

   

 

Glimtar från Vislanda 
 
  Vislanda municipalsamhälle har under de senare 

åren fått ett ganska förändrat utseende. Nya gator 

har anlagts och byggnadsverksamheten har varit 

livlig. Enfamiljshus i olika stilar har byggts i ett 

stort antal och längs Storgatan har en del mindre 

hus ersatts med nya, moderna affärs- och 

flerfamiljshus, och flera är att vänta. Som väl är, 

kan man säga, eftersom bostadsbristen här och 

annorstädes länge gjort sig gällande. Både de 

municipala och kommunala myndigheterna har 

gjort stora maskininköp för att stå till tjänst både 

med industri- och hustomter. 

–  –  –  

  Avloppsfrågan har grundligt utretts och för 

närvarande pågår arbete med att ordna avlopp för 

Kvarnabacksområdet. Inom detta område håller 

man just nu på med att bygga ett nytt modernt 

ålderdomshem till stor glädje för de gamla, som av en eller annan anledning inte har möjlighet att 

klara sig själva. 

–  –  –  

  Förbindelsen mellan ”öst” och ”väst” har betydligt förbättrats genom den nya tunneln under 

järnvägen. Tyvärr gäller detta inte för fordonstrafiken, som bromsas upp av de ofta fällda 

järnvägsbommarna. Det är möjligt, att denna ofrivilliga paus för bilisterna haft det goda med sig, 

att de får en stund på sig att lugna ner de upprörda känslor, som de fått genom att köra på de helt 

enkelt urusla tillfartsvägarna, som Vislandaborna måst hålla till godo med hittills. Det är med 

uppriktig glädje man konstaterar, att vägen Vislanda– Växjö i sin helhet blir permanentad och klar 

det här året. Övriga tillfartsvägar hoppas vi står i tur att bli färdiga nästa år. 

–  –  –  

  Frågan om införandet av enhetsskolan i Vislanda har under det gångna året varit föremål för en 

omfattande utredning och förslag om införande av försöksverksamhet från och med nästa läsår har 

ingivits till berörda myndigheter. Östra skolan, som under flera år disponerats av Landstingets 

kurser inom sågverksindustrin, kommer troligen att återgå till sitt ursprungliga verksamhets-

område. Sågverksskolan har nämligen nedlagts, och några småskoleavdelningar kommer här att få 

en trivsam arbetsplats. 

–  –  –  

  Yrkesskolan arbetar med ett flertal kurser till nytta och glädje för det stora antalet deltagare. 

Föreningsverksamheten inom samhället är mycket livlig. För en nykter och trivsam ungdom verkar 

bl.a. SGU, som samlat ett stort antal medlemmar. Det är att hoppas, att allt fler ungdomar fattar 

betydelsen att ta avstånd från spriten, både till nytta för dem själva och samhället. Gymnastik-

föreningen bedriver trots stora lokalsvårigheter, ett mycket intresserat och uppskattat arbete både 

bland barn och äldre. Musikcirkeln och musikkåren arbetar träget och ställer sig alltid beredvilligt 

till förfogande för att genom musik förhöja stämningen och olika slag av sammankomster. 

 

 

 
 

Min älskade far 

Emil Leander 

Johansson 
* 30/9 1887 

ingick i dag i Guds sabbatsvila, djupt 

sörjd och saknad, men i ljusaste 

minne lever han bland oss, övriga 

släktingar och talrika vänner. 

Vislanda den 30 nov. 1960. 

NILS och ANNA-LISA 

Syskonen. 

Hav tack för allt, käre far, 

alltid god, kärleksfull och rar. 
Att möta mor du ställt färden, 

lämnat oss och denna världen. 
Vi hoppas alla nå den andra stranden, 

och där få taga er båda kärleksfullt i 

handen. 

Sv. Missionsförb. sångb. 341. 

  För dem som önskar följa den avlidne 

till den sista vilan, meddelas att jord-
fästningen äger rum i Vislanda kyrka 

lördagen den 10/12 kl. 14. Efter begrav-

ningsakten inbjudes till kaffe å Vislanda 
hotell 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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–  –  –  

  Industrierna inom orten har kraftigt expanderat och bereder rika arbetstillfällen för både den egna 

kommunens och kringliggande kommuners befolkning. 

  Julen 1960 närmar sig. I alla affärer här i Vislanda rustar man sig för att som alltid med prima 

varor stå kunderna till tjänst. En titt i julannonserna från Vislanda i denna tidning ger en god 

vägledning vart man kan vända sig för att göra de bästa och billigaste inköpen. 

  I morgon blir det den stora skyltsöndagen. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 

VISLANDA 
Lokalombud: 

Kantor Ernst Rosengren. Tel. 41. 

    Den verkliga julklappen är en 

  TV 
Vi har även stor sortering av 

ARMATURER och EL. APPARATER 

 

Elektriska Installationsbyrån 
Harry Karlsson 

Telefon Vislanda 3, Grimslöv 189, 

Häradsbäck 12. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Förse Julbordet 
med MEJERIPRODUKTER 

som  ger  både  näring  och styrka  

för  långt  mera  än  

det kostar. 
 

VISLANDAORTENS  

MEJERIFÖRENING 

Telefon 16,    Filialen 261. 

Anders Jonssons 
Konditori 

 

REKOMMENDERAR 

sina  

BAKVERK  
för julen. 

    

 

 

 

 

 

 

 Vi är säkra på att 

Järnbolaget i Vislanda 
löser våra julklappsproblem 
Där finner Ni god sortering till acceptabla priser t.ex.  

TV-kannor, rostfria från 39:50, el. ljusstakar och jul- 
gransbelysningar. 

Till Mor: Allt i husgerård. 

Till Far: Verktyg, rakapparater, Braun från kr 60:-- 

Till Barnen: Märklintåg, ishockeyspel – Allt i sport. 

Se vår utställning å KYL-, FRYS- och TVÄTT- 

MASKINER. JULBLOMMOR 
från  

Hedlunds 
Telefon 27 och 250. 
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Ur Smålandsposten N:o 191 Måndagen den 5 December 1960. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Dödsfall. 
 

Karl Johan Augustsson †. Hemmansägaren Karl 

Johan Augustsson, Moshult, Vislanda, avled i 

lördags. 

  Han var född i Moshult 1901. År 1930 ingick han 

äktenskap och inköpte fädernegården. Här har han 

utfört ett stort arbete för gårdens förbättring. Han 

var en god make och fader och vänlig och hjälp-

sam åt alla. 

  Närmast sörjes han av maka och nio barn. Dottern 

Aina är gift med posttjänsteman John-Erik 

Johansson, Vislanda, Karin med järnvägs-

tjänsteman Nils Reinholdsson, Alvesta, Stina an-

ställd på kontor i Norrköping, Kerstin affärs-

biträde i Vislanda, Ingrid anställd på kontor i 

Alvesta, och Sig-Britt som vistas i hemmet. Sonen 

Bengt är gift och bosatt i Råknen, Vislanda, Karl-

Axel och Thomas vistas i hemmet. I deras sorg 

deltager barnbarn, syskon och svärföräldrar. 

 

 

Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka sammanvigdes i lördags hr Nils-Göran 

Wahlström, Växjö, och fröken Olga Eva Lilian Lindell, dotter 

till sågverksägare Emil Lindell och hans maka, Kvarnadal, 

Vislanda. När brudparet tågade in i kyrkan spelade kantor Ernst 

Rosengren, Vislanda, ”Larghetto” av J. Speth. Vigseln förrät-

tades av kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, som höll tal till 

brudparet med utgång från orden i Matt. 18: 20 ”Där två eller 

tre äro församlade i mitt namn, där är jag mitt bland eder”, samt 

sjöng brudmässan. De nygifta lämnade kyrkan under det att 

orgelkoralen ”På Gud och ej på eget råd” av J.G. Walter 

spelades. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i Tings-

vallens bygdegård. Här hyllades brudparet med tal av köpman 

Arne Lindell, Karlshamn, brudgummens fader, lagerchef T. 

Wahlström, Växjö, fröken Olivia Petersson, Vislanda, som 

också författat en trevlig bordsvisa och fru Brita Johnson, 

Vislanda, som talade för kamraterna å telefonstationen. 

Solosång utfördes av banvakt Rune Törnqvist, Vislanda. Ett 

stort antal telegram anlände. 

 

 

Alf Johansson 

Gunilla Åhsberg 

V. Torsås.                              Vislanda.  

Den 3/12 1960. 

Milton Karlsson 

Mona Karlsson 

Vislanda den 3/12 1960.                                

                                

 

 

Förlovade 
 

 

 
 

Min älskade gode make 

vår käre, uppoffrande far, 

morfar och farfar 

Karl Johan 

Augustsson 
har i dag stilla insomnat i sitt 60:e 

levnadsår. Djupt sörjd och saknad 

men i ljusaste minne bevarad av oss, 

syskon, övrig släkt och många 

vänner. 

Moshult, Vislanda den 3/12 1960. 

SIGRID AUGUSTSSON 

Aina och John-Erik 

Birgitta Rolf 

Karin och Nils 

Stefan och Marie 

Bengt och Gudrun 

Susanne 

Karl-Axel 

Stina och Rune 

Kerstin Ingrid 

Sig-Britt Thomas 

Sorgen blev tung, dagen blev grå 

då Ditt hem Du fick lämna i grönskan 
Ditt redbara hjärta har slutat att slå 

må Du vila så skönt är vår önskan. 

Tack, käre make, för år som har gått. 
Tack, käre far, för allt som vi fått. 

Sv. ps. 586, 575. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka söndagen den 11/12 1960 kl. 10,15.  

Hr Göran Wahlström Växjö med maka 

Lilian, född Lindell, Vislanda.     

(Foto Lundberg, Vislanda). 
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Hyllning. 
 

  Direktör S.O.E. Svensson, Vislanda blev på sin 80-årsdag föremål för omfattande hyllningar. 

Familjen överlämnade minnesgåva. Styrelsen för Svenska Handelsbankens Vislanda-kontor över-

lämnade present genom sin ordförande Einar Ydén, Vislanda, som också överräckte blommor från 

banken. Vislanda Industri- och hantverksförening uppvaktade med en blomsterkorg, och 

föreningens talan fördes av ordföranden slaktarmästare Axel Karlsson, Vislanda. Från den 

närmaste vänkretsen erhöll jubilaren genom järnhandlande Carl Johansson, Vislanda, gåva, pengar 

och blommor. Vislanda och Grimslövs köpmannaförening överlämnade genom köpman Ivar 

Boström, Vislanda, blommor. Vislanda pastorats kyrkoråd uppvaktade genom kyrkoherde Eskil 

Jonson, Vislanda, med blommor. Från släktingar i Skåne överlämnades present. Vidare anlände 

under dagens lopp presenter, blommor och telegram från firmor och enskilda. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 201 Torsdagen den 22 December 1960. 
 

Högsta granen till Vislanda 
 

  Vislanda fick i går landets högst placerade 

julgran över marken räknat. Det var lagbasen 

Kyko Lehtonen & Co som håller på att resa den 

212 meter höga TV-masten i Mörhult i Vislanda 

som samtidigt med att de skickade iväg den sista 

biten på masten i ”rymden” före jul även lät en 

julgran göra turen till väders. Den kommer att 

prunka i rymden ända till nyårshelgen. Julgranen 

står på en ”julgransfotmast” som är hela 110 meter 

hög. 

– Det hör inte till det vanliga att vi sätter upp 

julgranar i toppen på TV-masterna utan det var en 

ren tillfällighet som gjorde att vi tyckte det kunde 

vara trevligt att ordna det så. Belysningen till 

granen har vi fått via en elektriker, säger förman 

Lehtonen, som från och med i dag tar ledigt över 

helgen och liksom de övriga i laget far norrut till 

sina hem i Stockholm och Mora i Dalarna. Det är 

nämligen ett Mora-företag de arbetar för – Einar 

Andersson, Göran Nilsson, är båda Stockholmare, 

och Arne Forslund och Gustav Olsson, båda från 

Mora, som i övrigt bildar arbetslaget. 

– Fundamentet och inte att förglömma huggningen 

av skogen runt den i vadande TV-masten hörde till 

de arbetsuppgifter som var avklarade när vi kom 

hit för ungefär en månad sedan och började göra 

förberedelser för uppsättningen av masten. Med 

det senare har vi inte hållit på mer än en vecka. 

  Enligt programmet skall arbetet vara klart någon gång i januari för vår del men troligen 

blir det väl först i början på februari som vi kommer att kunna lämna Vislanda och 

masten för vår del står färdig. 

  Som alltid när det är arbeten av den här arten är det en ytterligt noggrann kontroll av 

arbetsmaterialen. Alla delar i masten är röntgade. 

  Medlemmarna i laget har det ganska blåsigt när de är uppe och än blåsigare blir det allt 

eftersom bygget fortskrider. 

  TV-sändningarna från Vislanda börjar först i slutet på nästa år. 

 

Här går julgranen till väders 
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Från Vislanda, meddelas: 

  Vislanda kyrkokör har anordnat ett samkväm å Vislanda hotell. 

  Till detta hade inbjudits kyrkoherde E. Jonson, Vislanda, samt medlemmarnas män resp. 

fruar. Körens ordförande, hr Edvin Wollert hälsade välkommen. Solosång utfördes av 

kyrkoherde Jonson. Kören sjöng några sånger och Vislanda musikcirkel spelade flera 

musikstycken. Kyrkoherde Jonson framförde gästernas tack och tackade också 

körmedlemmarna för deras beredvillighet att medverka vid gudstjänsterna. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 203 Tisdagen den 27 December 1960. 
 

                                 Från kristna 

                                         verksamheten 
 

  Julen i Vislanda inleddes med julbön vid julgranen å Västra Järnvägstorget. Trots det 

mer höst- än julliknande vädret hade flera hundra samlats. Vislanda musikkår under 

ledning av kassör Stig Ferm spelade några julmelodier. En barnkör sjöng ” Det strålar en 

stjärna” och ”Nu så kommer julen”. Kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, höll en kort 

betraktelse, som omramades av psalmsång. 

  Juldagens ottesång och högmässa inleddes med att kyrkoherde Eskil Jonson sjöng ”O 

helga natt” av Adam. Barnkören sjöng under ottesången ”Stilla natt”. Församlingens 

kyrkokör sjöng under högmässan ”Det är en ros utsprungen” och ”Helga natt, jag hälsar 

dig” av Ivar Widéen. Liturg och predikant var kyrkoherde Jonson. Som postludium 

spelade musikdirektör Per Jonson, Växjö, ”Från himlens höjd” av J. Pachelbel och under 

offergången ”Fantasi” av J.S. Bach. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 204 Torsdagen den 29 December 1960. 
 

Dödsfall. 
 

  Ingrid Kristina Jonasson †. Änkefru Ingrid  

Jonasson avled natten till tisdagen på ålderdoms-

hemmet i Vislanda. 

  Hon var född 1873 i Västralund i Tubbamåla, 

Vislanda. I unga år arbetade hon på gårdar i trakten 

tills hon ingick äktenskap med snickaren Karl 

Jonasson. Makarna var sedan bosatta i Tubbamåla 

till 1945 då de flyttade till Nyhus i Brohult. Hon har 

varit mycket arbetsam och har fått utstå svåra 

prövningar genom att många av barnen blivit sjuka 

och avlidit redan i unga år. Trots alla motgångar 

kunde hon behålla sitt goda humör och var ända 

tills sina sista dagar alltid språksam, pigg och nyter. 

  Närmast sörjande är en son och en dotter samt 

fosterdotter bosatt i Vislanda. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära lilla Mor, 

Svärmor och Farmor 

Ingrid Kristina 

Jonasson 
född den 25 febr. 1873, 

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd 

och i tacksamt minne bevarad av oss 

barn, svärdotter och barnbarn, övrig 

släkt och vänner. 

Vislanda den 27 dec. 1960. 

SVEN och RUTH. 

BETTY. 

Barnbarnen. 

Ett strävsamt liv har slocknat ut 

En flitig hand har domnat 

Din arbetsdag har nått sitt slut 

I frid har Du insomnat 

Tack, Du kära, för allt. 

Sv. ps. 372, 579. 
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Ur Smålandsposten N:o 204 Torsdagen den 29 December 1960. 
 

Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 205 Lördagen den 31 December 1960. 
 

Bröllop. 
 

  I Vislanda prästgård har byggnadssnickare Börje Birgersson, 

Grimslöv, och kontorist Eivor Arvidsson, dotter till före-

ståndaren Arvid Magnusson och hans maka, Vislanda, sam-

manvigts. Officiant var kyrkoherde Eskil Jonson, som även 

höll tal till de nygifta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hr Börje Birgersson, Grimslöv, med 

maka Eivor, född Arvidsson, Vislanda.    

(Foto Lundberg, Vislanda). 

Nu sveper dimman 

kring knut och länga, 

och tidigt mörkret 

sig söker tränga 

allt närmare brokvist 

och fönsterkarm 

till blåstens vassa 

och ilskna larm. 

  

Men i sin stuga 

Johanna tänder 

sin varma brasa  

med varma händer. 

Hon går och myser 

och trivs så gott 

och är så nöjd  

med sin levnadslott. 
 

Nu spinnrockshjulet 

i vrån sig vilar, 

och gummans tankar 

i kvällen ilar 

till gångna tider 

och ungdomsda´r, 

när år och mödor  

så lätt hon bar… 

 

Den käre maken  

är gömd i mullen 

och spridd se´n länge 

är barnakullen, 

en i sin ensamma  

levnadshöst 

ur Boken gumman 

får frid och tröst. 

 

                                 


