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Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten  

1961 – 1963. 
 

Sammanställda av Anders Ring, Vislanda. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 1 Måndagen den 2 Januari 1961. 
 
 

 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka sammanvigdes nyårsafton hemmansägaren Sven Olof Lennart Svensson, 

Lindås, Vislanda, och fröken Anna Britta Andersson, dotter till hemmansägaren Sven Andersson, 

Spånhult, Vislanda. Då brudparet intågade i kyrkan spelade kantor Ernst Rosengren, ”Brudkören” 

ur ”Lohengrin” av Richard Wagner. Vigseln förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson, som talade 

över orden i Ps. 33: 22 ”Din nåd, Herre, vare över oss, såsom vi hoppas på dig” och sjöng 

brudmässan. Före vigselakten sjöng en broder till brudgummen assistent Ingemar Svensson, 

Växjö, ”I himlar sjungen den Eviges ära” av L. van Beethoven. De nygifta lämnade kyrkan i det 

att ”Fuga” av J. J. Froberg spelades. Efter vigselaktens slut gav brudens fader middag i Blädinge-

gården, där brudparet hyllades med tal, sång, musik och telegram. 

 

 

 

 

 

 

 

Vislandaligister hängde cyklar i julgran. 
 

  Polisen i Vislanda hade det ganska oroligt under nyårsnatten. Bl.a. hade en del unga 

ligister varit i farten och ”roat” sig med att ”pryda” samhällets julgran genom att hänga 

upp cyklar i den. På nyårsdagens morgon hängde en av cyklarna fortfarande kvar i 

granen. Ligisterna hade också plockat bort en del av julgranslamporna. 

 

 

 

 

 

 

Gösta Karlsson 

Kerstin Nilsson 

Urshult.                                 Vislanda.                                  

Nyårsafton 1960. 

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

Hr Olle Svensson med maka Britta, 

född Andersson, Vislanda.    

(Foto Lundberg, Vislanda). 
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Ur Smålandsposten N:o 2 Tisdagen den 3 Januari 1961. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 3 Torsdagen den 5 Januari 1961. 
 

Drama i TV-masten i Vislanda 
Man slogs sanslös – räddad av livlinan 

 

  Fick hjälp av  

      kamraterna på 

            115 m:s höjd 
 

  Nästan i toppen av 

den nu 120 m. höga 

TV-masten i Mörhult i 

Vislanda utspelades vid 

9,30-tiden i går morse 

ett drama, då 42-årige 

Ejnar Andreasson, Älv-

sjö, slogs medvetslös 

av en wire. Han tappa-

de fotfästet, föll fritt 

några meter men blev 

hängande i sin livlina 

115 meter över marken. 

  Arbetskamraterna 

lyckades få ned honom 

till den väntande ambulansen efter en halvtimmas hårt och dramatiskt räddningsarbete på 

de hala och smala stegpinnarna i masten. 

  Andreasson hade fått en slinga av en wire om ryggen och när telfern – transportkranen – 

av någon hittills outredd anledning – man gissar på materialfel eller isbildning – plötsligt 

släppte, gjorde wiren ett kraftigt ryck, varvid Andreasson kastades framåt och ut i luften.  

  Han slog huvudet och ansiktet hårt i balkar och linor och miste medvetandet. Livlinan, 

som tål en belastning av 700 kg höll emellertid fint för påfrestningarna. 

Roland Lennartsson 

Inger Franzén 

Växjö.                                    Vislanda. 

Nyårsafton 1960. 

 

 

 

Bertil Gustafsson 

Margit Eng 

Vislanda.                                       Diö. 

Nyårsafton 1960. 

Lars Lindgren 

Ulla Holmqvist 

Vislanda.                     Södra Solberga. 

Nyårsafton 1960. 

 
                                

 

 

 

Förlovade 

I mitten den räddade Ejnar Andreasson, flankerad av t.v. lagbasen Kyko Lehtonen 
och t.h. Göran Nilsson, vilka tillsammans med ännu en arbetskamrat, Arne 

Forslund, lyckades forsla ned Andreasson. 

Ovanstående bild togs av arbetslaget före jul. 
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 – Jag såg hela händelseförloppet, berättar arbetskamraten Arne Forslund, Mora som 

tillsammans med Andreasson och Göran Nilsson, Stockholm, befann sig i toppen av 

masten, när olyckan hände. 

  På marken befann sig Gustav Olsson, Mora, och förmannen Kyko Lehtonen, Stockholm. 

De larmade brandkår och ambulans. Man hade hoppats, att brandkåren med hjälp av sina 

stegar i viss mån skulle kunna underlätta nedtransporten av Andreasson. 

  Andreasson hade emellertid delvis återfått medvetandet efter några minuter och kunde 

själv hjälpa till när Göran Nilsson, Forslund och förmannen Lehtonen, som klättrat upp i 

masten, försiktigt lotsade honom utför den ranka stegen. I ambulans från Växjö fördes 

Andreasson till lasarettet. Han hade ådragit sig rätt fula ansiktsskador, en skallfraktur och 

hjärnskakning. I går eftermiddag hade han vaknat till fullt medvetande och befann sig 

efter omständigheterna väl. 

  Arbetskamraterna var djupt skakade över olyckan, som lätt kunnat få en mycket tragisk 

utgång, och arbetet nedlades i går eftermiddag. 

  I dag beräknar man dock vara igång som vanligt igen. Masten skall byggas upp till 212 

meters höjd. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 9 Måndagen den 16 Januari 1961. 
 

Dödsfall. 
 

Karl Gustafsson †. Efter en lång tids sjukdom 

avled i lördags f. hemmansägaren Karl Gustafsson, 

Tubbamåla, Vislanda.  

  Han var född i Röshult, Vislanda, 1874. Efter 

ingånget äktenskap 1899 arrenderade han en gård i 

Värmanshult. 1914 inköpte han gården i Tubba-

måla, vilken gård han för fem år sedan sålde till en 

son. Den bortgångne tillhörde de stilla i landet och 

ägnade all sin tid åt familjen och arbetet med 

gårdens skötsel. Närmast sörjes han av maka och 

fem barn. Sonen Sven är lantbrukare och bosatt i 

Tubbamåla, Erik innehar fädernegården, dottern 

Esther är gift med hemmansägaren Anton Anders-

son, Lindås, Vislanda. Edla vistas i hemmet och 

Nanny är gift med målaremästare Erik Persson, 

Malmö. I deras sorg deltager barnbarn och broder. 

 

 

Vislandabilist takvurpade 

vid Marklanda gård 
 

  En kvinnlig bilist från Vislanda råkade illa ut 

på lördagseftermiddagen på den glashala 

Husebyvägen nästan i höjd med Marklanda 

gård. 

  Kvinnan förde sin bil i måttlig fart på väg 

söderut. I uppförsbacken vid Marklanda gård 

kom bilen i sladdning, gick först över åt höger men svängde sedan tillbaka på vänstra 

vägkanten och ned i diket, där den välte och blev liggande på taket. Hela taket trycktes in 

och bilen måste betraktas som totalhavererad. Kvinnan fick dragas ut genom en krossad 

sidoruta. Hon fördes i privatbil till Växjö lasarett där hon fick stanna för vård. Hon hade 

bl.a. ådragit sig hjärnskakning. 

  Enligt polisutredningen orsakades olyckan i väderomslaget, som gjorde vägen glashal. 
   

 

 

 
 

Min älskade make, 

vår käre far, 

morfar och farfar 

Karl Gustafsson 
har i dag stilla insomnat i sitt 87:e 

levnadsår. Djupt sörjd av oss, broder, 

övrig släkt och många vänner. 

Tubbamåla, Vislanda den 14 januari 

1961. 

KARIN GUSTAFSSON. 

Sven och Gerda 

Lena. 

Esther och Anton. 

Anna-Brita. 

Edla. 

Nanny och Erik. 

Karin. Eva. 

Erik och Stina. 

Ulla. Anna. 

Stilla, så stilla Du somnat, 

Tåligt Din smärta Du bar. 

Flitiga händer har domnat, 

Minnet, Ditt ljusa är kvar. 

Sv. Ps. 363. 
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Ur Smålandsposten N:o 4 Lördagen den 7 Januari 1961. 
 

 

 
 
 
 
   
 

 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 12 Lördagen den 21 Januari 1961. 
 
Dödsfall. 
 

Gustav Salomonsson †. Efter en lång tids 

sjukdom avled i onsdags lantbrukaren Gustaf 

Salomonsson, Lindås, Vislanda. Han var född 

1897.  

  Tillsammans med två systrar har han brukat går-

den där han nu slutade sina dagar. Personligen var 

han en god och sällskaplig människa. 

  Närmast sörjes han av tre systrar, Anna bosatt i 

Lekaryd, samt Jenny och Ida som vistas i hemmet. 

 
 

Sprängskott över rälsbuss. 
 

  Tiotalet passagerare på rälsbussen mellan 

Vislanda och Ryd var i onsdags ute för ett 

äventyr som dessbättre avlöpte utan skador. 

  Då bussen passerade Hunna, 2 km. norr om 

Torne, gick ett sprängskott på vägen, 25 m 

från järnvägsspåret, och splitter flög omkring 

över bussen. Landsvägstrafiken var varnad 

med röda flaggor men tåget var tydligen 

bortglömt. 

 

 

 Ur Smålandsposten N:o 13 Måndagen den 23 Januari 1961. 
 

Dödsfall. 
 

Lars Gottfrid Persson †. På Kullagårds sjukhem, Växjö, avled i lördags hr Lars Gottfrid Persson, 

Vislanda. 

  Han var född i Vislanda 1873 och var bosatt å lägenheten Frideborg i Vislanda municipalsam-

hälle till och med 1943. Sedan dess har han varit intagen på sjukhem. 

  Närmast sörjes han av syskonbarn. 

 

 

 
 

Tillkännagives att 

Gud i sitt allvisa råd 

till sig hemkallat 

vår älskade broder 

Gustav 

Salomonsson 
som i dag i tron på sin Frälsare lugnt 

och stilla insomnat i sitt 64:e 

levnadsår. Djupt sörjd och i ljusaste 

minne bevarad av syskon, 

svägerskor, släkt och många vänner. 

Lindås, Vislanda den 18/1 1961. 

SYSKONEN 

Sv. Ps. 560. 

Flitig så länge krafterna räckte 

I arbetets glädje Du levde Ditt liv, 

Somnat när allsmakten livslågan släckte 

Tacksamt vi önska Dig: 

Vila i frid. 

 

 

Bengt Håård 

Ulla Svensson 

Gävle.                                    Vislanda. 

Värnamo Trettondagsafton. 

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

Hr Göte Nykvist, Vislanda, med maka 
Ulla f. Widegren, Näsbykulla. 

(Hovfoto Visit, Växjö). 
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Ur Smålandsposten N:o 15 Torsdagen den 26 Januari 1961. 
 
Dödsfall. 
 

Karolina Nilsson †. Fru Karolina Nilsson, 

Vislanda, avled i går 88 år gammal. 

  Hon var född i Vislanda. För omkring 15 år sedan 

dog maken, muraremästare Petter Nilsson, Plan-

torpet, Skatelöv, och fru Nilsson flyttade till en son 

och sonhustru i Vislanda, där hon åtnjutit en 

kärleksfull omvårdnad. Den senaste tiden har hon 

vistats på vårdhem. Fru Nilsson var en arbetsam 

och dugande husmor, som helt gick upp i arbetet 

med familjen och hemmet. 

  Närmast sörjes hon av sönerna Reinhold, Fritiof 

och Martin, bosatta i Vislanda, och Gösta i Bollnäs 

samt döttrarna Agda bosatt i Sjötorpet, Vislanda, 

och Vera i Amerika. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 18 Tisdagen den 31 Januari 1961. 
 

Bröllop 
 

  I lördags sammanvigdes i Vislanda kyrka hr Sören Sven 

Edvin Pettersson, Alvesta, och fröken Gunnel Magnusson, 

dotter till hemmansägaren Evert Magnusson och hans maka, 

Rickardshult, Vislanda. När brudparet tågade in i kyrkan 

spelade fröken Ingegärd Krusell ”Triumfmarsch” ur ”Aida” av 

Verdi. Vigseln förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson, som 

höll tal till brudparet över orden ”Bären varandras bördor, så 

uppfylla I Kristi lag” och sjöng brudmässan. När brudparet 

lämnade kyrkan spelades ”Pastoral” av D. Zepoli. Efter vigseln 

gav brudens föräldrar middag i Blädingegården för ett stort 

antal inbjudna. Här hyllades brudparet med tal och sång samt 

telegram. 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 21 Måndagen den 6 Februari 1961. 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
 

Vår kära Mor 

Mormor och Farmor 

Karolina Nilsson 
* 12/11 1872 

har i dag stilla insomnat, sörjd och 

saknad av oss barn, barnbarn och 

barnbarnsbarn samt övrig släkt och 

många vänner. 

Vislanda den 25 jan. 1961. 

BARNEN 

Sv. ps. 452. 

 Jordfästningen äger rum i Skatelövs kyr-

ka söndagen den 29 jan. kl. 10,30. 
  Samling vid kyrkan. 

  Efter gudstjänsten kaffe å Grimslövs 

pensionat. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

Hr Sören Petersson, Alvesta, med maka 
Gunnel, född Magnusson, Vislanda. 

(Foto: Hovfoto Olson, Alvesta). 

 

 

Dan Andersson 

Britt-Marie Kvist 

Vislanda.                               Dösjebro. 

    

 

 

 

                                

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 19 Torsdagen den 2 Februari 1961. 
 
Dödsfall. 
 

Karolina Daun †. Efter en långvarig sjukdom 

avled i tisdags fru Karolina Daun, maka till f. verk-

stadsarbetaren Hjalmar Daun, Skogsdal, Vislanda.  

  Hon var född i Vislanda 1891. 

  Närmast sörjes hon av maken och dottern 

Gunvor. 

 

 

Pedagogdag om film i Vislanda. 
 

  En pedagogdag var i tisdags ordnad i 

Vislanda. Lärare från Skatelöv, V. Torsås och 

Vislanda skoldistrikt samlades i Vislanda 

centralskolas naturkunnighetsrum. 

  Rektor Harry Larsson, Vislanda hälsade väl-

kommen. Fil. mag. Bengt Forslund, Stock-

holm, talade över ämnet ”Film och bildband i 

undervisningens tjänst”. Han belyste vissa 

delar av sitt intressanta anförande med att visa 

dels några avsnitt av filmer och dels några 

bildband. 

  Efter lunch demonstrerade AB Skrivrit, 

Arlöv, genom direktör Hilding Flinck, Malmö, 

och representant Carl-Erik Carlsson, Sävsjö, 

filmprojektorer, småbildsprojektorer, magne-

foner och skivspelare m.m. Rektor Larsson 

uttalade auditoriets tack, och rektor Torsten Magnusson, Grimslöv, tackade rektor 

Larsson för det arbete han nedlagt för arrangemangen under pedagogdagen. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 26 Tisdagen den 14 Februari 1961. 
 
Dödsfall. 
 

Anna Emilia Karlsson †. På söndagen avled 

fröken Anna Emilia Karlsson, Vislanda, i en ålder 

av 75 år. 

  Hon var född i Urshult och dotter till rusthållaren 

Karl Petersson, Esbjörnamåla. Hon har varit klen 

till hälsan sedan 1952 och sedan dess vistats på 

vilohem. Under många år innehade hon gård i 

Ryssby, vilken sedan såldes. 

  Närmast sörjande är två systrar, en bosatt i USA 

och en i Lund. 

 

 

 

 
 
   

 

 

 

 

 
 

Min älskade maka, 

min kära mor 

Karolina Daun 
* 28/4 1891 

har i dag efter långvarig sjukdom 

stilla insomnat. Sörjd av oss, släkt 

och många vänner. 

Vislanda den 31/1 1961. 

HJALMAR DAUN 

Gunvor 

När jag slutar mina dagar, 

Låt i ro mig somna in. 

Ske det, när dig helst behagar. 

Blott jag evigt bliver din. 
Kom, o Jesu, bliv mig när, 

Låt mig bliva där du är. 

Sv. ps. 557: 1. 

  För dem, som önskar följa den hädan-

gångna till hennes sista vilorum, medde-
las att jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka lördagen den 4 febr. 1961 kl. 15,00. 

  Efter jordfästningens slut inbjudes till 
kaffe å Vislanda Hotell. 

 

 

 
 

Vår kära syster 

Anna Emilia 

Karlsson 
f. i Esbjörnamåla, Urshult den 27/11 

1885 avled stilla i dag i Bromon, 

Blädinge, sörjd av oss, släktingar och 

vänner. 

San Diego, USA och Lund den 12/2 

1961. 

ALBERTINA och CARL 

ESTER 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka tisdagen den 21 febr. kl. 14,30. 
  Efter jordfästningen samling på Vislan-

da hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 33 Måndagen den 27 Februari 1961. 
 

Vislanda modernaste fastighet 
 

 
 

 
    Tomten kv. Älgen vid Storgatan och stora 

vägen mot Ljungby i Vislanda har i långliga tider 

varit något av ett centrum för samhället och 

bygden då det var dit forbönderna ställde vägen i 

gamla dagar när de skulle ta igen sig vid en kopp 

kaffe i samband med ett ärende till stationen. Där 

låg i gamla tider Lina Perssons kafé.  

  Nu reser sig på tomten den modernaste och 

finaste fastigheten i Vislanda. Byggmästare och 

byggherre är Eric Johansson, som omtalar att han 

även i fortsättningen kommer att driva fastig-

heten.  

  Den står just nu färdig och på måndag kommer 

första hyresgästen, Svenska Handelsbanken, att ta 

sina moderna och i alla avseenden smakfulla och 

ändamålsenliga lokaler i bruk. 

  Med flyttningen får banken i Vislanda dubbelt så 

stora lokaler.  

  I den kombinerade affärs- och bostadsfastig-

heten finns ytterligare en banklokal, nämligen 

Jordbrukskassan och traditionerna i kvarteret från 

gamla tider kommer att föras vidare i den kondi-

torilokal som även finns i bottenvåningen. 

  I andra och tredje våningen finns det sammanlagt åtta 64 kvadratmeters tvårumslägen-

heter och fyra 50 kvadratmeters enrumslägenheter. 

  Fasaden liksom byggnaden i övrigt har en tilltalande och behaglig utformning i rött s.k. 

hallstensfasadtegel medan byggnaden invändigt är uppförd i lättbetong. 

  Lägenheterna har rymliga balkonger som därtill har den fördelen att de, som synes på 

bilden, skyddar väl från insyn och familjerna kan där vad det lider i lugn och avskildhet 

Vislanda modernaste fastighet har som synes getts en tilltalande och ljus 
utformning. 

Byggherren och byggmästaren Eric Johansson 
t.h. diskuterar entréerna till fastigheten i fonden. 
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dricka eftermiddagskaffet utan att störas av några blickar från den strida trafiken i stråket 

nere på gatan. 

  Totalt har byggnaden en längd av 31,2 meter och en bredd av 14. Byggnaden kostar i 

uppförande i runt tal 700.000 kr. Konsulterande ingenjörsbyrån Ebbe Regebro har 

utformat ritningarna till byggnaden vars lägenheter för länge sedan är uthyrda. 

  Axelssons Värme AB i Vislanda har svarat för värme och sanitära anläggningen, 

elinstallatör Harry Karlsson, Vislanda för elarbetet, målarmästare Edvin Lidehorn, 

Vislanda, målningen, plåtslagarmästare Richard Loeb, Vislanda, plåtarbetet, Växjö 

Glasmästeri, glasarbetet, Järnbolaget i Vislanda AB, Georg Ohlsson, Växjö, och Vislanda 

Ångsåg har levererat byggnadsmateriel. 

  Lave Olssons konstruktionsbyrå, Växjö, har utfört programmet för den sanitära 

anläggningen. K.H. Marviks Ingenjörsbyrå, Växjö, programmet för elarbetet och som 

nämnts har ritningarna utförts av konsulterande ingenjörsbyrån Ebbe Regebro i Alvesta. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 35 Torsdagen den 2 Mars 1961. 
 
Dödsfall. 
 

Hugo Fritiof Andersson †. Kopparslagarmästaren 

Hugo Fritiof Andersson, Vislanda, har avlidit. Han 

var född i Södra Unnaryd 1873. 

  Hr Andersson fick lära kopparslageriet av sin 

fader. I 20-årsåldern gav han sig ut på gesäll-

vandring i Sverige och kom under denna långt upp 

i Norrland. När han kom tillbaka till Småland hade 

fadern flyttat till Vislanda och här fick den unge 

gesällen fortsätta verksamheten, då fadern efter ett 

par år återvände till Unnaryd. År 1915 byggde hr 

Andersson sin för alla Vislandabor välkända verk-

stad. Den bortgångne var en mycket skicklig yr-

kesman och hans olika kopparsaker fick en mycket 

stor spridning genom de försäljningar på olika 

marknader, som förr i tiden var de mest brukliga 

försäljningsplatserna. Hr Andersson släppte inte 

kontakten med sitt yrke utan höll på in i det sista 

med att tillverka prydnadssaker i koppar, t.ex. 

kaffepettrar. I sin krafts dagar var han ledamot i 

fattigvårdsstyrelsen och var en hedersman av den 

gamla goda sorten. 

  Närmast sörjes han av maka och fyra barn. Sonen 

Eric är direktör för Fagersta Järnbolag. Ivar och 

Harald konstsmeder i Vislanda. Dottern Hilma är 

gift med bensinstationsföreståndare Bertil Svahn, 

Kojtet, Vislanda. Vidare sörjes han av sonhustru, 

en syster, fru Ultima Andersson, änka efter bygg-

mästare P.G. Andersson, Halmstad, övrig släkt och 

många vänner. 

 
 
   

 

 

 

 

 

 
 

Min käre make 

och vår käre far 

farfar och morfar 

Kopparslagarmästaren 

Hugo Fritiof 

Andersson 
* 2 jan. 1873 

har i dag stilla insomnat. Sörjd och 

saknad av oss, syster, övrig släkt och 

många vänner. 

Vislanda den 28/2 1961. 

ANNA ANDERSSON 

Eric och Dagny 

Ivar och Evy 

Harald och Ingeborg 

Hilma och Bertil 

Barnbarnen. 

Verka, ty natten kommer! 

Dagen är alltid kort. 
Kallets mått skall fyllas, 

Spill ingen timme bort. 

Verka, ty natten kommer, 
Dagsverkets prövningstid, 

Lönen för dagens möda: 

Evig tjänst och frid. 

  Till dem, som önskar följa den hädan-

gångne till hans sista vilorum, meddelas 

att jordfästningen äger rum i Vislanda 
kyrka torsdagen den 9 mars 1961 kl. 

15,30. Samling vid kyrkan. 

  Efter jordfästningens slut inbjudes till 
kaffe å Vislanda Hotell. 
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Bankpremiär i Vislanda 
 

 
 

 

 
 

  Svenska Handelsbanken i Vislanda har tagit i bruk sina nya lokaler och dagen till ära 

blomsterhyllades den första kunden i den nya lokalen, fru Berta Björk, av bankdirektör 

Per-Eric Schyberg, Hälsingborg. Han hade i anledning av invigningen åkt upp till 

Vislanda. Kamrer Åke Olsson fick under premiärdagen vid en lång rad tillfällen motta 

blomsterhyllningar från bl.a. kommunen som företräddes av kommunfullmäktiges 

ordförande Karl Karlsson, municipalfullmäktige företrädd av kamrer Åke Gransvik, 

köpmannaföreningen som företräddes av köpman Ivar Boström och Vislanda pastorats 

sparbank företrädd av kyrkovärden Arvid Johansson och bankkamrer Carl-Eric Witzell 

samt vidare av 20-tal företag och enskilda personer. 150 kunder gjorde besök första dagen 

och som ett led i öppningsdagens festlighet bjöds alla på kaffe. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 36 Lördagen den 4 Mars 1961. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankens personal, bankkamrer Åke Olsson omgiven av fru Birgit Bergman, 
kassörskan Inga-Lisa Håkansson och hr Lars-Erik Johansson, som nu får 

arbetslokaler dubbelt så stora som de man hade före inflyttningen. 

Svenska Handelsbanken 

Vislanda 
Exp.-tider: 

Måndag–fredag 9.30–15.00 

Lördag 9.30–13.00 

Fredagar även 16.30–18.00 

Observera den ändrade exp.-tiden på fredagarna 

Telefon Kamrer 14, exp. 390. 
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Ur Smålandsposten N:o 37 Måndagen den 6 Mars 1961. 
 

Stiftelse skall bevara Wieselgrens barndomshem 
 

  Vid sammanträde i kommunalsalen, Vislanda, har bildats en stiftelse vilken skall ha till 

ändamål att förvärva Peter Wieselgrens barndomshem, beläget i Spånhult i Vislanda 

kommun och verka för bevarandet av Wieselgrens minne. Sedan en längre tid tillbaka har 

Kronobergs läns nykterhetsförbund i samarbete med en rad andra organisationer och 

enskilda arbetet för att Wieselgrens barndomshem skulle inköpas och bevaras för 

eftervärlden. 

  Avsikten är att efter förvärvet återställa byggnaden i sitt ursprungliga skick samt att där 

anordna ett Wieselgrensmuseum, avsett att belysa de religiösa och ideella rörelsernas 

verksamhet i dessa bygder från Wieselgren och fram till våra dagar. 

  Med hänsyn till den betydelse som Peter Wieselgren spelade i de svenska nykter-

hetssträvandena under 1800-talet och som medfört att han kallats den svenska nykterhets-

rörelsens fader, har det ansetts lämpligt att nykterhetsrörelsen tagit detta initiativ. 

  Projektet har också omfattats med stort intresse av hembygdsvårdande företrädare i 

Kronobergs län, främst av landsantikvarie J.E. Anderbjörk vid Smålands museum. Vid 

sammanträde med intresserade parter den 4 april 1960 utsågs ett arbetsutskott, som fick i 

uppdrag att utreda frågan i sin helhet samt undersöka de ekonomiska förutsättningarna. 

  Vid det sammanträde som vid föregående vecka hölls i Vislanda meddelade arbets-

utskottet att förutsättningarna för planens genomförande var synnerligen goda. K.m:t har 

redan beviljat ett rikslotteri för ändamålet. Vidare har Svenska sällskapet för nykterhet 

och folkuppfostran anslagit 10.000 kr. Vislanda kommun har beslutat att lämna ett 

engångsanslag på 5.000 kr. samt lämna ett årligt anslag på 500 kr. under en tid av tio år. 

Ytterligare anslag från olika håll har ställts i utsikt, varför det ekonomiska behovet synes 

säkrat. 

  Man beslutade att en stiftelse skulle bildas vilken kom att benämnas Stiftelsen Wiesel-

grensgården. Stiftelsens angelägenheter skall handhavas av en styrelse bestående av sju 

ledamöter på så sätt att Kronobergs läns nykterhetsförbund utser tre ledamöter samt 

Centralförbundet för nykterhetsundervisning, Stockholm och Smålands museum, Växjö. 

Vislanda kommun och Växjö stiftsråd utser vardera en ledamot. 

  En preliminär arbetsbeskrivning till restaurering av Peter Wieselgrensgården, utarbetad 

av arkitekt Tore Danielsson, Växjö, förelades sammanträdet likaså en preliminär kost-

nadsberäkning utarbetad av byggnadsingenjör Erik Bengtsson, Växjö. Kostnaderna för att 

genomföra hela projektet belöper sig på i runt tal 100.000 kr. 

  Bland de många inom både den religiösa och ideella nykterhetsrörelsen som varit ivrare 

för att Peter Wieselgrens barndomshem skulle bevaras till eftervärlden märks främst f. 

Wendelsbergsrektorn Justus Elgeskog, Tutaryd, f. tillsyningslärare Birger Elander, 

Helgevärma, samt hembygdsforskaren Johan Karlsson, Spånhult, Vislanda. 

 

Fyra skadade vid frontkrock 

vid Vislanda 
 

  En svår bilkollision inträffade i lördags middag vid infarten till vägförvaltningens garage och 

verkstad strax öster om Kojtet i Vislanda. En Vislanda-bilist som kom från Kojtet, skulle vika åt 

höger för att köra in på vägförvaltningens område. Just då körde en lastbil ut genom infarten i 

riktning mot Växjö. Sikten blev sålunda skymd för Vislanda-bilisten. 

  En sportvagn kom i samma ögonblick från Växjö-hållet. I den befann sig tre militärer från 

Sunnerbo på permissionsresa. Då vägen ett stycke öster om infarten gör en ganska kraftig kurva, 

observerade ingen av bilisterna varann förrän de nästan frontalkrockade strax bakom lastbilen. 

Bägge bilarna fick stora skador. 

  Samtliga åkande blev skadade och fördes i ambulans och taxi till Växjö lasarett.  

  Svårast skadade var två av de värnpliktiga, Bertil Rosenlind, Angelstad, och Bertil Wiberg, S. 

Ljunga. De hade bägge fått kraftiga hjärnskakningar och kvarligger på lasarettet. 
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Ur Smålandsposten N:o 38 Tisdagen den 7 Mars 1961. 
 

Dödsfall. 
 

Gustav Johansson †. F. skräddarmästaren Gustav 

Johansson, Speleboda, Vislanda, avled i söndags i 

Växjö efter en längre tids sjukdom. 

  Den bortgångne var född i Annerstad 1879. År 

1950 kom han till Vislanda från V. Torsås. Han bo-

satte sig först i lägenheten Stenstugan, men flyttade 

1956 till lägenheten Speleboda, som han köpt. 

  Närmast sörjes han av maka, tre döttrar och åtta 

söner. 

 

 

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 42 Tisdagen den 14 Mars 1961. 
 

Stöld- och inbrottsvåg över Vislanda, 

2.500 kr, bensin och kläder byte 
 

  Den gångna veckan och under veckoskiftet har en formlig våg av stölder och inbrott 

dragit fram över Vislanda-bygden. Största kapet har tjuven eller tjuvarna gjort vid tre 

lägenhetsinbrott, varvid bytet blev sammanlagt 2.500 kr. 

  Det tycks vara flera olika tjuvar och ligor som opererat. En eller flera har specialiserat 

sig på lägenhetsinbrott, varvid man tagit sig in med falska nycklar. Två lägenheter 

plundrades på sammanlagt 2.000 kr. och i en tredje blev bytet 500 kr. 

  Dessa inbrott har skett mitt på dagen och i ett fall medan en familjemedlem befann sig i 

lägenheten. 

  Snatterier och tillgrepp i flera affärer den senaste tiden i Vislanda har i dagarna just 

uppklarats, sedan en medelålders man gripits och erkänt. Han har dock ingenting med 

lägenhetsinbrotten att göra. 

  En penningstöld i en skola i Blädinge har även uppklarats, sedan en minderårig pojke 

gripits och erkänt att han tagit 75 kr. 

  Under den gångna veckohelgen skedde en hel serie inbrott i Vislanda, dels i fyra av 

Vägförvaltningens bodar. Här kom tjuvarna över bl.a. 17 liter bensin, och i en rastbarack 

stals en svart rock. 

 

 

 

 
 

Min käre Make 

vår älskade Far 

och Farfar 

 f.d. skräddaremästare 

Gustav Johansson 
* 22/3 1879 

har i dag lämnat oss i djupaste sorg 

och saknad men i ljusaste minne 

bevarad av oss, övrig släkt och 

många vänner. 

Speleboda, Vislanda den 5/3 1961. 

NELLY JOHANSSON 

Barnen 

Barnbarnen 

Stilla, så stilla Du somnat 

Tåligt Din smärta Du bar 

Flitiga händer har domnat 
Minnet Ditt ljusa är kvar. 

Vi tacka för vad i livet Du skänkt 

För kärlek och omsorg, 
Vad vackert Du tänkt. 

Må klockorna ringa till vila. 

Sv. ps. 579. 
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Ur Smålandsposten N:o 46 Tisdagen den 21 Mars 1961. 
 
Dödsfall. 
 

Anna Maria Petersson †. Fröken Anna Maria 

Petersson, Lindås Annelund, Vislanda, avled i lör-

dags. Hon var född i Hjulsryd, Vislanda 1873. I 

yngre år vistades hon i Stockholm och hade där 

plats i hushåll. I början av 1920-talet byggde hon 

en fastighet i Lindås, där hon alltsedan dess har 

bott. Fröken Petersson var en mycket duktig och 

intresserad väverska, som utfört många vackra 

arbeten. 

  Närmast sörjes hon av två bröder, f. hemmans-

ägaren Samuel Petersson, Hjulsryd, Vislanda, och 

f. hemmansägaren Johan Petersson, Agunnaryd. 

 
 
   

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära syster, 

och moster 

Anna Maria 

Petersson 
* 15/1 1873 

insomnade lugnt och stilla i dag i 

tron på sin Frälsare, sörjd och saknad 

av oss samt svägerska, svågrar, övrig 

släkt och vänner. 

Lindås, Vislanda den 18 mars 1961. 

SYSKONEN 

Syskonbarnen. 

Min vilotimma ljuder  

en gång den sista gång 
och mig i jorden bjuder  

en bädd så kall och trång.  

Dock den mig ej förskräcker 
Så sött jag sover där 

Tills Herrens röst mig väcker  

då ingen natt mer är. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

söndagen den 26mars 1961 kl. 10,15. 

VISLANDA 
Kreaturs- och Lösöreauktion 

 

hålles torsdagen den 6 april 1961 m. b. kl. 11.00, då lantbru-

kare Sven Karlsson, Tubbamåla, Vislanda, på grund av arren-

dets upphörande genom offentlig auktion försäljer hela sitt yttre 

bo, varav nämnes: 

  Djur: 1 prima arbetshäst, sto, 6 år, 5 goda kor, varav 1 högdräk-

tig och nykalvade, 1 dräktig kviga, 1 ungdjur samt 35 st. 1- och 2-

åriga höns. 

  Maskiner och redskap: Bilvagn, plogar, harvar, årder, häst-

hacka, enbetsslåttermaskin med skördeapparat, hästräfsa, arbets-

kälkar, ringvält, hackelseverk, häckar, flak, krakstör, stockkran, 

stocksax, hässjetråd, linor, svänglar, mjölktransportflaskor, sil 

m.m. Div. handredskap och verktyg, c:a 1.000 kg. havre samt 1 

parti potatis, King Edward. 

  Vanliga lösöreauktionsvillkor. Vid kontant betalning auktions-

dagen 2 proc. kassa. Inrop under 20 kr. helst kontant. Försäljning 

eller agenturverksamhet får ej ske utan tillstånd från KLS. 

KRONOBERGS LÄNS SLAKTERIFÖRENING 

Livdjursförmedlingen. – Tel. Alvesta 0472/11300. 
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Ur Smålandsposten N:o 50 Tisdagen den 28 Mars 1961. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dödsfall. 
 

Karl Alfred Fast †. I lördags avled toffelmakare 

Karl Alfred Fast, Vislanda. 

  Han var född i Aplamon, Vislanda 1873. Nästan 

hela sitt liv har han tillbringat i Vislanda och där 

drivit en toffelmakerirörelse. Änkling sedan 1922 

har han sedan dess bott tillsammans med sina söner 

Bertil och Allan som har anställning vid Statens 

skrotningsverkstad i Vislanda. I deras sorg deltager syskonbarn. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 53 Tisdagen den 4 April 1961. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
   

 

 

 

 
 

Vår käre far 

Karl Alfred Fast 
* 30/9 1873 

† 25/3 1961 

har i dag stilla insomnat i sitt 88:e 

levnadsår. Djupt sörjd men i 

tacksamt minne bevarad av oss, släkt 

och vänner. 

Vislanda den 25/3 1961. 

BERTIL och ALLAN 

Syskonbarn 

Släktingar och vänner. 

Ett strävsamt liv har slocknat ut 

En flitig hand har domnat 
Din arbetsdag har nått sitt slut 

Ditt trötta huvud somnat 

Sv. ps. 434. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka Annandag Påsk kl. 10,15. 

Hr Tryggve Grahn med maka Ester, 

född Karlsson, Vislanda.  

(Foto: Lundbergs foto, Vislanda). 

 

 

Folke Fransson 

Gunnel Johansson 

Gårdsby.                                Vislanda.  

Påskdagen 1961.                               

Ingemar Pettersson 

Eivor Björkman 

Sm. Rydaholm.                     Vislanda. 

Karlskrona påskafton 1961.                                                

Sven Isaksson 

Kerstin Karlsson 

Grimslöv.                              Vislanda. 

Påskafton 1961. 

                                

 

 

 

Förlovade 
 

 

 
 

Vår kära lilla mor 

och mormor 

Ida Hedberg 
* 26 okt. 1875 

har i dag lugnt och stilla insomnat i 

tron på sin Frälsare. Djupt sörjd och 

saknad av oss, barnbarnsbarn, släkt 

och vänner. 

Rödjan, Vislanda den 1/4 1961. 

RUTH och ENOCK 

Lisa och Gösta 

Sivert. Anita. 

KARIN och HELGE 

Ett strävsamt liv har slocknat ut, 

En flitig hand har domnat 

Din arbetsdag har tagit slut 

Ditt trötta huvud somnat. 

Sv. ps. 400. 
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Dödsfall. 
 

Ida Hedberg †. Fru Ida Hedberg, Rödjan, Vislanda, avled i lördags. 

  Hon var född 1875 i Rödjan. Hennes make, Sven Johan Hedberg, avled 1939. Hos en dotter och 

svärson, som övertagit gården 1934, har hon bott ända tills förra året, då hon intogs på Skatelövs 

ålderdomshem. Närmast sörjes hon av dottern Ruth, gift med lantbrukaren Enock Svensson, 

Uvanäs, Väckelsång, och Karin, gift med lantbrukare Helge Bengtsson, Rödjan, Vislanda. I deras 

sorg deltager barnbarn och barnbarnsbarn. 

 

Bröllop. 
 

  Påskafton vigdes i Vislanda kyrka byggnadssnickaren John Olof Gösta Gustafsson, Grimslöv, 

och fröken Sonja Gunvor Marianne Johansson, dotter till lantbrukaren Arthur Johansson och hans 

maka, Granhult, Vislanda. Vigseln förrättades av kyrkoherde E. Jonson, som höll tal till brudparet. 

Bröllopsmusiken utfördes av musikdirektör Per Jonson, Växjö. Efter vigseln gav brudens föräldrar 

middag på Vislanda hotell, där de nygifta hyllades med tal av bl.a. vigselförrättaren. Många 

telegram anlände. 

 

 

 

Vislandapojke sargades illa 

vid påsksmäll 
 

  Skärtorsdagskvällen blev en 11-årig pojke i Vislanda illa sargad i vänstra handen, medan 

han och en kamrat i en källarlokal höll på att blanda till en påsksmäll.  

  Pojkarna höll till i pannrummet. Möjligen arbetade de för nära en het glödlampa, ty 

plötsligt exploderade sprängsatsen. 11-åringen fick vänstra handen söndertrasad och 

fördes i bil till Växjö lasarett. Läkarna hoppas kunna rädda pojkens hand utan att framtida 

men uppstår. Tre fingrar var mycket svårt sargade och även senorna hade skadats. 

  Vid smällen, som var mycket kraftig, sprängdes pannrummets fönster sönder, och 

dörren som var låst, flög upp av trycket. Det betecknas som ett underverk, att inte mer än 

en av pojkarna skadades, och att denne slapp så förhållandevis lindrigt undan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 54 Torsdagen den 6 April 1961. 
 
 

 
 
 
 
   

 
 
 

 

 
 

 

 

Allan Johansson 

Iréne Johansson 

Hjortsberga.                           Vislanda.  

Sigvard Svensson 

Eveline Petersson 

Liatorp.                                  Vislanda. 

Påskafton 1961.                               

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 56 Måndagen den 10 April 1961. 
 

Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka vigdes i lördags chaufför Gösta Andersson, 

Södra Vare, Blädinge, och fröken Gunnel Svensson, dotter till 

hemmansägare Albin Svensson och hans maka, Kalkatorp, 

Vislanda. Då brudparet tågade in i kyrkan spelade kantor Ernst 

Rosengren ”Larghetto” av J. Speth. Vigseln förrättades av 

kyrkoherde Eskil Jonson, som höll tal med utgång från orden i 

Nehemja 2:20 ”Gud skall låta det gå oss väl och vi vilja stå upp 

och bygga” samt sjöng brudmässan. När de nygifta lämnade 

kyrkan spelades ”Fuga” av J. J. Froberg. Efter vigseln gav 

brudens föräldrar middag i Blädingegården, där brudparet 

hyllades med tal av bl.a. vigselförrättaren. Ett flertal telegram 

anlände. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 58 Torsdagen den 13 April 1961. 
 

 
 
Dödsfall. 
 

August Sjödahl †. Natten till onsdagen avled f. 

lantbrukaren August Sjödahl, Vislanda. 

  Han var född i Hjulsryd, Vislanda 1878. Sjödahl 

innehade under många år en gård i Byabacken, Vislanda. År 1947 flyttade han till Vislanda sam-

hälle. 

  Närmast sörjande är makan, barnen Anna, gift med verkstadsarbetaren Karl Pettersson, bosatt i 

USA, Gustaf, lantbrukare i Sm. Rydaholm, Dagny, gift med lantbrukaren Ernst Karlsson, Härlöv, 

Artur, konstsmed i Vislanda, Berta, gift med lantbrukare Henning Pettersson, Vittaryd, Tage, 

banbiträde, Vislanda, och Margit, gift med snickare Ernst Johansson, Liatorp, Barnbarn och 

barnbarnsbarn. 

 

 

 
 

Min älskade make,  

min käre far, 

morfar och farfar 

August Sjödahl 
* 25/3 1878 

har lämnat oss idag i djupaste sorg. 

Vislanda den 12 april 1961. 

ANNA SJÖDAHL 

Barn, barnbarn och  

barnbarnsbarn. 

Vi hann ej säga Dig farväl 

Ty döden kom så fort. 

Men vi vill säga dig vårt tack 

Vid evighetens port. 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives att 

vår käre far, 

morfar och farfar 

Robert Törnkvist 
har i dag stilla insomnat i sitt 84:e 

levnadsår. Sörjd och saknad av oss, 

släktingar och många vänner. 

Piggaboda, Vislanda den 11/4 1961. 

BARNEN 

Barnbarnen 

Härlig är jorden 

Härlig är Guds himmel 

Sv. ps. 355. 

  För dem, som önskar följa den avlidne 

till hans sista vilorum, meddelas att jord-
fästningen äger rum i Vislanda kyrka 

lördagen den 15 april kl. 16. Efter 

jordfästningen inbjudes till kaffe på 
Vislanda hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

Hr Gösta Andersson, Blädinge, med 

maka Gunnel, född Svensson, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs foto, Vislanda). 
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Robert Törnkvist †. F. lantbrukaren Robert Törnkvist, Piggaboda, Vislanda, avled i tisdags. 

  Han var född 1877 i Rebbelberga, Kristianstads län. Vid fem års ålder flyttade han med föräld-

rarna till Ryssby. Efter att ha varit värvad i tre år med tjänstgöring i Skedalahed arbetade han un-

der många år vid stenbrott i Ryssby och Sm. Rydaholm. Hr Törnkvist övergick så till att bli lant-

brukare och arrenderade först en gård i Örnhyltan, Vislanda. 1924 arrenderade han en gård i 

Piggaboda. För c:a fyra år sedan upphörde han med arrendet. 1955 dog hustrun. 

  Närmast sörjande är barnen, Svea, gift med byggnadsarbetare Henrik Olsson, Hallen Mörhult, 

Vislanda, Nora, gift med fabriksarbetaren Anders Sjölin, Lomma, Stina, gift med kemist Sven-Åke 

Andersson, Hälsingborg, Sonja, gift med butiksföreståndare Bertil Lindskär, Vrå, samt Charles, 

metallarbetare, Ljungby, Tage, lantbrukare, Ryssby, Arne, banbiträde i Forsheda, Lennart, verk-

stadsarbetare, Vislanda, och Rune, banbiträde i Åäng, Vislanda. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 62 Torsdagen den 20 April 1961. 
 

Länkarna får avdelning i Vislanda. 
 

  Vid sammanträde i Vislanda har föreningen Sällskapet Länkarna bildats. 

  En interimsstyrelse bestående av konditor Anders Jonsson ordf., köpman Gunnar 

Nykvist kassör och hr Bernt Lönn tillsattes. Samtliga styrelseledamöter har tidigare 

tillhört länkrörelsen i Alvesta, där f.ö. konditor Jonsson och köpman Nykvist också var 

ordf. resp. kassör. Konditor Jonsson meddelar, att man ordnat en klubblokal i en 

gårdsfastighet på Storgatan 10 eller köpman Boströms fastighet. Här har man redan börjat 

iordningsställa tre rum och kök och arbetet med målning, tapetsering och liknande 

beräknar man kunna klara av medlemmarna själva. Hr Jonsson är också angelägen att få 

understryka att den nystartade länkföreningen behöver allt stöd icke minst ekonomiskt. 

Man räknar således med att de kommunala myndigheterna i likhet med vad som sker på 

de flesta platser, skall stödja rörelsen. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 64 Måndagen den 24 April 1961. 
 

Skogsbrandtillbud i Vislanda. 
 

  Ett skogsbrandtillbud inträffade vid 12.30-tiden i går på marker tillhörande hemmans-

ägare Helge Hörberg, Sjötorp, Vislanda. 

  Cirka ett tunnland skog avbrändes. Hr Hörberg sökte under cirka 50 minuter att ensam 

bekämpa elden, som dock spred sig olycksbådande. Först när grannar kom till hjälp och 

sedan Vislanda brandkår larmats kunde man stoppa eldens framfart. Brandkåren fick 

främst ägna sig åt eftersläckning. Polisutredning om orsaken pågår. 

 

 

 

 
 
   

 

  Efter högmässans slut i går i Vislanda kyrka skedde scoutupptagning. Framme i koret 

samlades scoutledarna och de scouter som skulle upptagas i kårerna. Pojkscouternas 

ledare, folkskollärare Folke Andersson höll ett anförande. En scoutflicka läste upp 

scoutlagen, varefter de nya scouterna avlade scoutlöftet. Det var två pojkar, som blev 3-

klass scouter av Sveriges scoutförbund samt fyra flickor som blev 3-klassare av Sveriges 

KFUK:s scoutförbund. Till 2-klass scouter upptogs tre pojkar och fem flickor. Dessutom 

utdelades några förtjänsttecken. 
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Ur Smålandsposten N:o 68 Tisdagen den 2 Maj 1961. 
 

Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka sammanvig-

des valborgsmässoafton Stig 

Fransson, Värnamo, och frö-

ken Solveig Nilsson, dotter till 

banarbetaren Per Nilsson och 

hans maka, Vislanda. När 

brudparet tågade in i kyrkan 

spelade kantor Ernst Rosen-

gren, Vislanda, Bröllopsmar-

schen ur ”En Midsommar-

nattsdröm” av Mendelsohn. 

Fröken Boel Rosengren, 

Vislanda, sjöng ”Hur ljuvt det 

är att komma till Herrens 

tempelgård”. Vigseln förrätta-

des av prosten Nils Hellberg, 

Växjö, som höll lyckönsk-

ningstal till brudparet med 

utgång från orden ”Härlig är jorden, härlig är Guds himmel”. Efter psalmen 21: 2–3 sjöng 

banbiträdet Rune Törnqvist, Åäng, Vislanda, ”Hjärtats saga” av Åström. När brudparet lämnade 

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

middag för släkt och vänner. De nygifta blev härunder föremål för hyllningar i tal, sång och 

telegrafiska hälsningar. 
 

 

              Skogsbruksområde 

                                     invigt i Vislanda 
 

  Vid ett sammanträde i Vislanda invigdes ett nytt skogsbruksområde inom SSSF. Vid 

mötet som hölls under ordförandeskap av Manfred Svensson, Lönshult, Vislanda, 

informerade jägmästare Henning Hamilton om SSSF:s skogsbruksverksamhet. 

 – Under detta sekel har en stark uppsparing av skog skett. Nu är dock tiden inne att 

skörda, annars riskerar vi att få skogen föråldrad med åtföljande tillväxtförluster. 

  Genom industriutbyggnaden kräves också av bondeskogarna liksom av andra skogs-

ägare, att skogarnas produktion skall kunna tagas fram och nyttiggöras. Många betvivlar 

vår förmåga. Vi bör själva syna våra möjligheter objektivt. Bondeskogsbruket har 

särskilda möjligheter till hög produktivitet, ett personligt intresse, tillgång till egen 

arbetskraft, etc. Svårare är det för oss att rationalisera arbetet i rask takt, att skapa trygga 

anställningsförhållanden för den lejda arbetskraften, att hålla tillräckligt antal fack-

utbildad personal. 

  Nackdelarna kan emellertid övervinnas genom samarbete. I skogsbruksområdet sam-

arbetas om arbetskraft, utrustning, skogligt biträde m.m. Jägmästare Hamilton redo-

gjorde sedan i detalj för verksamheten inom och uppbyggnaden av skogsbruksområdet. 

Han inpräntade särskilt kravet på skogsägarens självständighet och önskemålet att få fram 

aktiva och självverksamma skogsägare. 

  RLF:s länsförbundsordförande Göte Johansson berörde sedan i ett anförande småbrukets 

problem och yttrade därvid bl.a. att det först och främst gäller att få full och lönande 

sysselsättning. – I detta läge har skogen och skogsbruksområdet dykt upp som en 

räddning. Här fanns arbetstillfällen plötsligt in på knutarna. 

  Göte Johansson visade med några exempel från Linneryd hur gårdarnas ekonomi blivit 

helt förändrad genom ökat skogsarbete och planmässigt skogsbruk. 

Hr Gösta Karlsson, Urshult, med maka 

Kerstin, född Nilsson, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs foto, Vislanda). 

Hr Stig Fransson, Värnamo, med maka 

Solveig, född Nilsson, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs foto, Vislanda). 
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  Samarbetet med skogsbruksinspektoren möter inga problem. Man blir alltid god vän 

med den som söker hjälpa. Kostnaderna ansågs i början höga men ingen har senare märkt 

detta – man har bara noterat att det blivit mer pengar över. 

  Till förtroendemän inom skogsbruksområdet valdes Lennart Karlsson, Espetuna, 

Blädinge, Harald Johansson, Ekemoen, Vislanda, Manfred Svensson, Lönshult, Vislanda, 

Rune Johansson, Södra Vare, Blädinge och Rune Samuelsson, Snöreshult, Vislanda. 

  Därefter talade skogsdirektör Claes Danell om skogsbruket under 60-talet. – Den 

tekniska utvecklingen kommer att stå i förgrunden. Den manuella arbetskraften har 

fördyrats och kommer att fördyras mycket snabbare än den maskinella utrustningen. För 

Domänverkets del beräknas t.ex. arbetskraftsåtgången under 60-talet sjunka från c:a 0,6 

dags./m
3
 till 0,4 dagsv./ m

3
. Även bondeskogsbruket måste här följa med och ta tillvara 

alla möjligheter. 

  Man har i många år sagt att bondeskogsbruket är sämre skött än storskogsbruket. Nu har 

siffror lämnats från Skogsforskningsinstitutet som visar att inga väsentliga skillnader 

finns varför kritiken här tystnat. I stället klagar man nu på att bondeskogsbruket ej kan 

följa med den tekniska utvecklingen. Men detta kan lösas inom skogsbruksområdet. Även 

här skall vi alltså komma de onda spådomarna på skam. 

  Skogsskötseln kommer 

också att utvecklas under 

60-talet. Vi går måhända 

mot glesare planterings-

förband, längre gallrings-

intervall, större andel vir-

ke från slutavverkningar, 

etc. Vi måste nu i hand-

ling visa att bondeskogs-

bruket är en framtidsdug-

lig brukningsform. En för-

utsättning för detta är bl.a. 

samarbete. Claes Danell 

lyckönskade därför slut-

ligen Vislanda-bygden till 

det nya skogsbruksom-

rådet, det 8:de inom Kro-

nobergs län. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 71 Måndagen den 8 Maj 1961. 
 

                                   Från kristna 

                                         verksamheten 
 

Vislanda kyrkokör 
 

har varit inbjuden till samkväm å Vislanda hotell av hr och fru Edvin Wollert. I samband 

med detta höll kören årsmöte. 

  Av årsberättelsen framgick bl.a. att kören medverkat i kyrkan vid de större högtids-

dagarna samt i församlingssalen. Antalet medlemmar uppgår till 20. Till ordförande 

omvaldes hr Wollert och till vice ordförande valdes handlanden Bertil Friman. 

Sekreteraren, fröken Olivia Petersson, vice sekreteraren fru Signe Wendt samt kassören 

skomakaren Martin Pettersson omvaldes. Likaså omvaldes till revisorer fröknarna Signe 

Gustafsson och Elsa Malmklint. Till dirigent omvaldes kantor Ernst Rosengren och till 

vice dirigent Bertil Friman. Stämfiskaler blev fruarna Frida Wolf, Signe Wendt och Gun 
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Andersson samt herrarna Bertil Friman, Evert Lundberg och Roland Frej. Hr Karl 

Salomonsson skall ha hand om notarkivet. Gästernas tack till herrskapet Wollert fram-

fördes av kantor Rosengren, som också tackade körmedlemmarna för deras intresse för 

kören. Fröken Petersson överlämnade blommor till ordföranden och dirigenten. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 70 Lördagen den 6 Maj 1961. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dödsfall. 
 

Emil Gustavsson †. F. byggmästaren Emil 

Gustavsson, Vislanda, har avlidit i Växjö. 

  Han var född i Ö. Torsås 1887. Redan i unga år 

började han arbeta som byggnadssnickare och fort-

satte som egen byggmästare ända tills han för fyra 

år sedan blev sjuk. Han flyttade då till en dotter 

och måg i Vislanda, där han njutit en kärleksfull 

omvårdnad. 

  Närmast sörjes han av dottern Sally gift med åkeriägaren Gunnar Borg, Vislanda, sonen Sture 

byggnadssnickare och bosatt i Bäck, samt sonen Ragnar byggnadssnickare och bosatt i Växjö. 

Dessutom sörjes han av barnbarn. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 72 Tisdagen den 9 Maj 1961. 
 

75-åring skadad 

av bil i Vislanda. 
 

  75-årige Johan Karlsson, Aplamon, Vislanda, slogs i gatan och var en kort stund 

medvetslös, då han i går eftermiddag påkördes av en bil på Storgatan i Vislanda utanför 

mejeriet. 

  Karlsson ledde sin cykel rakt ut i vägbanan och bilföraren hade ingen möjlighet att 

undvika en sammanstötning. Bilisten, hemmahörande i Vislanda, hade vid olyckstillfället 

c:a 30 km. fart. Den skadade fördes till sjukhus. 

 

 

 
 

Vår käre far 

morfar och farfar 

Emil Gustavsson 
* 9/3 1887 

har i dag stilla avlidit, djupt sörjd 

och saknad av oss barn, övrig släkt 

och vänner. 

Vislanda den 3/5 1961. 

Sally och Gunnar 

Sture och Elin 

Ragnar och Agnes 

Barnbarnen. 

De gamla kära dragen  

en sista gång vi ser 
Du somnat in i döden 

och Far du är ej mer 
Vi smeka nu den handen 

som redan kallnad är  

och ber till Gud i himlen 
Tag mot vår Far så kär. 

  Till dem som önskar följa den avlidne 

till hans sista vilorum meddelas att jord-
fästningen äger rum i Östra Torsås kyrka 

torsdagen den 11/5 kl. 10,00.  

  Samling vid kyrkan. 

Hr Göran Ring, Vislanda, med maka 

Ulla, född Sibbesson, Eneryda. 

(Foto: Hovfoto Widén, Växjö). 
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Ur Smålandsposten N:o 77 Torsdagen den 18 Maj 1961. 
 
Dödsfall. 
 

Emelia Charlotta Påhlsson †. I går avled f. söm-

merskan Emelia Charlotta Påhlsson, Kvarna-

backen, Vislanda. 

  Hon var född i Vislanda 1879. Under sin krafts 

dagar var hon mycket anlitad som sömmerska. 

Närmast sörjande är dottern Edith, som är gift med 

montör Gustaf Carlsson, en dotterson, övrig släkt 

och många vänner. 

 

 

Vislanda-väg brast 

för tunga fordon 
 

  Vid ett trafikmissöde på onsdagsefter-

middagen på enskilda vägen invid slipers-

fabriken vid A-Betong i Vislanda uppstod en 

del skador på dels en lastbil och dels en större 

lastkran. 

  Vid olycksplatsen går vägen, som är nylagd, 

på en ganska hög bank och vägbanan brast 

tydligen när lastbilen passerade med påföljd 

att bilen rutschade utför vägslänten och välte på sidan. Föraren klarade sig oskadd från 

äventyret. När man sedan skulle försöka lyfta upp lastbilen med en lastkran brast 

vägbanan även under denna och även kranen hamnade i skogen. Föraren av kranen 

klarade sig också utan skador. Den långa kranbommen slogs delvis sönder bland 

trädstammarna i skogen. Bärgningsarbetet torde bli ganska besvärligt och tidsödande. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 78 Lördagen den 20 Maj 1961. 
 
Hyllningar. 
 

  När f. hemmansägaren Karl Berggren, Axeltorp, Vislanda, på torsdagen fyllde 80 år blev han 

föremål för hjärtliga hyllningar. Först uppvaktade barn med blommor och presenter och likaså 

barnbarnen. Grannarna Karl Emil Nilsson och Ernst Petersson uppvaktade med blommor och 

present. Hans förra grannar i Södra Vare genom hemmansäg. Gustav Andersson och hr Oscar Ring 

liksom grannar i Axeltorp med blommor och presenter. Biodlareföreningen representerades av hr 

Martin Bengtsson, Vislanda, hembygdsforskaren Johan Karlsson, Spånhult, och hr Ingvar Nilsson, 

Vislanda, som uppvaktade med blommor. Källarmästare Ragnar Stolt med fru, Vislanda, hyllade 

med blommor och en penningsumma. Hr Stolt representerade även hemvärnet. Konsum, Vislanda, 

representerades av sin föreståndare Göte Malmklint som överlämnade en present. Personalen på 

Vislanda hotell hyllade med blommor. Tal hölls under uppvaktningarna av källarmästare Stolt och 

hr Johan Karlsson. Under dagen anlände många telegram och hyllningarna pågick till sena kvällen. 

 

  På sin 75-årsdag i går blev f. järnhandlaren Carl Johansson, Vislanda, hjärtligt hyllad. Vännerna 

överlämnade genom direktör S.O.E. Svensson, Vislanda, textad adress, pengar och blommor. 

Vislanda industri- och handelsförenings gratulationer framfördes av ordf. slaktarmästare Axel 

Karlsson, som överräckte blomsteruppsats. Från Vislanda pastorats sparbank överlämnade kyrko-

värd Arvid Johansson, Hönetorp, blommor. Under hela dagen fick jubilaren mottaga presenter, 

blommor och telegram. 

 

 

 
 

Vår kära mor 

och mormor 

Emelia Charlotta 

Påhlsson 
* 5 april 1879 

har lämnat oss. 

Sörjd och saknad. 

Vislanda den 17 maj 1961. 

EDITH och GUSTAF 

Carl-Gustaf 

Solen har dalat, dagen är slut 

Stilla är klappande hjärtat. 

Ljuvt att få vila från lidandet ut 
Somna från allt som har smärtat. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka söndagen den 28 maj  kl. 10,15. 
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Trafikolycka 

i Vislanda 
 

  En trafikolycka inträffade i går i Vislanda, där en skolpojke i 10-årsåldern skadades och 

fick föras till lasarettet. Pojken råkade med sin cykel vingla till framför en lastbil. Cykeln 

kom under lastbilens ena bakhjul, medan pojken antingen hoppat eller ramlat av cykeln 

men så turligt, att han inte kom under bilen. När lastbilsföraren tittade ut fick han se 

pojken sitta på trottoaren. Olyckan skedde vid bensinstationen invid järnvägsövergången. 

Pojken klagade över smärtor i ena benet. 

 

  Vid torsdagen ordinarie ting vid Västra Värends häradsrätt i Alvesta behandlades ett fall 

där två Vislanda-pojkar, båda under 18 år, hade i två omgångar varit i farten och slagits 

på Storgatan i samhället. Den som anmälde bråket, hade knuffats och bl.a. fått cigaretten 

slagen ur munnen av sin motståndare, innan han blev arg. Den aggressivaste fick 30 

dagsböter, den andre 20 db. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 80 Torsdagen den 25 Maj 1961. 
 

              A-Betong donerar stark 

                             stomme till byggnad för 

                                        högintressanta Wasa-fynd 
 

  Regalskeppet Wasa beräknas vara helt frilagt på betongpontonen i Beckholms-dockan i 

morgon. Uppstöttningen måste göras alldeles särskilt omsorgsfullt, eftersom fartyget skall 

ligga här under minst sex år framåt. Den stabila betongstommen för konserverings-

verkstaden för Wasa-fynden har nu kommit på plats. Denna stomme, som representerar 

ett mycket stort värde, har skänkts till Wasa-nämnden av A-Betong i Växjö-Vislanda AB. 

  Sammansvetsningen av det stora antal järnband såväl långskepps som tvärskepps under 

Wasa och kopplingen av stöttorna under fartyget med reglar äger rum i nästa vecka. När 

det arbetet är klart vilar Wasa i en väldig korg av bandjärn 

som stagats i sidled av kraftiga stöttor. Uppstöttningen och 

flätningen av järnbandskorgen avslutas i början av juni. 
 

Skelett. 
 

  Arkeologerna under ledning av antikvarie Per Lundström 

satte på tisdagen åter i gång sitt genomsökande av Wasa. 

Undersökningen koncentrerades till övre batteridäck. Man 

hittade där på tisdagen i akterskeppet ett skelett, som dock 

tills vidare får ligga kvar tills man rensat undan mera slam 

och lera. Arkeologerna påträffade också flera skelettdelar och 

hittills har man funnit sammanlagt sex kranier. 

  En lejonmaskaron som suttit vid en kanonport fann arkeo-

logerna också och dessutom en tapp av tenn till en tennkran 

som tidigare tagits upp från Wasa. Tenntappen är vackert 

utsirad. En stor mängd mynt var också bland fynden och det 

finns både runda ettöringar och klippingar i valören ett halvt 

öre, ett öre och två öre från 1600-talets början. 
 

Gåva från Småland. 
 

  Den stabila betongstommen för konserveringsverkstaden för Wasa-fynden kom på plats 

med rekordfart på östra sidan om Beckholmen på tisdagen. Verkstaden blir 47 meter lång 

och 15 meter bred. Den byggs i en enda våning och i den stora salen placeras elva konser-

Direktör Lennart Olsson, A-

Betong, överlämnade till Carl-

Albert Andersson och Wasa-
nämnden ett gåvobrev på den 

stabila betongkonstruktionen till 

konserveringshallen för Wasa-

fynden. 
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veringskar. Det blir också kontor, lunchrum och ekonomiutrymmen för de arkeologer 

som där skall konservera de tusentals fynden från Wasa. 

  Betongstommen är en donation från firma A-Betong i Småland till Wasa-nämnden. 

  Att resa betongstommen till konserveringsverkstaden skulle egentligen tagit tre dagar 

men genom rationell samordning lyckades A-Betong få konstruktionen på plats på en 

enda dag. 
 

Nattlig transport. 
 

  Natten till tisdagen förde lastbilar betongstommens olika element till Beckholmen från 

Strängnäs, där de tillverkats. 24 väggpelare placerades på den färdiggjutna grunden under 

förmiddagens lopp. Med kranar lades sedan tvärgående betongbalkar ovanpå pelarna, och 

redan på eftermiddagen kunde man så hissa flaggorna för taklagsfest. 

  Direktör Lennart Olsson, Växjö, överlämnade ett donationsbrev på betongkonstruk-

tionen till Wasa-nämndens vice ordförande direktör Carl-Albert Andersson. 

  Konserveringsverkstadens väggar och tak skall byggas av lättbetongplattor. Hela 

kostnaden för bygget blir 400.000 kr. 
 

Kungligt besök. 
 

  Hundratals fynd av olika slag påträffades på onsdagen av arkeologerna ombord på 

regalskeppet Wasa. Antikvarie Per Lundström omtalade på onsdagskvällen att man nu 

planenligt undersöker varje däck på Wasa och man har nu funnit få rent från lösa föremål 

på övre batteridäck från fören fram till stormasten. 

  Kungliga gäster besökte mellan kl. 14.30 och 15.30 på onsdagen Beckholmen för att 

bese 1600-talsskeppet. Drottning Ingrid av Danmark kom i sällskap med sina döttrar 

prinsessorna Benedikte och Anne-Marie, ordföranden i Wasa-nämnden prins Bertil, 

svenska prinsessan Margaretha och prins Hansis svåger greve Heinrich von Waldburg-

Wolfegg och grevinnan Sonja Bernadotte med sonen Michael. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 79 Tisdagen den 23 Maj 1961. 
 

 

Dödsfall. 
 

  Anna Karlsson †. Efter en lång tids sjukdom av-

led i fredags fru Anna Karlsson, maka till lägenhets-

ägaren Johan Karlsson, Sjöbacken, Vislanda. 

  Fru Karlsson var född 1906 i Brohult, Vislanda. 

1935 ingick hon äktenskap. 

  Hon sörjes närmast av maken och sonen Ivar, sonhustru, moder och syskon. 

 

 

 
 

Elisabeth 
* 15/5 1961 

† 20/5 1961 

Vislanda den 20/5 1961. 

MARGARETA och SIGVARD 

SUNDH 

Stefan 

   

 

 

 

 
 

Min kära maka, 

min mor 

Anna Karlsson 
* 3 mars 1906 

har i dag lugnt och fridfullt insomnat 

i tron på sin Frälsare. I ljust och 

tacksamt minne bevarad av oss, 

åldrig moder, syskon samt övrig 

släkt. 

Sjöbacken, Vislanda den 19 maj 1961. 

JOHAN KARLSSON. 

Ivar och Ann-Marie 

Sv. ps. 66. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka lördagen den 27maj 1961 kl. 15. 
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Älg och fyllo vållade 

krockar i Vislanda 
 

  En älg sökte vid 19,30-tiden i går kväll smita över 

Ljungbyvägen vid Vislanda och kom då i vägen för en 

bil från Jönköping, vars förare gjorde ett misslyckat 

försök att väja. Han körde över åt höger och mot en 

mötande personbil från Alvesta. 

  Älgen dödades, Alvestabilen totalramponerades, och 

Jönköpingsbilen fick betydande materiella skador. Inga 

personer skadades. 

  Ett par timmar tidigare hade en spritpåverkad 65-årig 

Vislandabo cyklat så slarvigt över Växjövägen öster om 

samhället, att han kom i vägen för en bil från Vislanda. 

Cyklisten slogs i gatan men fick inga allvarligare ska-

dor. Han fördes dock för säkerhets skull till Växjö lasa-

rett för undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 86 Måndagen den 5 Juni 1961. 
 
Dödsfall. 
 

Sture Borstam †. Ett dödsbud som spred djup 

förstämning i Vislanda, var meddelandet om att 

disponent Sture Borstam, Vislanda, i lördags av-

lidit i Växjö. 

  Han var född i Östra Hoby, Kristianstads län. Sin 

affärsbana började Borstam i Gyllebo i Skåne. Till 

Vislanda kom han 1942 som föreståndare för Petris 

Spannmåls AB, som under hans energiska och 

skickliga ledning framgångsrikt utvecklades. Inom 

det kommunala livet har Borstam varit verksam 

inom olika områden. 

  Närmast sörjes han av maka och en son, moder 

och syskon. 

 
 
   

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 

Min innerligt älskade make,  

min kära pappa 

Sture Borstam 
* 1/8 1915 

har lämnat oss, moder, syskon och 

övriga släktingar i outsäglig sorg och 

saknad. 

Vislanda den 3/6 1961. 

CARMEN 

Paul 

Sv. ps. 543: 11. 

  För dem, som önskar följa vår käre till 

hans sista vilorum, meddelas att jordfäst-

ningen äger rum i Vislanda kyrka sön-
dagen den 11 juni 1961 kl. 16. 

  Samling vid kyrkan. 

  Efter jordfästningsaktens slut inbjudes 

till kaffe på Vislanda Hotell. 

Hr Hans Adolfsson, Växjö, med maka 

Margareta f. Johansson, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 
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Visitation i Vislanda. 
 

 
 

 

 

  Prostvisitationen i Vislanda och Blädinge församlingar, som tog sin början i fredags, 

fortsatte på lördagen. 

  Kontraktsprosten Tore Hallborg, Älmhult, notarien S. Redegaard, Virestad och kyrko-

herde Eskil Jonson, Vislanda, gjorde på förmiddagen först ett besök i församlingssalen 

och besiktigade därefter pastoratsgården. Vid besöket å gamla prästgården tackade 

visitator arrendator Erik Jonsson för hans intresse för att frilägga grunden av den gamla 

kyrkan, som revs i slutet av 1700-talet, samt för vården av den gamla kyrkogården där-

städes. 

  Vidare besöktes ålderdomshemmet, där socialnämndens ordförande lantbrukare Gunnar 

Johansson, Hönetorp, och föreståndarinnan syster Agnes hälsade välkommen. 

  Prosten predikade här över Romarebrevet 8: 38–39.  

  Vid inventeringen av kyrkan och besiktningen av kyrkogården var kyrkorådets 

medlemmar närvarande. 

  På eftermiddagen hölls specialvisitation i Vislanda prästgård. Visitator gick igenom  

prästernas ämbetsberättelser. Ifråga om arkiven i både Vislanda och Blädinge hade visi-

tator funnit, att dessa var i bästa ordning, men utrymmet var i minsta laget. Helgmåls-

ringning förekommer under sommarmånaderna. En utökning till att gälla hela året kunde 

vara ett önskemål, som kyrkorådet hade att ta i beaktande. Kyrkoherdens expeditions-

arbete är numera av den omfattningen, att skrivhjälp åtminstone vissa tider kunde vara 

erforderlig. 

  Högmässofrekvensen är för Vislanda 170 i medeltal och för Blädinge 117. Kollekten har 

sedan 1959 ökat i Vislanda från 5.124 kr. till 7.037 och i Blädinge från 2.126 till 5.312 kr. 

Den sistnämnda summan är den nästhögsta i kontraktet och utgör 7 kr. 45 öre pr invånare. 

Nattvardsgästernas antal har ökat. Samtliga barn, födda under de tre sista åren, har döpts. 

Intresset för söndagsskolan är i stigande. 120 barn är inskrivna i Vislanda och 68 i 

Blädinge. Visitator uttalade ett varmt tack till lärarna i söndagsskolan.  

  I fråga om konfirmationsundervisningen framhöll visitator att det var önskvärt att 

inskrivningen skedde tidigare, så att konfirmandernas kyrkobesök skulle omfatta flera av 

kyrkoårets serier. Syföreningarnas medlemmar visade stort intresse för det kyrkliga 

arbetet och är värda ett varmt tack. Församlingssången inom pastoratet är mycket god och 

visitator uttalade ett tack till kantorerna och kyrkokörerna. Kyrkoväktarnas verksamhet är 

all heder värd. Kyrkan har här i pastoratet en djup förankring hos församlingsmedlem-

marna.  

  Sekulariseringsprocessen har ej lämnat bygden oberörd. Det finns så mycket som drar 

ungdomen bort från Ordet. Visitator framhöll att det är varje ansvarskännandes plikt att 

Fr.v. komminister Simon Redegaard, Virestad, kontraktsprosten Tore Hallborg, 
Älmhult, kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda och komminister Nils Ekedahl, Blädinge. 
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hjälpa ungdomen på rätt väg. Till sist riktade prosten ett tack till församlingens präster för 

deras utomordentliga sätt att förvalta sina ämbeten.  

  Efter specialvisitationen bjöd kyrkoherde Jonson på kaffe, till vilket även söndagsskole-

lärarna inbjudits. På kvällen hölls nattvardsgudstjänst i Vislanda kyrka, där skriftetalet 

hölls av visitator. 

  Visitationen avslutades i och med söndagens högmässogudstjänst i Vislanda kyrka, som 

var gemensam för de båda församlingarna. Den inleddes med att Vislanda kyrkokör under 

ledning av kantor Ernst Rosengren, Vislanda, utförde Davids psalm 37, vers 5 ”Befall din 

väg åt Herren” av Johann Helmich Roman.  

  Orgelackompanjemanget utfördes av musikdirektör Per Jonson, Växjö, och för stråk-

stämmorna svarade medlemmar i Vislanda musikcirkel. 

  Predikan hölls av kyrkoherde Jonson och vid altaret tjänstgjorde komminister Nils 

Ekedahl, Blädinge och S. Redegaard, Virestad. Kyrkokören sjöng före predikan ”Hör när 

tempelsången stiger” i sättning av Cl. Goudimel och efter predikan sjöng barnkören ”En 

vänlig grönskas rika dräkt” av Waldemar Åhlén. 

  Efter det Fader vår lästs höll kontraktsprosten visitationsstämma. Som avslutning sjöngs 

psalmen 162. Musikdirektör Jonson spelade till sist ”Fuga i B-dur” av J.S. Bach. 

  Kyrkoherde Jonson gav därefter lunch på Vislanda hotell där tal hölls av kontrakts-

prosten Hallborg, riksdagsman Ebbe Ohlsson, Blädinge, och kyrkoherde Jonson. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 87 Tisdagen den 6 Juni 1961. 
 

Mäster Ernst i Stolpaboda kan allt 
 

      ”Töste” är hans 

                        stora hemlighet 
 

  Det är söndagseftermiddag. Bilen letar sig 

sakta fram på en idyllisk väg djupt inne i 

storskogen. Målet för färden är Stolpaboda i 

Agunnaryd, där den mångkunnige bygg-

mästaren och slöjdläraren Ernst Johansson 

bor. 

  Vid sidan av sitt ordinarie arbete som 

byggmästare och slöjdlärare, sysslar han bl.a. 

med att göra gammaldags ölstop av enträ och 

”töste”, med handtag och lock av ek eller 

björk. 

  Framme i Stolpaboda nås örat av muntra 

dragspelstoner och vacker sång från huset. 

Det är en musikalisk familj. Nu är det sonen, 

byggnadssnickaren Edvin Johansson, som 

ackompanjerar systern Gunborg, välkänd 

solist i orten. 

  Jag knackar på, och blir mottagen av mäster 

själv i det trevna köket. Vi skulle alltså prata 

ölstop. 

  Hur kommer det sig att mäster började 

syssla med denna handslöjd? 

 – Jo, svarar hr Johansson, det kom sig så, att 

för några år sedan kom en herre hit med ett gammalt ölstop, som banden hade gått sönder 

på. Han undrade om jag kunde sätta nya band på det. Det gjorde jag, och så fick jag 

Mäster själv i sin snickarebod i färd med att lägga 

sista bandet av det mystiska träslaget ”töste” på ett 

vackert stop. 
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samtidigt idén att göra ett likadant stop. Och så har jag fortsatt med att göra sådana på 

beställningar. 

  Samtalet fortsätt med lite av varje, medan jag tittar närmare på de utsökta arbetena. 

  I ölstopen ingår även något som kallas för ”töste”. 

 – Vad är egentligen ”töste” för något? 

  Mäster ser på mig med ett verkligt hemlighetsfullt ansiktsuttryck, och svarar: 

 – Det är min hemlighet vad det är för något. En buske är det i alla fall och jag kallar den 

för ”töste”, fast den egentligen … Nej, det talar jag inte om. 

  Det är banden runt om stopet, som görs av ”töste”. Det är nog inte samma träslag, som 

man förr i tiden hade till banden, men jag använder det därför att just detta träslaget, 

sedan det savbarkats, får en speciell, gulaktig färg, som kontrasterar vackert mot enträet. 

  Efter att ha sett råmaterialet, knotiga vedpinnar av enträ, känner man stor beundran för 

hr Johanssons skicklighet att ur detta material, helt för hand, slöjda fram så vackra stop, i 

allt exakta kopior av gamla tiders ölstop. 

  Men det är inte bara ölstop, som växer fram ur mästers förfarna händer. 

  För något år sedan, då en hundraårig mangårdsbyggnad skulle renoveras, gällde det att 

få fram en kopia till en gammaldags skåpdörr. Vad var då naturligare än att vända sig till 

Ernst Johansson. 

 – Jo, nog blev det en dörr alltid – säger hr Johansson. Och lik den gamla dörren blev det 

också. Att likheten blev exakt kan sign. intyga, efter att på ort och ställe ha sett mäster-

verket. 

 – Det största arbetet ifråga om gammalt, som jag haft, säger hr Johansson eftertänksamt, 

medan vi avnjuter fru Signes goda kaffe, var då Edvin, sonen min, och jag häromåret fick 

i uppdrag av hembygdsföreningen, att plocka ner en gammal tvåvånings mangårds-

byggnad från 1700-talet, och sedan sätta upp den igen på hembygdsföreningens tomt i 

Agunnaryd. 

  Det var ett stort och tidsödande puzzel, som far och son då hade att plocka ihop, men 

med sin sedvanliga noggrannhet och sinne för pietet lyckades de även med detta, och det 

till både hembygdsföreningens och landsantikvariens fulla belåtenhet. 

  Så småningom glider samtalet över på båtbyggeri. 

 – Jo, nog har Edvin och jag satt ihop 

några båtar också under årens lopp, säger 

Johansson. Vi skickade t.ex. en till Fors-

heda utanför Värnamo bara för några da-

gar sedan. 

  Efter en stunds prat om olika båtkonst-

ruktioner frågar jag, vilka krav man anser, 

att man främst bör ha på en bra roddbåt. 

  Svaret kommer utan tvekan. 

 – Båten skall vara lättrodd och smidig, 

men det viktigaste är dock säkerheten; 

framför allt måste den vara stabil och 

sjösäker”. 

                                                                                                                      Officius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre stop i olika storlek av Ernst Johanssons tillverkning. 
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Blixten tände en ladugård 

i Skatelöv 
 

  Vid det häftiga men snabbt övergående åskväder, som i går vid 17-tiden drog över 

Skatelövsbygden slog blixten ned och antände en ladugård tillhörig hemmansägaren Axel 

Johansson, Olofstorp. 

  Lyckligtvis fanns endast några smådjur, höns och kaniner, för tillfället inne i ladugården, 

som snabbt var övertänd och nedbrann till grunden. 

  Grimslövs brandkår hann intet göra, fast den fort kom till platsen. Vattensituationen var 

även kritisk. En del redskap tillhöriga dels gårdsägaren, dels en arrendator, blev också 

lågornas rov, liksom en del hö. Ladugården var försäkrad. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 88 Torsdagen den 8 Juni 1961. 
 
Från Vislanda, meddelas: 

  Svenska flaggans dag firades i Vislanda med en anslående högtidsstund å idrottsplatsen. 

Det hela inleddes med att ett stort antal samhällsbor tågade genom samhället. På idrotts-

platsen hade samlats en mycket stor publik, då de olika föreningarna tog plats på 

fotbollsplanen. Efter parad för fanan spelade musikkåren. Stationsmästare Sven Kron-

ström, Vislanda, hälsade välkommen. Dagens högtidstalare var rektor Lindell, Grimslöv. 

Talaren höjde ett kraftigt besvarat leve för Svenska flaggan och fosterlandet och till 

ackompanjemang av musikkåren sjöngs ”Du gamla, du fria”. På uppdrag för bestyrelsen 

för Svenska flaggans dag överlämnade hr Kronström en fana till Vislanda hembygds-

förening. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 89 Lördagen den 10 Juni 1961. 
 
Dödsfall. 
 

Olof Magni Engkvist †. Efter ett långt men tåligt 

buret lidande avled i torsdags f. hemmansägaren 

Olof Magni Engkvist, Fållen, Vislanda. 

  Han var född i Piggaboda, Vislanda, den 18 juni 

1881. Vid två års ålder flyttade han med föräld-

rarna till Grönadal, Fållen, vilken gård han övertog 

1915. År 1921 ingick han äktenskap. Hr Engkvist 

har varit arbetsam och duglig jordbrukare, som helt 

ägnat sig åt skötseln av sin gård.  

  Närmast sörjande är makan, sonen Karl som inne-

har fädernegården, dottern Ellen, gift med chaufför 

Göthe Petersson, barnbarn, brodern Gustav Eng-

kvist, Kvarnabacken, Vislanda, övrig släkt och 

vänner. 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade make,  

min käre far och morfar 

Olof Magni 

Engkvist 
* 18/6 1881 

har i dag efter ett tåligt buret lidande 

stilla insomnat lämnande oss, broder, 

släkt och vänner i djupaste sorg. 

Fållen, Vislanda den 8/6 1961. 

AMANDA ENGKVIST 

Karl 

Ellen och Göthe 

Kennert, Tommy, Bo-Göran,  

Stefan. 

Stilla, så stilla du käre slumrar 

borta från sjukdom oro och strid. 

Stor är vår saknad, men dock vi dig unnar, 

Älskade make och far, vila i frid. 

Sv. ps. 66. 
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Ur Smålandsposten N:o 91 Tisdagen den 13 Juni 1961. 
 

Konfirmandjubileum i Vislanda 
 

  Vid söndagens högmässa i Vislanda kyrka deltog 18 45-årsjubilerande konfirmander. 

Av de 42, som 1916 konfirmerades i Vislanda kyrka är tio döda, och nio av dem är 

begravda på Vislanda kyrkogård. 

  Kyrkoherde Eskil Jonson höll skriftetal och minde de jubilerande om deras första 

nattvardsgång. Efter gudstjänstens slut nedlades blommor på de döda kamraternas gravar. 

  Vid middagen på Vislanda hotell hölls tal av kyrkoherde Jonson, byggmästare Erik 

Gustafsson, Vislanda och skomakaremästare Ernst Nilsson, Diö, och även hälsningar från 

Amerika upplästes. Efter lunchen reste några till Växjö och nedlade en krans på 

konfirmandlärarens, kyrkoherde N.M. Nilssons grav på Tegnerkyrkogården i Växjö. Den 

nedlades av fru Daga Salomonsson, Vislanda. 

 

Vislandalärare hyllade. 
 

  Vislanda storkommuns skolor hade på lördagen avslutning i centralskolan.  

  Kyrkoherde Eskil Jonson avtackade småskollärarinnan fru Ellen Uhlin och överlämnade 

en blomsterkorg. Fru Uhlin avslutade en 40-årig lärargärning inom kommunen. Även 

slöjdläraren Weimar Anderö, som skall avflytta, blev avtackad. 

 

 

Födelsedag. 
 

  70 år fyller i morgon krossmaskinist Ernst Karlsson, Danielsboda, Vislanda. Han är född 

i Göteryd. I ungdomsåren var det mestadels jordbruksarbete som sysselsatte honom tills 

han värvade sig vid flottan. Senare arbetade han på skilda håll med i huvudsak anlägg-

nings- och byggnadsarbeten. 1923 blev han anställd vid Allbo vägkassa och i vägar-

betarefacket höll han troget ut till han uppnådde pensionsåldern för tio år sedan. Till 

Vislanda flyttade Karlsson 1941 och sex år senare köpte han fastigheten Danielsboda. 

Under sina vägarbetareår var han en aktiv fackföreningsman. Karlsson var med och 

bildade vägarbetareförbundets avd. 53 och var dess ordf. i 24 år. I Kronobergs distrikt av 

vägarbetareförbundet var han också många år i styrelsen, dels som kassör och dels som 

sekreterare. Ännu i dag besöker han fackföreningens möten. Vislanda arbetarekommun 

har i jubilaren en intresserad medlem. På sin fritid har hans främsta hobby varit att odla 

några tunnland av den jord som omger fastigheten. Han är gemytlig och språksam och 

han har fått många vänner. 

      

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 92 Torsdagen den 15 Juni 1961. 
 
 

 
 
 
 
   
 

 

 

Kjell-Ingvar Bengtsson 

Eva Pettersson 

Vislanda.                                 Hulevik. 

Den 12/6 1961. 

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 



 
29 

 

Ur Smålandsposten N:o 93 Lördagen den 17 Juni 1961. 
 

                    Bilservice i Vislanda 

       har byggt om och till 
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Firma Bilservice i Vislanda står nu färdigt att efter en fullständig ombyggnad i större 

utsträckning än förut vara den bilåkande allmänheten till tjänst.  

  Själva verkstadslokalen 24 x 12 m., är ljus och hög. För personalen har ordnats lunch-

rum, toalett och tvättrum. Dessutom finns kontor och två lagerrum. Den tekniska utrust-

ningen fyller högt ställda krav, reservdelslagret har i och med ombyggnaden kunnat 

ordnats på ett mycket praktisk och ändamålsenligt sätt. Innehavarna, herrar Gustafsson 

och Sibbesson, som inköpt rörelsen den 1 mars 1955, har drivit upp verksamheten till ett 

modernt företag. För närvarande finns fem anställda i rörelsen. Ombyggnadsarbetet har 

utförts av Byggnads AB Bröderna Salomonsson, Vislanda. Rörledningsarbeten av 

Bröderna Svenssons rörledningsfirma, elanläggningarna av El-byrån, Vislanda och 

måleriarbetena av Helge Lundells målerifirma i Vislanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Efter den fullständiga ombyggnaden av vår bil-

verkstad är vi bättre rustade att stå ärade kunder till 

tjänst. 

  Nya moderna maskiner, komplett servicelager för 

Volvo och Volkswagen. Michelin och Good Year 

däck ständigt i lager. Shell bensin och Oljor. 

Bilservice, Vislanda 
GUSTAVSSON och SIBBESSON 

Tel. verkstaden 57 och 48, bostaden 277. 

Måndagen den 19 juni bjuder vi alla kunder på 

kaffe. 



 
30 

Rättegångs- och polissaker. 

 
Manlig butiksråtta i Vislanda. 

 

  En Vislanda-bo stod instämd till tinget av landsfiskal Ölmegård, vilken lastade mannen 

för stölder. Han hade vid flera tillfällen i en snabbköpsbutik stulit varor för sammanlagt 

200 kr. Han hade även i en pappersaffär stulit bl.a. ett exemplar av tidningen Top Hat.  

  Mannen förklarade att det var flera fruar bl.a. som tydligen med framgång agerade 

butiksråttor och därför inte var ensam om att banta ner mat- och utgiftskontot på detta 

mindre smickrande sätt. Svarandens beteende hade förvånat omgivningen, då han alltid 

ansetts som en ärlig och hederlig människa. 

  Han dömdes för stöld till tre månaders fängelse samt förpliktades betala 200 kronor till 

snabbköpsaffären. Då han första gången greps hade han uppskattat värdet av det han stulit 

till hela 500 kr. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 97 Måndagen den 26 Juni 1961. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 98 Tisdagen den 27 Juni 1961. 
 

Bröllop. 
 

  I Vislanda prästgård har vigts lantbr. Allan Bengtsson, Lövön, 

Eneryda, och fröken Kerstin Dahl, Kalkatorp, Vislanda, dotter 

till fru Anna Dahl och hennes framlidne make. Vigseln förrät-

tades av kyrkoherde Eskil Jonson, som till de unga höll ett an-

slående tal. Efter vigseln gav brudens moder middag för den 

trängre släktkretsen.  

 

 

 

 

 

 

Ingvar Karlsson 

Gunvor Olsson 

Vislanda.                               Vislanda. 

Midsommarafton 1961. 

Allan Rydén 

Lotta Hagberg 

Hjortsberga.                           Vislanda. 

Midsommarafton 1961. 

Per-Olof Brynolf 

Barbro Svensson 

Vislanda.                               Vislanda. 

Midsommarafton 1961. 

 

 

 

 

Ragnar Gustafsson 

Astrid Salomonsson 

Vislanda.                                        

Sture Johansson 

Ingeborg Andersson 

Vislanda.                                    Växjö. 

Den 24/6 1961. 

Sven Svensson 

Kerstin Bengtsson 

Vislanda.                                Eneryda. 

Midsommarafton. 

 
                                

 

 

 

Förlovade 

Hr Allan Bengtsson, Eneryda, med 

maka Kerstin f. Dahl, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 
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Ur Smålandsposten N:o 99 Torsdagen den 29 Juni 1961. 
 

Brand i Vislanda. 
 

  Tidigt i går morse upptäcktes en brand i en fiskaffär i en källarlokal i samma hus som 

KLS i Vislanda. En person, som bor i byggnaden, kände röklukt och larmade husets 

ägare. Man lokaliserade eldhärden till kontorsutrymmet i fiskaffären. Här hade bl.a. alla 

papper brunnit upp. Vislanda brandkår släckte, innan brasan fått någon vidare omfattning. 

Om skadornas omfattning kan man ännu inte uttala sig.  

  Polisutredning pågår. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 103 Torsdagen den 6 Juli 1961. 
 

Ragnar Stolt död 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 
  En av Vislanda mest kända personer, innehavaren 

av Vislanda hotell, källarmästare Ragnar Stolt har 

avlidit. 

  Han var född i Skatelöv 1901 och son till rege-

mentstrumslagare Stolt. Redan tidigt började den 

nu avlidne arbeta inom hotellbranschen. När han 

sedan kom till Växjö stadshotell utbildade han sig 

till en mycket skicklig restaurangman. Han bevis-

tade även en del kurser för hotellmän. De senaste 

åren av sin tjänstgöring på Växjö stadshotell var 

han hovmästare. 1951 övertog Stolt Vislanda ho-

tell, som han med makan Anna-Lisa skött på ett 

mönstergillt sätt. 

  Som närmast sörjande står makan Anna-Lisa, f. 

Staffansson, åldrig fader och styvmor. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade make,  

Källaremästaren 

Ragnar Stolt 
har i dag stilla insomnat på Lunds 

lasarett, lämnande mig, föräldrar, 

syskon, släkt och vänner i namnlös 

sorg. 

Vislanda den 1/7 1961. 

ANNA-LISA STOLT. 

Bort går vi, stilla vandra de, 

en och en bort emot skuggornas värld. 

Sv. ps. 344. 

  För dem, som önskar följa den avlidne 

till hans sista vilorum, meddelas att jord-

fästningen äger rum i Tegnerkyrkogår-
dens kapell, Växjö, fredagen den 7 juli kl. 

15.  

  Efter begravningsakten inbjudes till 

Vislanda hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

 
 

 

 

 
 

Vår högt värderade  

och högt avhållne chef 

Ragnar Stolt 
har avlidit 

I vördsamt minne bevarad av oss. 

Personalen 

å Vislanda Hotell 
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Inbrottsförsök i Vislanda. 
 

  Vid en av Vägförvaltningens oljebodar i Mörhult vid Vislanda, gjordes vid 14-tiden i 

går ett inbrottsförsök. 

  Tjuvarna försökte bryta upp ett lås, men då en av Vägförvaltningens anställda observe-

rade dem, tog de till flykten utan att ha kommit över något. Tjuvarna, två män och två 

kvinnor, färdades i en blå Volvo PV 544, inregistrerad i Göteborg. Den ene av männen 

var i 50-årsåldern, omkring 180 cm lång klädd i ljus skjorta och gråaktiga byxor. Den 

andre var mellan 20 och 25 år, hade mellanblont hår och brunaktiga kläder. Kvinnorna 

var klädda i ljusa sommarkläder. Polisen är tacksam för upplysningar. 

 

Han arbetar för Wieselgrensgården 
 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Det är nu alldeles klart att Peter Wieselgrens födelsehem i Spånhult skall bevaras åt 

eftervärlden. Orten skall bli centrum för länets nykterhetsvänner och kanske en 

vallfartsort som bara kan jämföras med Linnés Råshult. 

  Det hus där den store nykterhetsaposteln såg dagens ljus år 1800 och där levde hela sin 

barndom står ännu kvar och är i mycket gott skick. Men innan det kan omvandlas till ett 

Wieselgrensmuseum krävs en omfattande renovering. Det har främst varit kostnadsfrågan 

som har gjort alla skeptiska över om projektet var genomförbart eller inte. Den som hela 

tiden trott på idén, ja, rentav varit upphov till den är Johan Karlsson i Spånhult, som själv 

är född på gården.  

 – Det har varit min dröm sedan barndomen, att omvandla huset till ett minnesmärke över 

en stor man, är ett av hans första uttalanden när Smålandsposten häromdagen besökte 

honom.   

  Johan Karlsson har inte sparat sig själv för att få se denna dröm gå i uppfyllelse. 

Förutom att han hela sitt liv samlat Wieselgrensminnen, forskat i släkthistorier och skrivit 

hembygdsartiklar har han de senaste två åren lagt ner hela sin själ i att övertala, övertyga 

och tigga sig till de medel som fordrades för att man över huvud taget skulle kunna sätta 

igång planerandet. 

  Han är mannen som vid första sammanträdet med myndighetspersoner kunde presentera 

ett preliminärt köpekontrakt. Det var han som åkte runt till två tredjedelar av kommu-

nalfullmäktiges ledamöter för att försöka få kommunen intresserad av projektet. När 

planerna kommit så långt att SGU lät sitt rikslotteri i år gå till Wieselgrensgården for han 

runt på sin moped i nio veckor och sålde nära 2.500 lotter. 

  Johan Karlsson är nöjd med sitt verk. Men då det blev fråga om att välja styrelse som 

skulle överta ansvaret för att minnesmärket skulle komma till stånd nekade han att bli 

ledamot. Det finns andra som är mera passande att sitta i styrelser än jag, säger han. Och 

förresten kommer jag väl att få veta vad som behandlades ändå och det är huvudsaken för 

mig. 

Johan Karlsson syns här framför den blivande Wieselgrensgården. 
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Ur Smålandsposten N:o 109 Måndagen den 17 Juli 1961. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 111 Torsdagen den 20 Juli 1961. 
 

Konfirmandjubileum i Vislanda 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Ett högtidligt inslag vid gudstjänsten i Vislanda kyrka blev det i söndags, då 1911 års 

konfirmander firade sitt 50-årsjubileum. 

  Konfirmanderna samlades framför sockenstugan och tågade som för 50 år sedan i led in 

i kyrkan. Prosten Hugo Willny höll skriftermål och högmässa med predikan över Matt. 

17: 1–8. Därefter höll han tal till konfirmanderna. 

  Initiativtagare till jubileet hembygdsforskaren Johan Karlsson, Spånhult, hade i inbjudan 

meddelat att i stället för blommor till avlidna konfirmandlärare och kamraters gravar hade 

han tänkt sig en gåva till Röda korsets utlandshjälp. Detta omfattades med stort intresse 

även av dem, som inte hade tillfälle att närvara, ty från dessa kom både större och mindre 

bidrag. Tillsammans med de närvarandes gåvor blev det 275 kr. till Röda korset. 

  Vid den lunch, som sedan intogs å Vislanda hotell, hälsade hr Karlsson samtliga väl-

komna. Tal hölls av järnvägstjänsteman Bror Ståhl, Örebro, och prosten Hugo Willny 

samt lantbrukaren Gunnar Petersson, Alvesta. 

  Till en kamrat, som sedan ungdomen varit sjuk och nu vistas på kronikerhemmet 

Lugnet, skickades hälsningar och blommor. För en av konfirmanderna, som i 48 år vistats 

i USA, men nu semestrar i Sverige, blev det en stor högtidsdag.  

  Av de 56 konfirmanderna var 18 närvarande, 15 är döda och fyra bor i USA. Flera av de 

övriga hade skickat hälsningar och gåvor. 

  Konfirmandernas tack till initiativtagaren Johan Karlsson frambars av järnvägstjänste-

man Bror Ståhl, Örebro. 

  På bilden syns jubilarerna samlade i kyrkan. 

 

 

 

Lennart Nyh 

Caisa Nilsson 

Vislanda.                                    Växjö. 

Hälsingborg den 15 juli 1961.  

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 112 Lördagen den 22 Juli 1961. 
 

Dödsfall. 
 

Anna Andersson †. Fru Anna Andersson, f. 

Jansson, Vislanda, har avlidit.  

  Hon var född i Vislanda 1878 och maka till nyli-

gen bortgångne kopparslagaremästaren Fritiof 

Andersson. 

  Närmast sörjes hon av tre söner och en dotter med 

familjer. Sonen Eric är direktör i Fagersta, Ivar 

konstsmed i Vislanda, Harald konsthantverkare i 

Vislanda och dottern Hilma är gift med bensin-

stationsföreståndaren Bertil Svahn, Vislanda. I 

övrigt sörjes hon av svägerskor. 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 114 Tisdagen den 25 Juli 1961. 
 

Dödsfall. 
 

Hjalmar Roth †. F. lantbrukaren Hjalmar Roth, 

Lindås, Vislanda, har avlidit. 

  Hjalmar Roth var född på jordbruksfastigheten 

Håralycke under Skeppshult, vilken har under 

1920-talet övertog efter föräldrarna. Han brukade 

gården till för ett tiotal år sedan, då han sålde den 

och flyttade till Stubbalycke under Lindås Östre-

gård. Den avlidne var en vänsäll, omtyckt och 

plikttrogen man, som tog hand om sin mor tills hon 

över 90-årig för några år sedan avled. 

  Han sörjes närmast av syskon i USA. 

 
 

  Mopedfyllerist fast i Vislanda.  Polisen i 

Vislanda har vid rutinkontroll gripit en me-

delålders mopedförare som visade sig sprit-

påverkad. 

  Mannen, som var på tillfälligt besök i Vis-

landa, erkände och fick släppa till blodprov i 

vanlig ordning. Mopeden var f.ö. i laga skick, 

trafikförsäkrad och reglementsenligt utrustad enligt de nya bestämmelserna. 

 

 

 

 
 

Vår kära lilla mor, 

farmor och mormor 

Anna Andersson 
* 17 jan. 1878 

lämnade oss i dag, djupt sörjd och 

saknad men i kärleksfullt minne 

bevarad av oss, släkt och många 

vänner. 

Vislanda den 18 juli 1961. 

ERIC och DAGNY. 

IVAR och EVY. 

HARALD och INGEBORG. 

HILMA och BERTIL. 

Barnbarnen. 

Mors flitiga händer nu vila fått, 

Dessa händer, som gjort så mycket gott 
För oss och vår käre far 

Honom som Ni så saknat har. 

Sv. Ps. 599. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka torsdagen den 27 juli kl. 15.00. 

   

 

 

 
 

Tillkännagives 

att vår käre Broder 

Hjalmar Roth 
avlidit. 

Sörjd och saknad av oss, släkt och 

många vänner. 

USA och Vislanda den 18 juli 1961. 

SYSKON 

Syskonbarn 

Ack, hur litet veta vi, 

När ödets timma slår. 

Och ännu mindre anar vi, 

Vem kallelsen då får. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka tisdagen den 1 aug. kl. 15.00. 
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Ur Smålandsposten N:o 115 Torsdagen den 27 Juli 1961. 
 
Födelsedag. 
 

50-åring 
 

  50 år fyller på söndag entreprenör Göte Haglind, Vislanda. Han är 

född i Stockholm men kom redan som barn till Opparyd Råsgård, 

där han tillbringade sin barndom och första ungdomstid. Hos sina i 

sällspord grad dugande och kunniga fosterföräldrar fick han från 

tidiga år lära sig arbeta, spara och på ett hedrande sätt hävda sig. I 

hemmet i Opparyd fick han bl.a. inhämta de första grunderna inom 

lanthushållningen, innan han fick anställning som lantbruksbiträde i 

hemorten. Och härmed fortsatte han några år. Han fick även tillfälle 

att i ganska stor utsträckning ägna sig åt skogshuggning. Dessutom 

var han engagerad med olika slags arbeten i hemorten och annor-

städes, innan han för något år sedan ingick äktenskap och köpte 

jordbruksfastigheten Källstorp. Detta sitt hem har han under årens 

lopp på alla sätt upprustat till såväl hus som jord. Han är sedan 

många år tillbaka delägare i entreprenörfirman Magnusson & 

Haglind. Denna firma har såväl fjärran orter som i hembygden utfört en mängd stora arbeten så-

som avloppsledningar, gatuläggningar m.m. Han har alltid åtnjutit det allra bästa förtroende i sin 

hembygd. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 116 Lördagen den 29 Juli 1961. 
 
Begravning. 
 

  I Vislanda kyrka jordfästes i torsdags fru Anna Andersson. Kistan bars in i kyrkan under det att 

kantor E. Rosengren spelade ”Min själ och sinne låt Gud råda” av J.S. Bach. Jordfästningen förrät-

tades av prosten H. Willny som talade över orden i Lukas 7: 16 ”Han gick fram och rörde vid 

båren, och de som buro stannade” och sjöng begravningsmässan. Under det att ”Nu lämnar vi 

stoftet åt graven” av A. Runbäck spelades bars kistan till familjegraven på gamla kyrkogården. De 

närmast sörjande tog här först ett sista farväl av den bortgångna. För den stora släkt- och 

vänkretsen talade bl.a. fru U. Andersson, Halmstad, fru Anna Jonsson, Älmhult, skräddarmästare 

Hjalmar Grahn, Vislanda, lantbrukare Ernst Petersson, Håralund, Vislanda, fru Netty Svahn, Vis-

landa, fru Karin Johansson, Vislanda, civilekonom Sven Samuelsson, Vislanda, hr Edvin Wollert, 

Vislanda, fru Hilda Samuelsson, Vislanda, fru Betty Johansson, Vislanda, hr Lennart Svensson, 

Vislanda, trädgårdsmästare Sigvard Hedlund, Vislanda, och lantbrukare August Bengtsson, 

Skeppshult, Vislanda. De sörjandes tack framfördes av prosten Willny. En vacker blomstergärd 

hade tillägnats den hädangångnas minne. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 117 Måndagen den 31 Juli 1961. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lars Lindqvist 

Ingvor Läck 

Växjö.                                    Vislanda.                                     

Eskilstuna den 29/7 1961.  

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 119 Torsdagen den 3 Augusti 1961. 
 

Hund – bil i Vislandakrock. 
 

  En hund ställde till en trafikolycka i går på Ljungbyvägen i Vislanda, då han rusade över 

vägen och kom rakt framför en bilist från Kalmar. Vid krocken blev självfallet hunden 

svårt skadad samtidigt som bilen fick en del bucklor. 

 
Begravning. 
 

  Fastighetsägaren Hjalmar Roth, jordfästes i tisdags på Vislanda kyrkogård. Efter psalmsång 

talade prosten H. Willny över Rom. 14: 7 – 9 och förrättade jordfästningen. Vid den öppna griften 

framförde konditor Anders Jonsson, Vislanda, en sista hälsning från den avlidnes syster i Amerika. 

Vidare talade bl.a. fru Ester Björkman, Vislanda, trädgårdsmästare Sigvard Hedlund, Vislanda, 

verkmästare C. Malmström, Vislanda, sågverksarbetare David Andersson, Jonsboda, Vislanda, 

samt kyrkovärd Karl Johan Pettersson, Lindås, Vislanda. En vacker blomstergärd hade ägnats den 

bortgångnes minne. 

 

Militär lågsniff över Vislanda i går, 

avelstjur skadad. 
 

  Ett militärt flygplan gjorde både folk och fä uppskakade i går vid 10,30-tiden i Värmanshult i 

Vislanda. En avelstjur blev så uppskakad av det våldsamma motorbullret från flygplanet som vrå-

lade fram att han försökte fly undan från platsen där han stod tjudrad. Därvid slet han till nosringen 

så hårt att han skadades. 

  Skadorna blev lyckligtvis inte så omfattande att han måste slaktas. Tjuren stod på ägor på John 

Petterssons gård. 

  I Värmanshult är man mycket upprörd över det inträffade, då det inte är första gången som man 

skrämts halvt från vettet av militärer som roat sig med lågsniffning. 

  Det inträffade anmäldes till polisen i Vislanda och vidarebefordrades till flygstaben, som lovat 

göra en undersökning samtidigt som man beklagade det inträffade och ställde sig välvilliga till att 

ersätta skador, som kan ha vållats. Man framhöll samtidigt att det händer liknande olyckor så ofta 

att man inte alls är främmande för dylika meddelanden. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 120 Lördagen den 5 Augusti 1961. 
 

Vislandasändaren 

blir försenad 
 

  Den nya TV-sändaren i Vislanda kommer inte att kunna tas i bruk förrän någon gång 

under våren 1962. Enligt planen skulle sändaren kunna användas redan i höst. I december 

skall en byggnad, som nu är under uppförande för instrument etc., vara klar, men sedan 

återstår monteringen av antenner i masten före provkörningen. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 121 Måndagen den 7 Augusti 1961. 
 
Begravning. 
 

  I Vislanda kyrka jordfästes igår fru Ida Palm, Lindås, Vislanda. I sorgehuset höll prosten H. 

Willny, Vislanda en kort andakt. Då kistan bars in i kyrkan spelade kantor Ernst Rosengren 

”Preludium i e-moll” av J.S. Bach. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Erik Forsén, Växjö, 

som talade över Johannes evangelium 17: 3. Kistan fördes till familjegraven på gamla kyrkogården 

under det att ”Preludium i d-moll” av J.S. Bach spelades. Vid griften tog först barn och barnbarn 

ett sista farväl. För släkt och vänkretsen talade bl.a. hr Emil Petersson, Lindås, Vislanda, hem-
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mansägare August Bengtsson, Skeppshult, Vislanda, folkskollärare Hjalmar Liljekvist, Vislanda, f. 

hemmansägaren Magni Pettersson, Lindås, Vislanda, kontorist Karl Olsson, Lindås, Vislanda, 

lantbrukare Arthur Johansson, Granhult, Vislanda, fru Daga Salomonsson, Lindås, Vislanda, fru 

Anna Pettersson, Diö, fru Hilma Pettersson, Liatorp, och slutligen fru Elsie Bång. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 122 Tisdagen den 8 Augusti 1961. 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 127 Torsdagen den 17 Augusti 1961. 
 

Träskomakare och speleman 
 

  En gammal träskomakare och speleman fyller 

80 år på lördag. Det är lägenhetsägaren Ernst 

Vilhelm Pettersson, Håralund, Vislanda, som 

trots sin ålder alltjämt är verksam i träsko-

makarbranschen, där han är känd för sina väl-

gjorda arbeten. 

  Han är född i Björkemon, Vislanda. I sin ung-

dom arbetade han inom jordbruket dels i 

Skåne, och dels i hemtrakten. Efter exercisen 

var han med om att bygga Alvesta – Borås 

järnväg. 

  Han började som fritidssysselsättning att till-

verka träskor och fick med tiden en stor kund-

krets runt om i hemtrakten, särskilt som han 

gjorde bra skor. 1912 arrenderade han gården i 

Ekelund, vilken han senare köpte. Här nedlade 

han ett mycket stort arbete. För att utöka in-

komsten började han med taktäckning och blev 

mycket anlitad både inom och utom försam-

lingen. 

  För fem år sedan sålde han Ekelund och köp-

te stället lägenheten Håralund. Här har han på 

gamla dar återupptagit tillverkning av sina mycket välgjorda träskor. 

  En annan hobby Pettersson har är musiken. Under yngre dagar var han mycket anlitad 

som speleman på kalas och danser. Han ingår i sitt nionde decennium med obrutna krafter 

och med sitt goda och glada humör i behåll. 

VISLANDA 

DU ÄR VÄLKOMMEN TILL TÄLTMÖTENA 

Vid kommunalhuset tisdag, onsdag, och 

torsdag kl. 20. 

Talare pastor R. Fagerholm och evangelist 

Jan-Evert Johansson. Sång och musik. 
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Ur Smålandsposten N:o 125 Måndagen den 14 Augusti 1961. 
 
Bröllop. 
 

  I Vislanda prästgård har vigts verkstadsarbetare Bo Gustaf Allan Lindström, Horjeboda, Västra 

Torsås, och affärsbiträdet Ingrid Marianne Olsson, dotter till byggnadsarbetare Henrik Olsson och 

hans maka Svea, Hallen, Vislanda. Vigselförrättare var prosten Willny. Efter vigseln gav brudens 

föräldrar middag i sitt hem. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 130 Tisdagen den 22 Augusti 1961. 
 
De gamlas dag i Vislanda, firades på söndagen i Vislanda kyrka under stämningsfulla 

former. 

  Prosten H. Willny höll skriftermål över Jesu ord ”Öppnen Eder för Herren”. Vid 

predikan talade prosten över Rom.-br. 19: 9. Därefter var det allmän nattvardsgång. 

  Vislanda sykretsar hade i prästgården ordnat med kyrkkaffe till de gamla med riklig 

förplägnad. Härunder höll prosten Willny parentation över de under det gångna året 

avlidna. Kyrkoherde Eskil Jonson sjöng två sånger solo. 85 av församlingens gamla hade 

hörsammat inbjudan. Gästernas tack framfördes av lantbr. Ernst Karlsson, Värmanshult. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 131 Torsdagen den 24 Augusti 1961. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller på lördag skomakerimästaren Sture Åkesson, Brohults Nygård, Vislanda. Sin ungdom 

och uppväxttid tillbringade han i Älmhult. En följd av år har han haft skomakerirörelse vid Sand-

gärdsgatan i Växjö. Rörelsen, som han bedrev med stor framgång, sålde han i våras och köpte då 

en gård i Vislanda, som han nu innehar. Han bedriver med intresse fårskötsel. Han är en gladlynt 

och trevlig man, som vunnit många vänner. Han är varmt religiös och har sedan många år tillbaka 

tillhört Filadelfiaförsamlingen i Växjö. 

 
Krock vid Kojtet. 

 

  En Älmhultsdam gjorde i går vid 15-tiden vid ett misslyckat försök att ta sig över vägen 

vid Kojtet öster om Vislanda. 

  Hon kom söderifrån och skulle köra norrut in på Alvestavägen, varifrån en lastbil körde 

ut på huvudleden i riktning mot Vislanda. Troligen har hon haft uppmärksamheten riktad 

mest mot lastbilen och inte observerat att det från Vislandahållet kom en Malmöbil. 

Denna hade ingen möjlighet att stanna upp utan körde på Älmhultsdamens bil, som 

träffades på bakre partiet och av sammanstötningen kastades ett halvt varv runt och blev 

stående med kylaren i riktning mot Vislanda. Endast materiella skador uppstod. 
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Ur Smålandsposten N:o 135 Torsdagen den 31 Augusti 1961. 
 

Biodlardag i Vislanda. 
 

  En intressant och givande biodlardag hade Hjortsberga–Vislanda-ortens biodlare-

förening på söndagen i samband med årsmötet. Mötet hölls på Hembygdens kafé i 

Vislanda. Styrelsen omvaldes. Till att representera föreningen vid länsförbundets årsmöte 

valdes Herman Karlsson, Karl Berggren och Ivar Nilsson, Vislanda. Efter mötet gjorde 

medlemmarna studieresa till Öjarp i Annerstad med biodlare Gunnar Erikssons bigård 

som mål. Denna som enligt uppgift är en av de mest välskötta var det en verklig upp-

levelse för en intresserad biodlare att studera. 

 

Metningstävling i Vislanda. 
 

  Borrasjöns fiskevårdsförening har haft metningstävling med omkring 250 besökare. 

  Som tävlingsledare fungerade ingenjör Paul Ström, Alvesta, och hr Manfred Svensson, 

Lönshult. 1961 års metningsmästare blev hr Emil Karlsson, Lönshult, Vislanda. Bland 

pristagarna blev det damerna som dominerade. Mellan förste och andre pristagare var 

ställningen så jämn att lotten måste avgöra. 

  De fem första pristagarna blev: 1) Emil Karlsson, Lönshult, Vislanda 2) fru Vendla 

Johansson, Vislanda, 3) fru Margit Papp, Vislanda, 4) hr Folke Axelsson, Vislanda, 5) fru 

Frida Johansson, Mjöhult, Vislanda.  

  Medlemmarnas vandringspris för år 1960 erövrades av fru Frida Johansson, Mjöhult, 

samt barnpriset till Christer Lennartsson, Espetuna. 

  Vidare hade Lennart Pettersson och Alf Karlsson, Rydaholm, samt Anders Andersson, 

Lammhult, uppvisning på vattenskidor och samtliga visade stor skicklighet. 

  Hr Karl Magnusson, Aplamon, underhöll publiken med dragspelsmusik. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 136 Lördagen den 2 September 1961. 
 
Födelsedag. 
 

  80 år fyller på måndag lantbrukaren Markus Markusson, Målerås, Vislanda. Han är född på 

Segersnäs, Urshult. I 10-årsåldern flyttade han med föräldrarna till Getnö i Almundsryd. Under 

ungdomsåren arbetade han på föräldragården. Vid Grimslövs folkhögskola genomgick han 

vinterkursen 1906–1907. Hela sitt liv har han varit modernäringen trogen, utom ett år då han hade 

anställning i Vaxholm. 1912 ingick han äktenskap och inköpte samtidigt den gamla anrika gården 

Målerås i Vislanda. Här har han gjort stora förbättringar både på hus och jord. Jubilaren har även 

innehaft en del kommunala förtroendeuppdrag, som han alla skött med ordning och reda. Änkling 

sedan 1941 har han nu överlämnat omsorgen om gården till yngste sonen. Han är vital för sin ålder 

och är i daglig verksamhet med lättare arbeten. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 139 Torsdagen den 7 September 1961. 
 

Töm-fyllerist fast 

i Vislanda 
 

  En tömfyllerist –  eller med andra ord en spritpåverkad körsven  – togs i går av polisen i 

Vislanda, sedan han fört sin skjuts – en flakvagn – så oskickligt, att han krockat med och 

skadat en parkerad bil. Körsvennen fick sova ruset av sig i finkan, medan pållen bands 

vid ett träd utanför där den senare hämtades av gårdens folk. 
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Ur Smålandsposten N:o 137 Måndagen den 4 September 1961. 
 
Dödsfall. 
 

Gustav Svensson †. Förre handlanden Gustaf 

Svensson, Vislanda, har avlidit. 

  Han var född i Vislanda 1883. 14 år gammal fick 

han anställning i Gust. Bengtssons affär, Vislanda 

och blev 1915 delägare. Han slutade sin affärsbana 

1957 och fick sedan mera tid att ägna sig åt sina 

kära böcker. Under många år var han kassör i 

Vislanda föreläsningsförening och sekreterare i 

Värendsgillet. Gustav Svensson var en mycket 

trivsam och försynt person begåvad med fin hu-

mor. 

  Närmast sörjes han av systrar, svågrar och sys-

konbarn. 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 141 Måndagen den 11 September 1961. 
 
 

 

 

   

 

 

 

 
Avskedshyllning för Vislandaherden 

 

  Vislanda kyrkliga sykretsar har varit samlade till samkväm på Vislanda hotell med 

kyrkoherde Eskil Jonson som hedersgäst i anledning av att denne med denna månads 

utgång skall lämna sin tjänst och avflytta från orten.  

  Först samlades samtliga kring ett välförsett kaffebord. Därefter överlämnade fru Daga 

Salomonsson som minnesgåva från samtliga sykretsar ett par ljusstakar jämte blommor. 

Stationsmästare Sven Kronström höll i samband med överlämnandet ett tal, där han 

tackade kyrkoherde Jonson för det stora intresse han alltid visat den kyrkliga verksam-

heten och även minde om att kyrkoherden var initiativtagare och den drivande kraften vid 

bildandet av Sjöbackens sykrets. I ett hjärtligt tal tackade kyrkoherden samtliga med-

lemmar för det goda samarbete, som alltid rått dem emellan. Under aftonen sjöng 

kyrkoherde Jonson flera solosånger. Dagen slöt med att kyrkoherden höll en betraktelse, 

inramad med psalmsång. 

 

 

 
 

Vår käre 

Gustaf Svensson 
* 14/2 1883 

har idag stilla insomnat. 

Älskad – Saknad. 

Vislanda den 1 sept. 1961. 

Syskon, Syskonbarn, Svågrar 

Släkt och vänner 

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. 

Sv. ps. 331. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka lördagen den 9 sept. 1961 kl. 15.00. 
  Efter jordfästningen inbjudes till kaffe å 

Vislanda Hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

   

 

 

Gunnar Eriksson 

Birgit Ståhl 

Vislanda.                                     

Kristinehamn den 9/9 1961.  

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 143 Torsdagen den 14 September 1961. 
 

Vislanda-lyft med 

stora kranvagnen 
 

  Vid Statens järnvägars skrotningsplats i Hästhagen i Vislanda fick man i går användning 

för SJ:s stora kranvagn i Nässjö. 

  En generator från Porjus kraftverk hade i två halvor sänts ned i och för nedskrotning. 

Varje halva vägde c:a 50 ton och det behövdes kraftiga kranar för att lyfta dem av 

järnvägsvagnarna. Allt gick programenligt och kranvagnen kunde på eftermiddagen 

återgå till Nässjö. 

 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 148 Lördagen den 23 September 1961. 
 

Dödsfall. 
 

Sigrid Bengtsson †. Fru Sigrid Bengtsson, maka 

till inspektör Martin Bengtsson, Vislanda, avled på 

torsdagen, 81 år gammal. 

  Den bortgångna var född i Skettelljunga i Skåne, 

där hon i ungdomsåren var föräldrarna behjälplig 

med arbetet på gården. År 1904 ingick hon äktenskap och flyttade i samband där till en gård i 

Stavröd, vilken hennes make övertagit efter sina föräldrar. År 1943, då maken helt övergick till 

försäkringsbranschen, flyttade de till Vislanda i Kronobergs län, där de sedan bott. Den bortgångna 

var en energisk och arbetsam kvinna, som med kärlek och omsorg ägnade alla sina krafter åt hem-

met och de sina. 

  Närmast sörjande är make, barn, barnbarn och barnbarnsbarn, sonhustru och svärsöner. Sonen 

Malte är fabrikör i Knäred, dottern Essey är gift med kyrkoherde Tage Berggren, Köpingsvik. 

Gunnar är försäkringsinspektör i Helgevärma och Britt är gift med kantor Gösta Palmgren, 

Torslunda. 

 

 

 

 
 

Min fader, 

vår käre broder 

Ture Flink 
* 28/4 1910 

har i dag avlidit. 

Sörjd och saknad av dotter, syskon 

och syskonbarn. 

Stockholm och Vislanda den 11/9 1961. 

ROSE-MARIE 

Alma 

Erik och Ellen 

Lisa 

Valter och Anna 

  Jordfästningen har ägt rum. Gravsätt-
ning i familjegraven å Vislanda kyrko-

gård lördagen den 30/9 kl. 15. 

   

 

 

 
 

Min kära maka, 

vår kära mor, 

mormor och farmor 

Sigrid Bengtsson 
*   1/7 1880. 

† 21/9 1961. 

I tacksamt minne bevarad. 

Vislanda den 21/9 1961. 

MARTIN BENGTSSON. 

Malte 

Essey och Tage 

Ingemar och Maj-Britt 
Bengt och Anna 

Gunnel 
Kerstin och Sven-Olof 

Lars  

Hans 

Gunnar och Kerstin 

Thomas 

Britt och Gösta 

Katarina Charlotte 

Si Jesus är ett tröstrikt namn 

och i all nöd vår säkra hamn 
I genom Jesus får vi nåd 

och finna på det bästa råd. 
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Ur Smålandsposten N:o 149 Måndagen den 25 September 1961. 
 

Vislanda-sångare hedrade 
 

 
 

  I Vislanda kyrka utdelades i söndags efter högmässans slut förtjänsttecken till fyra 

medlemmar av kyrkokören. Överlämnandet försiggick framme i koret där kyrkoherde 

Eskil Jonson, Vislanda, framförde dels Sveriges kyrkosångsförbunds och dels försam-

lingens tack till medaljörerna för deras oegennyttiga och intresserade arbete för den 

heliga sången och önskade dem kraft och sångarglädje i att fortsätta i sångens tjänst. De 

fyra, som fick mottaga sina välförtjänta utmärkelser Musica Sacra, var fru Frida Wolf, 

fröken Olivia Pettersson samt hrr Edvin Wollert och Karl Salomonsson. På bilden ses: hr 

Wollert, fru Wolf, fru Pettersson och hr Salomonsson. 

 

Vislanda kyrkoherde hedrad 
vid avskedet 

 

 

 
 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, höll i går sin avskedspredikan i Vislanda kyrka för 

en fulltalig och andäktigt lyssnande kyrkomenighet. I 15 år har kyrkoherde Jonson varit 

kyrkoherde inom församlingen och avgår den 1 okt. med pension. I sin predikan talade 

han om det rätta sabbatsfirandet. Predikan omramades med körsång. 

Kyrkovärd Engkvist överlämnade gåvan till kyrkoherde Jonson. 
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  Kyrkokören under Ernst Rosengrens ledning sjöng ”Förlän oss Herre Gud” av J.S. Bach 

och ”Gud är vår starkhet” av Jakob Brand.  

  Efter predikan frambar kyrkoherden sitt tack till församlingen. Han yttrade bl.a. att det 

kändes vemodigt att bjuda farväl till alla kända församlingsbor, vid vilka han kände sig 

djupt fästad. Han tackade församlingens kantor för den alltid goda samklang, som rått 

mellan altaret och orgeln. Vidare tackade han kyrkovärdarna för att de städse visat sitt 

stöd och uppmuntra honom i sitt arbete. Kyrkovaktmästaren för tjänstvillighet och till-

mötesgående, söndagsskollärarna för deras offrande gärning för barnens bästa, de 

kyrkliga sykretsarna för deras uthållighet och offervilliga arbete, kyrkokören för dess 

förtjänstfulla medverkan, pastoratskyrkorådet och kyrkofullmäktige för ovanligt gott 

samarbete och intresse för de kyrkliga uppgifterna samt rektor, lärare och skolstyrelse för 

den vänlighet och förtroende som visats honom. Kyrkoherden slutade med att erinra om 

de maningar han alltid givit sina konfirmander att träget bruka Guds ord, flitigt deltaga i 

gudstjänsten och nattvardsfirandet så länge nådens dag varar. 

  Gudstjänsten avslöts med att Per Jonson, Växjö spelade ”Preludium och Fuga i D-dur” 

av Buxtehude.  

  Efter gudstjänstens slut samlades framme i koret församlingens kyrkovärdar, kantor och 

kyrkovaktmästare. Här frambar kyrkovärd Per Engkvist, Piggaboda, församlingens varma 

tack för de gångna femton åren och betygade att alla församlingsbor kände saknad nu vid 

avskedets stund, men uppriktig glädje över att under så många år ha fått lyssna till 

kyrkoherdens goda förkunnelse och vackra sång. Kyrkovärd Engkvist överlämnade till 

sist blommor och en penninggåva med textad adress från tacksamma församlingsbor. 

  Kyrkoherde Jonson framförde sitt varma och högtidligheten avslöts med en psalm. 
 

Kyrkoherden hyllade. 
 

  Vislanda kyrkokör hade i fredags kväll anordnat samkväm på Vislanda hotell. Till detta 

hade inbjudits kyrkoherde Jonson, kantor Ernst Rosengren hälsade välkommen. Körens 

tack till kyrkoherden framfördes av körens ordförande, hr Edvin Wollert, som tackade för 

det stora intresse som kyrkoherden alltid visat kören och dess arbete och överlämnade 

blommor och ett tennfat, av konstsmed Harald Andersson. Kyrkoherde Jonson tackade 

för gåvan och kören och dess ledare allt gott för framtiden. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 150 Tisdagen den 26 September 1961. 
 

Vårdslös raggare tvingade 

bilist i dike vid Vislanda 
 

  Hela söndagskvällen och natten till i går jagade polisen i Vislanda och Ljungby förgäves 

efter en raggare, som med en amerikanare av 1952 års modell vid 18-tiden på söndags-

kvällen trängt en bilist från Vederslöv i diket öster om Kojtet vid Vislanda. 

  Den trängde bilisten själv lyckats ta sig upp ur diket och ta upp jakten på raggarbilen, 

och han kom så pass nära, att han lyckades anteckna bilnumret. Polisen visste alltså hela 

tiden vilken ägaren var men först i går lyckades man nå honom. Han har fått sitt körkort 

indraget redan tidigare för rattfylleri, och även denna gång är han misstänkt för samma 

förseelse i samband med grov vårdslöshet.  

  Den trängde bilisten hade mött raggarbilen, som i omkring 100 kilometers hastighet 

framfördes på högra sidan av vägen, varför den andre för att undvika en frontalkrock 

måste köra utför en hög vägslänt. 

  Raggarbilens ägare nekar till att det varit han som kört, och en 20-årig flicka i gänget 

med tämligen färskt körkort har tagit på sig skulden. Polisen tvivlar dock på hennes 

berättelse. Det finns vittnen som kan styrka, att den misstänkte raggaren kört sin bil både 

före och efter trängningen vid Vislanda men polisen söker nu kontakt med ytterligare 

vittnen. Hela gänget hade tidigare på söndagen varit på krogrond. 
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Dödsfall. 
 

Axel Gunnar Pettersson †. F.d. smeden Axel 

Gunnar Pettersson, Vislanda, har avlidit efter en tids 

sjukdom. 

  Den avlidne var född 1882 i Stockholm men kom 

tidigt till Småland. Under 1920-talet hade han och 

en kompanjon  smedja i Vislanda. Under krigsåren 

var han smed i Hästhagens torvmosse. När denna 

nedlades fick han anställning vid Vislanda mek. 

verkstad, där han arbetade till 70-årsåldern. Petters-

son var en av de gamla smedmästarna, som hant-

verksmässigt kunde göra vilken sak som än behöv-

des. 

  Han sörjes närmast av sönerna Alrik, verkstads-

arbetare i Värnamo, och Nils, verkmästare i Lycke-

by, jämte deras familjer. 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 151 Torsdagen den 28 September 1961. 
 
Dödsfall. 
 

Petter Magnusson †. På måndagen avled efter en 

tids sjukdom f.d. lantbrukaren och sågaren Petter 

Magnusson, Brånan, Vislanda. 

  Den avlidne skulle i morgon ha fyllt 88 år. Han var 

född i Källaretorp, Lyngsåsa, Hjortsberga, ett torp 

under Engaholms fideikommiss, där fadern var 

torpare. I samband med ingående av äktenskap 1905 

övertog han torpet efter föräldrarna. Då torpet var 

för litet att försörja den växande familjen måste 

Magnusson se sig om efter andra inkomster. Hän-

dig, som han var, utbildade han sig till sågare och 

var i många år en mycket skicklig sådan. Även som 

träskomakare var han mycket anlitad i början av 

1900-talet. 1939 överlämnade makarna torpet och 

flyttade till Söderäng, en lägenhet under Brånan i 

Vislanda. 

  Änkling sedan 1958 sörjes han närmast av fem 

barn. Jenny, gift med fabriksarbetaren Ivar Karls-

son Örtofta, Karl, sågverksarbetare i Vislanda, Dagny, bosatt i Lund, Anders, som vistas på 

sjukhem i Liatorp, och Ture, sågverksarbetare i Vislanda. Vidare sörjes han av barnbarn. 

 

 

 

 

 
 

Vår käre Far 

och Farfar 

Axel Gunnar 

Pettersson 
har i dag lämnat oss i sitt 79:e 

levnadsår. Sörjd och i tacksamt 

minne bevarad av oss, släkt och 

många vänner. 

Vislanda den 23 sept. 1961. 

NILS och BRITT 

Ann-Charlotte 

ALRIK 

Om mig min sjukdom gör så svag 

Att rösten mig försmäktar, 

Hör än i varje andedrag, 
Den enda bön jag mäktar. 

Gör på min plåga ett gott slut, 

Släck mild den tärda lågan ut, 
Att jag i frid må fara. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka lördagen den 30 sept. kl. 16.00. 
  De, som önskar närvara, inbjudes efter 

aktens slut till kaffe å Vislanda Hotell. 

   

 

 

 
 

Vår käre far 

Petter Magnusson 
* 29/9 1873 

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd 

och saknad av oss, släkt och vänner.  

Vislanda den 25/9 1961. 

BARNEN 

Barnbarn 

Barnbarnsbarn 

Sv. Ps. 565. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 
kyrka lördagen den 30/9 kl. 16.00. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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VÄRDIGA MÄSTARE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stående från vänster: lagledare Bror Rydström, Johan Hult, Sten-Eric Johansson, Allan 

Karlsson, Rolf Rydström, Kennert Magnusson, Göte Svensson och lagledare Yngve 

Vesterlund. 

Knästående: Arne Aronsson, K.G. Lönn, Alf Rydström, Bertil Olofsson och Ulf Boström. 

Reserver som medverkat: Ingvar Persson, Lars Göran Johansson. 

  Vislanda IF:s ungdomssektion kan genom den nu avslutade säsongen se tillbaka på det 

framgångsrikaste året genom tiderna för föreningen. Sektionen har haft två pojklag igång, 

för första gången ett pojklag III, som trots att det var första året de spelade klarade sig 

mycket bra och kom på en hedrande tredje plats i sin serie. Pojklag I har befäst sin 

suveränitet med både seger i Smålands pojkcup och serieseger. Laget har under året 

spelat 22 matcher utan förlust med målskillnaden 87–18. Det kan nämnas att laget på 

Tallevi inte förlorat någon hemmamatch på tre år. Seriesegern togs med 16 poäng på 8 

matcher med målskillnaden 40–4, cupsegerns siffror segrar över Älmhult med 6–0, var  

14 –3. Bland resultaten från vänskapsmatcherna kan nämnas över Växjö BK 3–0, över 

Östers IF 6–0, siffror som visar en förkrossande överlägsenhet. 

  V.I.F. kan se med lugn mot framtiden, ty med den kamratanda och sammanhållning som 

finns i pojklagen, kommer säkerligen Vislanda IF:s namn att höras i större sammanhang 

än div. 5 eller 6. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 152 Lördagen den 30 September 1961. 
 

Vislanda-herden avskedshyllad 
 

  Kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, avskedshyllades varmt vid en supé på Vislanda 

hotell, vilken församlingens kyrkoråd inbjudit till. Utom kyrkoherden med familj var 

även prosten H. Willny med fru och komminister Nils Ekedahl med fru inbjudna. 

  Dessutom deltog ett stort antal personliga vänner från både Vislanda och Blädinge. 

Kyrkovärd Arvid Johansson, Hönetorp, hälsade välkommen. Han frambar också försam-

lingens tack för det välsignelsebringande arbete kyrkoherden utfört inom församlingen. 
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  Kommunens tack framfördes av kommunalfullmäktiges ordförande Karl Karlsson. För 

socialnämnden talade dess ordförande lantbrukare Gunnar Johansson, Hönetorp. Kantor 

Ernst Rosengren tackade för ett sällsynt gott samarbete. Rektor Harry Larsson, Vislanda, 

talade för skolstyrelsen och lärarepersonalen, nämndeman Gunnar Rogdahl, Blädinge, för 

pastoratskyrkorådet. Vidare talade fabrikör Bengt J. Olsson, Skörda, kyrkovärd Per 

Engkvist, Piggaboda, trädgårdsmästare Sigvard Hedlund, grosshandlare Ernie Swensson 

och komminister Ekedahl, Blädinge. 

  Ett särskilt tack framfördes av kyrkovärd Johansson och kantor Rosengren till musik-

direktör Per Jonson, Växjö, för den förnämliga orgelmusik med vilken han under de 

gångna åren berikat gudstjänstlivet i Vislanda, och en bukett nejlikor överlämnades som 

tack. 

  Kyrkoherde Jonson tackade för all vänlighet och godhet som strömmat emot honom 

under hela tiden. Prosten Willny frambar gästernas tack samt ett tack för de välkomstord, 

som riktats till honom och hans familj. Kyrkoherde Jonson underhöll under kvällens lopp 

med vacker sång. 

 

 

Skoltriangel i Vislanda 
 

 
 
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Den årligen återkommande tävlingen i fri idrott mellan skolorna inom Skatelövs, Västra 

Torsås och Vislanda skoldistrikt ägde rum i torsdags på Vislanda idrottsplats. Vädret var 

strålande. Rektor Harry Larsson, Vislanda, hälsade de unga tävlingsdeltagarna och lärarna 

välkomna. I tävlingen deltog flickor och pojkar från klasserna 5 – 7.  

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 153 Måndagen den 2 Oktober 1961. 
 
 

 

 

   

 
 

Rektor Larsson överlämnar diplom till Vislandas bäste poäng-

plockare Mona Jönsson. 

 

 

Rolf Rydström 

Gun-Britt Johansson 

Vislanda.                                    Växjö.                                  

Ronnebybrunn den 30/9 1961.  

    

 

 

 

                                

 

Förlovade 
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Hyllning. 
 

  Byggmästaren Erik Gustafsson, Vislanda, blev på sin 60-årsdag i lördags föremål för många 

hyllningar. Efter familjens hyllningar överlämnade släktingar present och pengar jämte blommor. 

Från Vislanda hantverksförening överräckte slaktarmästare Axel Karlsson, Vislanda, en gåva och 

blommor. Vidare uppvaktade med blommor byggnadsnämnden genom kassör Gustaf Skarp, 

Vislanda, brandstyrelsen genom fabrikör John Håkansson, Vislanda, kommunalnämnden genom 

nämndeman Carl Olsson, Mörhult, Vislanda, hembygdsföreningen genom lantbrukare Per 

Engkvist, Piggaboda, Vislanda, A-Betong i Vislanda genom direktör Bengt J. Olsson, Skörda, 

Vislanda pastorats sparbank genom kamrer Carl-Eric Witzell, Vislanda, Ångsågen i Vislanda 

överlämnade genom direktör Göthe Johansson en gåva och från Järnbolaget i Vislanda uppvaktade 

järnhandlare Sven Bergman med en present. De anställda hos jubilaren, Svenska Handelsbanken, 

och firma Ka-Fa kyl i Vislanda hade skickat blommor. Under dagens lopp anlände blommor och 

telegram från ett stort antal personer och vänner från när och fjärran. 

 

 

 

 

                   Nytt sjukkassekontor 

                                   öppnat i Vislanda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

  I lördags flyttade Mellersta Allbo sjukkassa sin huvudexpedition från Grimslöv till 

Vislanda. I Svenska Handelsbankens förutvarande lokaler i Vislanda pastorats sparbanks 

fastighet skall kassan hädanefter residera. 

  Lokalerna är ljusa och trevliga och sjukkassans tjänstemän hrr Ernst Johansson, Hulevik, 

och Karl Tuneskog, Grimslöv, samt kontorsbiträdet fru Ulla Widén, Grimslöv, kommer 

säkert att trivas. 

  Det var den 1 januari 1955 som Skatelövs, Vislanda och Västra Torsås kommuner 

sammangick i Mellersta Allbo allmänna sjukkassa, och huvudexpeditionen förlades till 

Grimslöv med filial i Vislanda och V. Torsås. 

  I november i fjol fattades beslut om förflyttning av huvudkontoret till Vislanda. 

  Omsättningen i kassan har under de senare åren stigit ganska mycket beroende dels på 

att allt fler medlemmar på grund av högre inkomster kommer upp i de högsta sjukpen-

ningsklasserna och dels höjda bidrag för sjukhusvård, läkarvård och biltransporter. 

  I anledning av inflyttningen överlämnade sparbankens ordf. kyrkvärd A. Johansson, 

Hönetorp, och kamrer C.-E. Witzell blommor. 

 

Sparbankens ordförande Arvid Johansson överlämnar blommor till 

hr Ernst Johansson, och gratulerar till de nya lokalerna. 
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Körkortslös Vislanda-bo 

rammade träd 
 

  En körkortslös, knappt 18-årig Vislanda-bo gjorde natten till söndagen en visit i Alvesta 

och rundturen med den fullastade raggarbilen slutade med att han körde mot ett träd vid 

Skåningagård i Länsmansbacken. 

  Krocken med trädet blev så kraftig att bilen får anses som skrot. 

  En av de liftande flickorna fick en smäll och blev även så chockad att hon fick föras till 

lasarettet i Växjö för vård. 

  Ungdomarna hade sedan de kört runt i samhället åkt Växjö-vägen söderut och tagit in på 

gamla vägen vid Engaholm och skulle svänga ner Länsmansbacken då olyckan inträffade. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 155 Torsdagen den 5 Oktober 1961. 
 
 

 

 

   

 

 

 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 156 Lördagen den 7 Oktober 1961. 
 
Vislanda föreläsningsförening, har inlett sin verksamhet för terminen. 

  Tillslutningen var glädjande stor. Folkhögskollärare Gunnar Johansson, Grimslöv, talade 

om Strindberg, vår störste dramatiker. Under kvällens lopp hölls årsmöte. I styrelse-

berättelsen framgår bl.a. att under verksamhetsåret hållits 12 föreläsningar med en 

medelbesökssiffra på 105 stycken. Eleverna i 7:e klassen har erhållit gratis terminskort. 

Under vårterminen hade föreningen anordnat en hembygdsafton i samarbete med 

hembygdsföreningen. Till ordförande och föreståndare omvaldes stationsmästare Sven 

Kronström och till kassör kemikaliehandlanden John Nilsson. Övriga i styrelsen: fröken 

Stina Andersson, verkstadsförman Lennart Svensson omvaldes i stället för lantbrukare 

John Andersson, Hönetorp, som avsagt sig. 

 

 

 

Fröken Stephens 80-årsdag 
 

 – Det är väl egentligen bara Ebba Brahe och jag, som varit så flitiga när det gällt att förse 

Svenska riksarkivet med material, summerar fröken Florence Stephens, då hon på sin 80-

årsdag sitter omgiven av blommor från bl.a. prins Carl Bernadotte – fem gula rosor – och 

andra gratulationsbuketter på rum 318 på hotell Richmond i Köpenhamn, skriver DN:s 

utsände medarbetare. 

  Fröken Stephens ”flydde” på torsdagen dit tillsammans med syster Mary Stephens och 

sin främste juridiske rådgivare, Norrköpingsadvokaten C.W. du Rietz. 

  Det blir ingen födelsedag i likhet med dem, som firades under solskenstiden på Huseby, 

sade Florence Stephens, som hade undanbett sig all publicitet här hemma om födelse-

dagen. 

 

 

Birger Fransson 

Anita Boström 

Hovmantorp.                         Vislanda.                                     

Stockholm den 30 sept. 1961.  

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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 – Det är givet, fortsätter hon, att jag gläder mig åt blomsteruppsatserna, men kanske 

främst åt att prinsen personligen överraskade mig här i Köpenhamn, och att han kom ihåg 

mig och att han gjorde sig besvär att bila hit från Spanien bara för att uppvakta mig! 

  Det tycker jag nog är märkligare än att statsfiskal C.A. Robèrt tagit reda på var jag firar 

min födelsedag och skickat ett telegram. Han har ju hela svenska polisen till hjälp vid 

efterforskningarna av den målsägare, som säkert vållat honom det största besväret under 

hans åklagarkarriär. 

  Födelsedagsfirandet började med en lunch i all stillhet. Syster Mary och prins Carl satt 

på var sin sida om Florence Stephens, för dagen klädd i ljus smårutig dräkt med en silver-

rävsboa om halsen och en alldeles nyinköpt grå hatt med lila flor och blomsterdekoration 

i samma färg. Med fröken Stephens pratade export och import med prins Carl, som i sin 

tur pratade jakt och hundar med Mary Stephens, rullades röda mattan ut i grannhuset. 

Kung Fredrik kom till Ingenjörshuset Vester Farimagsgade för att dela ut förtjänstme-

daljer. 

 – Tänk om jag åtminstone fått vinka åt honom på min födelsedag, när han var så nära, 

småsuckade Husebyfröken, som vet mer om kungligheter än de flesta i Norden. 

  Senare på kvällen var det middag hos en dansk industrimagnat, en god vän och blivande 

släkting till advokat du Rietz. 

 – Se tillbaka? Nej aldrig, jag vill som alltid se framåt, deklarerar fröken Stephens. Jag har 

inte gjort något jag ångrar. Det som ligger mig i fatet har andra gjort. De har gjort det för 

att de anser jag varit för snäll.  

 – Är fröken Stephens bitter?  

 – Är det fel, om man ger en människa i nöd en meter ved, en liter mjölk eller fristad för 

livstid? Men jag har låtit mig berättas att det inte uppskattas att jag försökt vara vänlig 

mot människor. Det har blivit intressekonflikter som i sin tur blivit utspel på ett ekono-

miskt plan, där jag bara varit en liten bricka. 

 – Det låter kanske barockt när man fyller 80 år, men jag har ett mål: att bli en fri 

människa och att få börja göra mina medmänniskor gott igen. 

  Sedan jag var 15 år har jag haft ett enda stort intresse – Huseby. Jag hjälpte min far med 

allt som hade med godsets förvaltning att göra. Det jag inte vet om hästar, får, utägor och 

inägor, om kubikfot och jordbruksdeklarationer är inte värt att veta. Jag har praktisk 

erfarenhet om sådant i större utsträckning än de flesta anar. Men jag har också läst mig till 

åtskilligt. 

  Om hela sanningen skall fram – och det bör det en dag som denna, måste jag tillstå att 

det rent skönlitterära har fått stå tillbaka för det som jag ansett mig ha nytta av för dagen. 

Kanske också Huseby-biblioteket var för imponerande för en ung flicka att börja sluka, 

man lärde sig välja och vraka. 

  Redan 1905 fick jag veta att jag skulle bli den som härskade på Huseby. Min far skrev 

då ett testamente som med vissa mindre korrigeringar gällde vid hans död 1943 – han var 

då 92 år. Han och min mor var helt överens.  

  Det var en svår tid, när jag övertog Huseby. Jag märkte snart att skogarna inte räckte till. 

Det var mycket folk anställt på godset och det blev fler för varje år som gick. Men jag 

hade inte hjärta till att avskeda arbetare, som under generationer varit knutna till Huseby. 

Jag hade lärt mig att se och tänka som de och jag bävade inför tanken att komma i den 

situationen att behöva vinka av dem när de satt på sina flyttlass. 

  En utväg hade jag – att köpa nya bärkraftiga egendomar. Omkring 1940 löste problemet 

sig självt. Bönderna ville sälja och de kom till mig.  

  Så började jag med sågverket på Huseby, och prins Carl kom in i bilden med en 

snickerifabrik. Han köpte maskinerna, och jag betalade dem kontant, men då började 

också eländet. 

  Gjuteriet var nästa expansion. Den dagen det brann låg det inne order för 300.000 kr. 

  Det var en arbetsam tid på Huseby, men en tid i solsken. Ekonomiska orosmoln började 

sedan skocka sig kring godset. Men det var inte mitt fel. Så mycket som jag hade omkring 

mig må det vara mig förlåtet om jag gjorde ett felaktigt personval – det finns fler som 

blivit lika grundlurade som jag av denne, jag måste tillstå det, charmfulle man. 
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Ur Smålandsposten N:o 162 Tisdagen den 17 Oktober 1961. 
 

Lotteriguld till Vislanda! 
FÄDERNEBOSTADS RÄDDNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

  Vislanda upplevde igår det största lotteriguldregn i sin historia. Och med litet överdrift 

kan man säga att det berodde på turen hos 11-åriga Ing-Marie. Det var nämligen hon som 

sändes åstad av mamma Ingegerd Andersson och mormor Maria Olsson från hemmet vid 

Östra Järnvägsgatan 8 till familjens affär AB Gust. Bengtsson. Nästan i sista stund fick 

hon köpa en lott som visade sig att den skulle utfalla med 200.000 kronorsvinsten. 

 – De pengarna kommer verkligen bra till pass, säger makarna Ingegerd och hennes make, 

kontoristen Gustav-Erland Andersson. Vi har köpt föräldrahemmet men önskar nu att få 

bo helt modernt. Det har dock visat sig att en reparation av huset, som byggdes 1921, 

skulle bli dyrare än vad vi hade möjlighet att betala. Just när vinsten kom hade vi planer 

på att sälja huset och flytta till någon modern lägenhet! 
   

Råd att reparera. 
 

  Men nu behöver vi inte alls tänka på det. Nu kan vi stanna här. Nu har vi råd att reparera 

huset, säger fru Ingegerd. Och hennes make instämmer. 

  Det var f.ö. han som först fick klart för sig att makan och hennes mamma hade den fina 

vinstlotten och upptakten till den vetskapen var smått festlig. Det började nämligen med 

att en kamrat på arbetet smått förargad kom och sade något om att: ”Kan du tänka dig, jag 

är bara ett par tre nummer från högsta vinsten”. Och ett samtal med hr Anderssons syster i 

Moheda slutade efter en del kollningar med att hr Andersson kunde säga:  

”Vi har nog 284310”. 

  Till vilket systern sa: ”Ja men det är ju det numret min själ som gått ut med högsta 

vinsten”. Och med den repliken var det slut med arbetslusten för den dagen för hr 

Andersson. 

  Väl hemkommen började den verkliga lotterivinstfesten med rader av gratulationer och 

ett telefonringande som pågick nästan hela dagen. Från affären som sålt vinstlotten kom 

företagschefen köpman Gust. Bengtsson och gratulerade med blommor och han som så 

många andra fick vara med och smaka på gratistårtan. 

  Fru Ingegerd berättar, att hon och mamman spelat tillsammans på lotteriet i tre år och till 

på måndagen hade man bortsett från en 50-kronorsvinst förra året inte fått någon 

utdelning på de månatliga 15-kronors insatserna. 

Ing-Marie och köpman Gust. Bengtsson med 200.000 kronorslotten, som hon 

köpte åt sin mormor fru Maria Olsson och mamma fru Ingegerd Andersson. 
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Mormor tar det lugnt. 
 

 – Jag sa till mig själv, när jag först fick höra talas om att vår lott skulle utfallit med 

högsta vinsten, att jag tror det inte förrän jag får säkert besked om att det är riktigt, säger 

fru Olsson. Visst är det roligt, men mest därför att de yngre får gott av det. Jag har ju 

liksom kommit till den åldern att man tycker att man har det roliga bakom sig. 

 – Egentligen skulle man väl inte ha sagt något om vinsten utan hållit tyst, men det är inte 

lätt att hålla en sådan sak hemlig, säger de till sist. 

  Att det inte bara blev en lotterifestdag på Östra Järnvägsgatan 8 utan i Vislanda i övrigt 

är väl tämligen självfallet. 

 

Fler lotter nästa gång. 
 

  I affären, som sålt lotterivinsten, AB Gust. Bengtsson, hade man dagen till ära skyltat 

med nummer på lotten och så siffran på 200.000 kronor. Köpman Bengtsson säger sig 

inte kunna minnas något liknande. Han förmodar att det 450-talet lotterna som hans 

företag i vanliga fall brukar ta hem nog inte räcker i fortsättningen. 

  En episod som inträffade för några dagar sedan bör nämnas som ett trevligt kuriosum. 

  Då familjen Andersson för en kort tid sedan diskuterade svårigheterna att kunna skaffa 

tillräckligt med pengar att reparera hemmet på Östra Järnvägsgatan och bo kvar där så 

kunde man inte finna någon lösning på frågan. 

 – Det enda som skall till är högsta vinsten i penninglotteriet, sa man då på skämt. 

 

Födelsedag. 
 

  75 år fyller imorgon lägenhetsägaren Janne Spånsäter, Åäng, Vislanda. Han är född i Spånhult, 

Vislanda, och är dotterson till Wieselgrens syster Stina Jonasdotter. Redan som 10-åring då fadern 

dog och hemmet upplöstes fick Spånsäter klara sig själv. Först arbetade han hos bönder i hemför-

samlingen och sedan hade han plats som kusk vid hotellet i Älmhult. Under två år närmast efter 

värnplikten var han med och byggde Knäreds kraftstation. 1910 reste han till USA, där han de två 

första åren arbetade vid en bevattningsanläggning. Därefter arbetade han under fem år i en 

guldgruva i Colorado. 1917 blev han inkallad i krigstjänst i USA:s armé. I Frankrike fick ha under 

ett år vara med om krigets hektiska slutskede. Vid avskedet från krigstjänsten blev hr Spånsäter 

belönad med Kopparstjärnan och tapperhetsmedalj för visat mod och välförhållande i tjänsten. 

Därefter arbetade han vid anläggandet av de större stråkvägarna. Även arbetet i de canadensiska 

skogarna prövade han på. 1922 återvände han till Sverige, och året därpå ingick han äktenskap. 

Makarna hade konditori och kafferörelse, först i Karlshamn och sedan i Lenhovda. År 1929 för-

värvade de en fastighet i Målaskog och öppnade konditori och pensionatsrörelse. Denna såldes 

1953 då de köpte en lägenhet i Åäng, Vislanda. Trots olyckshändelser och sjukdom, som gjort 

honom svårt invalidiserad, så att han inte kan förflytta sig utan hjälp, har jubilaren sitt osvikligt 

goda humör i behåll. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 164 Lördagen den 21 Oktober 1961. 
 

Dansbanebråk 

i Vislanda 
 

  Tre personer fick tas om hand för en hel del otrevligheter de ställde till med vid 

Folkparksdansen i Vislanda. 

  Två av bråkmakarna är ett par ökända bröder från Västra Torsås, och den tredje en 

person från Grimslöv. Upptakten till bråket skedde, när polisen tog hand om den yngste 

av bröderna. Han var så överlastad av sprit att han skulle finkas. Storebror rusade till och 

försökte ta loss honom från polisen. Även lillebror stretade emot så mycket han kunde. 

När så storebror skulle tas om hand gjorde han sig skyldig till förargelseväckande 

beteende och ett vilt tumult, där både slagskämparna och polismannen i en hård 
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drabbning rullade runt på marken. Nu var det Grimslövsbons tur att blanda sig i bråket 

och söka fritaga den äldste av bröderna. Bröderna har säkerligen kännbara straff att 

emotse, då de vid flera tidigare tillfällen ställt till med dansbanebråk; Grimslövsbon har 

att svara för fritagningsförsök. 

 

Ny affär i Vislanda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  I går öppnade Selanders Färghandel AB, Alvesta, en filial i Vislanda. Den moderna 

butiken ligger mellan Handelsbankens och Jordbrukskassans lokaler i byggmästare Erik 

Johanssons nybyggda fastighet vid Storgatan. Färghandeln upptar affärslokal och lager-

lokal på ungefär 45 m2 golvyta vardera jämte ett mindre kontor. Affären kommer att till-

handahålla ett rikt varusortiment av allt vad som hör till en välsorterad färg- och kemika-

lieaffär. Härovan expedieras fruarna Anna Johansson och Judit Svensson av föreståndaren 

John Nilsson. 

 

Ny affär i Grimslöv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  Grimslövs senaste tillskott inom affärsvärlden heter Hårds Eftr. Manufakturaffär, vars 

huvudfirma i Vislanda nu öppnat en välsorterad filial i fröken Ellen Anderssons fastighet 

nära stationen. Det är för att ännu bättre kunna betjäna sina kunder i skolmetropolen och 

dess omgivning, som firman öppnat denna filial, säger dess innehavare fru Alice 

Samuelsson. Affärssortimentet blir manufakturvaror med dam- och barnkonfektion jämte 

I butiken ses på bilden biträdena Margit Strömberg och Viveca 

Skarp. 
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annat som hör till en välsorterad affär i denna bransch. Föreståndare för filialen är fröken 

Margit Strömberg, vilken tillsammans med fröken Viveca Skarp från huvudaffären, redan 

under första öppningsdagen kunde glädja sig åt ett stort köpintresse, men också åt en och 

annan blomstergratulation från affärsvänners sida. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 166 Tisdagen den 24 Oktober 1961. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade Make, 

vår käre Far och Farfar 

Thorsten Gunnar 

Johansson 
*  16/3  1902 

† 21/10 1961 

har i dag stilla insomnat, i sitt hem, 

djupt sörjd och saknad, men i 

tacksamt minne bevarad av oss, 

syskon, övrig släkt och många 

vänner. 

Kvarnabacken, Vislanda den 21 oktober 

1961. 

HILDA 

Lennart och Kerstin 

Lena 

Sten-Ove 

Christina 

Långt bortom rymder vida, 

längre än solar går, 

högre än stjärnor tindra 

den bedjandes suckar nå. 
Anden från stoftets världar  

lyfter sitt vingepar, 

Klappar på himlaporten  
och söker sitt hem, sin Far. 

 
Trång är all världen vida, 

hjälplös var jordisk vän, 

själen får ro och fäste 
allena i himmelen. 

Mörkaste natt skall ljusna, 

bittraste kval få ro. 
Lär du Dig blott att vandra 

på böndernas himlabro! 

 
Ringaste barn, som beder, 

leder oändligt tryggt, 

mäktar långt mer än hjälten, 
som starkaste fästen byggt. 

Måtte vi aldrig glömma,  

var vi i världen gå, 
att till Guds eget hjärta 

den bedjandes suckar nå! 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-
ka lördagen den 28 oktober 1961 kl. 

15.30. 
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Ur Smålandsposten N:o 169 Måndagen den 13 Oktober 1961. 
 

Begravning. 
 

  I Vislanda kyrka jordfästes i lördags f. stenhuggaren Thorsten Johansson, Kvarnabacken. Då kis-

tan bars in i kyrkan spelade kantor E. Rosengren ”Arioso” av D. Olsson. Jordfästningen förrättades 

av prosten H. Willny, som talade över orden i Jes. 55: 5 – 9 samt sjöng begravningsmässan. Fru 

Ingrid Axelsson, Sälhyltan, Vislanda, och fröken Iréne Johansson, Aplamon, Vislanda, sjöng 

”Långt bortom rymder vida”. Kistan bars ut till familjegraven på gamla kyrkogården under det att 

”Preludium” av W. Söderholm spelades. Vid den öppna griften tog först maka och barn ett sista 

farväl. Från syskonen nedlades kransar av en broder, stenarbetaren Sture Johansson, Aplamon, 

Vislanda, och en syster, bosatt i Simrishamn. Lantbrukare Gustaf Ottosson, Liatorp, talade för 

svågrar och svägerskor. Vidare talade bl.a. lantbrukaren Karl Ottosson, Sköflemon, Vislanda, lant-

brukaren Johan Bengtsson, Hullingsved, Vislanda, entreprenör Sven Magnusson, Kvarnabacken, 

Vislanda, hr Jesper Gustafsson, Blädinge, och byggmästare Erik Gustafsson, Vislanda. En vacker 

blomstergärd nedlades vid graven. De sörjandes tack framfördes av hr Erik Ring, Solna. 

 

Ur Smålandsposten N:o 173 Måndagen den 6 November 1961. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på torsdag hemmansägaren Axel Magnusson, Brohult, Vislanda. Han är född i 

Örkened församling i Skåne, där fadern var lantbrukare och även drev sågverksrörelse. Dock 

räknar Magnusson sig som smålänning eftersom både fadern och modern var från V. Torsås. 

Under uppväxtåren arbetade han hemma på gården i faderns sågverksrörelse. 1941 övertog han 

tillsammans med bröderna skogsaffärerna och de förvärvade ett par skogsgårdar. 1951 ingick han 

äktenskap och året därpå avvecklade Magnusson sina affärer i Skåne och makarna förvärvade en 

gård i Brohult, Vislanda. Det första Magnusson gjorde på det nya hemmanet var att bygga ett 

sågverk, så att han kunde bättre tillvarataga gårdens egna skogsprodukter och driva skogsaffärer. 

Gården, som vid tillfället var ganska stenbunden, har han till en viss del gjort stenfri. Att det har 

varit ett gigantiskt arbete det omvittnar de stenpyramider, som ligger mellan åkrarna. 

 

Ur Smålandsposten N:o 174 Tisdagen den 7 November 1961. 
 

 

 

 
 

Vår kära 

Tilda Mokvist 
har avlidit i sitt 86:e levnadsår, djupt 

sörjd och saknad och i ljust och 

tacksamt minne bevarad av oss, släkt 

och vänner. 

Vislanda den 4 november 1961. 

SYSKONBARNEN 

Jesu Kristi Guds sons blod 

renar oss från alla synder. 

Sv. ps 565. 

  För dem, som önskar följa den avlidna 

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

lördagen den 11 november kl. 15. Efter 

jordfästningen inbjudes till kaffe å 
Vislanda Hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

 

 

 
 

Vår kära Mor 

Ingrid Malm 
har i dag stilla insomnat i sitt 82:dra 

levnadsår. I tacksamt minne bevarad 

av oss, övrig släkt och vänner. 

Vislanda den 5 nov. 1961. 

BARNEN. 

Barnbarnen. 

 

Släckt är facklan som har flämtat 

Länge nog, så matt, så matt. 

Nu har dödens ängel hämtat 
Henne hän ur kvalens natt. 

Sorg som tärt och kval som ängslat 
Har nu löst sig upp i frid 

Hos vår Gud i evig tid. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-
ka lördagen den 11 nov. kl. 15.00. 

  Efter jordfästningsakten inbjudes till 

kaffe å Vislanda Hotell. 
  Meddelas endast på detta sätt. 
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Dödsfall. 
 

Ingrid Malm †. Änkefru Ingrid Malm, Fagerås, Vislanda, har avlidit 81 år gammal. 

  Den avlidna var född i Vislanda. I ungdomen kom hon till Skåne, där hon ingick äktenskap med 

ladugårdsskötaren Karl Malm, även han Vislandabo. I slutet av 1920-talet återkom makarna Malm 

till Vislanda och bosatte sig på lägenheten Brantåsen under Fagerås. Änka sedan 1953 har hon de 

senare åren varit inackorderad på Vislanda ålderdomshem. 

  Fru Malm sörjes närmast av fem barn. 

 

Matilda Mokvist †. På Vislanda ålderdomshem avled på lördagen änkefru Matilda Mokvist. 

  Den avlidna var född i Hjortsberga och fyllde förra månaden 85 år. 1917 ingick hon äktenskap 

med svensk-amerikanaren August Mokvist, och flyttade till hans hem torpet Holland under 

Hästhagen i Vislanda. Änka sedan 1945 bodde hon ensam på torpet till för tre år sedan då hon flyt-

tade till Vislanda ålderdomshem. 

  Fru Mokvist sörjes närmast av syskon. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 175 Torsdagen den 9 November 1961. 
 
 Dödsfall. 
 

Alma Charlotta Fälth †. F. städerskan vid SJ, 

Alma Charlotta Fälth, Vislanda, avled i måndags. 

  Hon var född i Ryssby 1893. Efter att ha haft 

anställning i Ryssby och Ljungby, kom hon till 

Växjö och fick där anställning som städerska vid SJ. 

Efter 13 års tjänstgöring blev hon sjukpensionerad 

och bosatte sig i Vislanda. 

  Närmast sörjes hon av dottern Elsa, gift med ban-

arbetaren Nils Nilsson, Vislanda. barnbarn, åldrig 

moder och syskon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min kära lilla mor, 

svärmor och mormor 

Alma Charlotta 

Fälth 
* 25/12 1893 

avled lugnt och stilla i dag. Djupt 

sörjd och saknad av oss, åldrig 

moder, syskon, övrig släkt och 

många vänner.  

Vislanda den 6/11 1961. 

ELSA och NILS NILSSON 

Eva, Inger 

Ett hjärta av godhet har slutat att slå, 

Den eviga vilan har kommit. 
Oändlig är saknaden, bitter och stor, 

Dock finnes en tröst, hon sover i ro 

Vi tackar för allt vad i livet du skänkt, 
För kärlek och omsorg vad vackert du 

tänkt. 

Må klockorna ringa till vila. 

Sv. ps. 579. 

  För dem som önskar följa den avlidna 

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

söndagen den 12 nov. 1961 kl. 14.00. 
  Efter begravningsakten en vänlig in-

bjudan till kaffe å Vislanda Hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt.   

Hr Alf Johansson med maka Gunilla, 

född Åhsberg, båda från Vislanda. 

(Hovfoto Ohlson, Alvesta). 



 
56 

Ur Smålandsposten N:o 177 Måndagen den 13 November 1961. 
 
Dödsfall. 
 

Joséfa Berg †. Fru Joséfa Emilia Berg, Vislanda, 

har avlidit. 

  Hon var född 1870 i Vederslöv och brorsdotter till 

Kristina Nilsson. År 1892 ingick hon äktenskap med 

Alexander Berg. Efter att ha bott i Lästad och 

Huseby kom familjen Berg 1897 till Vislanda, där hr 

Berg fick anställning vid SJ. Fru Berg blev änka 

1943. Hon har bott kvar i sitt hem ända tills i början 

av 1961 då hon flyttade till Vislanda ålderdomshem, 

där hon åtnjutit en kärleksfull vård. 

  Närmast sörjes hon av sex söner och en dotter. 

Sonen Rickard är f.d. kontorist och bosatt i Stock-

holm, Henning, kontrollant i Göteborg, Torvald, 1:e 

bangårdsmästare i Stockholm, Eric, vägmästare i 

Hälsingborg, Jonas, svarvare i Halmstad, och Birger, 

lagerchef i Stockholm. Dottern Maja är gift med 

fabrikör Gustaf Nylander, Vallberga. I deras sorg 

deltager sonhustrur, syster, svägerska, barnbarn och 

barnbarnsbarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 181 Måndagen den 20 November 1961. 
 

Trafikundervisning i Vislanda. 
 

  Förste poliskonstapel Eric Johansson och polis-

konstapel Per Folke Eriksson från statspolisen i Växjö 

har under tre dagar undervisat eleverna vid central-

skolan i Vislanda i konsten att gå och cykla rätt. 

  Teoriundervisningen, som upptog bl.a. genomgång av 

trafikregler och trafikmärken, belystes med en rad 

mycket instruktiva bilder. De praktiska övningarna var 

förlagda dels till skolgården och dels till olika gatu-

korsningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära lilla mor, 

mormor och farmor 

Joséfa Berg 
* 30 maj 1870 

har i dag lugnt och stilla, i djup sorg 

och saknad lämnat oss, äldre syster, 

släkt och vänner. 

Vislanda den 10 november 1961. 

BARNEN 

Barnbarn 

Barnbarnsbarn 

Barnbarnsbarnbarn 

Tack lilla mor för ljuset som du lät 

på barndomsstigen falla. 

Tack lilla mor för dina tusen steg 

och dina mödor alla. 

Sv. Ps. 355. 

  För dem som önskar följa den avlidna 

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

den 18 november 1961 kl. 15.00. 

  Meddelas endast på detta sätt.   

Hr Ove Petersson med maka Elsie, 

född Norlin, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 
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Ur Smålandsposten N:o 184 Lördagen den 25 November 1961. 
 

Födelsedag. 
 

  85 år fyller på måndag fröken Matylda Koch, Vislanda. Jubilaren är född i Böhmen. I sin ungdom 

studerade hon språk både i Schweiz och Paris. Sedan hade hon plats som språklärare i sitt 

hemland. När tyskarna i slutet av 1930-talet ockuperade Tjeckoslovakien och Hitler började 

trakassera judarna var den Kochska familjen nog förutseende att bryta upp från sitt fädernesland. 

1939 kom familjen till Malmö, där de bodde fyra år. 1943 flyttade fröken Koch till sin bror, 

direktör Koch, till Haga under Oby i Blädinge. Här bodde hon till för några år sedan, då deras hem 

eldhärjades och de flyttade till Vislanda. Personligen är jubilaren en vänlig, harmonisk och 

hjärtegod människa, som skaffat sig endast vänner. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 185 Måndagen den 27 November 1961. 
 
 

 

 

   

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 187 Torsdagen den 30 November 1961. 
 

Födelsedag. 
 

  80 år fyller i morgon lägenhetsägaren J.A. Hultén, Hullingsved, Vislanda. Jubilaren är infödd 

Vislandabo. Under yngre år var Hultén en mångfrestare. Således var han sockerbruksarbetare på 

Öland under flera säsonger. När första världskriget bröt ut och det blev aktuellt med bränntorv, var 

han arbetsledare vid Brohults mosse. Även drev han torvmosse något år i egen regi. Under 1920- 

och i början av 1930-talet var han maskinist vid granitbrottet i Piggaboda så länge rörelsen gick. 

Under sista världskriget var han återigen torvförman på Brohultsmossen. De senare åren har 

Hultén med ålderns rätt slutat sitt förvärvsarbete. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 190 Tisdagen den 5 December 1961. 
 

                                    Från kristna 

                                         verksamheten 
 

Vislanda  
 

  Högmässogudstjänst i Vislanda kyrka 1:a i advent inleddes med att kyrkokören sjöng 

”In dulci Jubilo” för 3-stämmig kör, stråkar och orgel. Musikdirektör Per Jonson, Växjö, 

svarade för orgelstämman och stråkstämmorna av hrr Evert Lundberg, Harald Andersson, 

Roland Frej och Emil Ferm. Dirigent var kantor Ernst Rosengren. Vid gudstjänsten 

predikade prosten H. Willny. Före predikan sjöng kören ”Hosianna” av Vogler. Efter 

slutpsalmen utfördes Adventskantat av Axel Boberg. Solopartierna sjöngs av fru Frida 

Wolf och kantor Rosengren. Vid orgeln tjänstgjorde musikdirektör Per Jonson. 

 

 

Wilmar Olsson 

Eva Johansson 

Vislanda.                               Vislanda.                                                                  

Göteborg den 25 nov. 1961.  

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Vislanda nya ålderdomshem 
visningsklart på söndag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

  På söndag kommer Vislanda nya och vackert placerade ålderdomshem på Kvarnabacken 

att stå visningsklart. I nästa vecka kommer det att stå färdigt och socialnämndens ord-

förande Gunnar Johansson kan då hälsa första pensionären välkommen till det nya 

hemmet. Det är i fråga om ansökningar för länge sedan fullbelagt. Men i verkligheten, 

berättar hr Johansson, kommer det inte att finnas pensionärer i alla de 24 pensionärs-

rummen i den vackra 650.000 – 660.000 kronorsbyggnaden förrän omkring årsskiftet. 

 – Det är många som ringt och förklarat: Vi vill stanna hemma hos oss själva i jul och 

flytta över till hemmet först efter helgen.  

  Av de 24 rummen, fördelade i flygellängorna i den nya byggnaden, är blott två dubbel-

rum. Alla övriga pensionärer få var sitt trevligt, ljust och praktiskt möblerat enkelrum 

med god tillgång till ett modernt hems alla fördelar, härliga badrum, trivsam matsal, 

hobbyrum och ett luftigt, ljust vardagsrum som med skjutbar galon kan delas av till två 

rum.  
 

Kvarnabacken-hemmet med svartmålat tak och rött tegel är en vacker byggnadsskapelse. 

Innergården med flyglarna till vänster och höger. 
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Lyckad arkitektur. 
 

  Vad som vid ett besök mitt under inflyttningsbrådskan gör det starkaste intrycket är 

svårt att säga. Hemmet ger från första stund förnimmelse av en stilla och fridsam idyll, 

där det ligger fräscht och fint med alla sina moderniteter. Det är uppfört i rött tegel och 

med svartmålat tak och med stora fönster åt söder in i matsalen och till entrén. Inne i 

hemmet blir man positivt överraskad över hur utmärkt förra länsarkitekten Bengt Särve, 

nu bosatt i Malmö, lyckats i sin strävan att få fram trevliga idyller, med vinklar ute mellan 

de olika byggnadskropparna, i vinklar som skapade för stillsamma och fridfulla vilo-

stunder. 

  Vardagsrummet förtjänar i detta sammanhang ett speciellt omnämnande med sin stora 

öppna spis. Det ligger åt den öppna gården mellan de båda flyglarna. Mitt på gården finns 

en fontän mot en fond av skog och litet längre bort slingrar en bäck sig fram och bildar 

gräns mellan hemmets gräsmatta mellan björkar och den vildvuxna skogen. 
 

Kostnad: 660.000 kr. 
 

  I summan c:a 660.000 kr., som man räknar med att hemmet kommer att kosta, ingår 

båda byggnads- och alla övriga utgifter och ersättning för arbetet med att göra parken och 

området kring byggnaden så tilltalande som möjligt. 

  Hemmet är till väsentliga delar uppfört i en våning och det är bara i den del av bygg-

nadskroppen som inrymmer köksavdelningen och matsalen som hemmet höjer sig i två 

våningar. En trappa upp i byggnaden finns tre rum för biträden och lägenheten för 

föreståndarinnan. 

  Med färdigställandet av hemmet är det dags för sorti för hemmet i Blädinge med åtta 

vårdplatser och för hemmet i Lindås med tio vårdplatser. Att man även måste överge det 

senare trevliga hemmet beror inte på att det kan anses uttjänt utan endast på att det är för 

litet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provkök. 
 

  Utom matsalen för pensionärerna finns det även en personalmatsal vid sidan om 

expeditionen och ett provkök. Där finns vidare en hel rad ekonomiutrymmen och nämnas 

bör vidare att pensionärerna var möjlighet att ringa till släkt och vänner från en telefon-

hytt. 

  Invigningen kommer att ske först någon gång fram på våren, sedan alla pensionärerna 

flyttat in och kommit att känna sig vana vid sin nya miljö. Att man redan ordnar en 

visning på söndag beror på, att man inom ledningen velat tillmötesgå vislandapensionä-

rernas önskemål att få bese hemmet just när det står färdigt. 

Byggmästaren John Sjöö och byggherren, socialnämndsordföranden Gunnar Johansson, 

har båda anledning känna sig belåtna över sitt verk. 
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  Arbetet med att realisera planerna på hemmet har pågått ända sedan 1956. Man var då 

klar över att de båda ålderdomshemmen man har i kommunen inte räcker till. 

  Männen som haft att bestyra med byggandet av hemmet är hrr. Gunnar Johansson, 

Ruben Aronsson, Karl Karlsson, Gösta Gustavsson och Bertil Karlsson. Byggnadsarbetet 

med hemmet tog sin början i september förra året. Man siktade i första hand då på att 

kunna ha det klart efter ett års arbete, men beroende på olika orsaker blir det först i 

dagarna som byggnaden står helt färdig.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Vi har stor sortering av moderna 

filmkameror. 

Många trevliga JULKLAPPAR hos 

Lundbergs FOTO 
tel. 75 Vislanda 

Jultofflorna 

en alltid lika omtyckt julgåva. 

Riklig sortering av vinterartiklar. 

LINDBLOMS 
Skoaffär 
Tel. 43 Vislanda 

Goda Julvaror 
SPECERIER – KONSERVER 

DELIKATESSER 

CHOKLADKARTONGER 

PRESENTARTIKLAR 

i god sortering 

Extra Gott JULKAFFE 

EINAR YDÉN 
Tel. 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Jonssons 
Konditori 

 

rekommenderar 

sina BAKVERK för julen. 

Ett bra tips till 

JULKLAPP 
NYLONSKJORTOR 

alla färger, från 19:75 

SLIPSAR 

kval. Terylene–Natursiden 

FRITIDSSKJORTOR 

i jättesortering 

PYJAMAS 

från 19:75 

UNDERKLÄDER 

alla kvalitéer 

CARDIGAN – PULLOVER 

SLIPOVER – HANDSKAR 

VANTAR – SCARFS 

BÖRSAR – PLÅNBÖCKER 

m.m. 

Det är roligt att giva bort en 

kvalitets-julklapp 

till Honom 

från  
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Smålandspostens annonser –  

Smålands mest lästa annonser. 

 
 

 

                                       
 
     

 
  Vislanda kommunalfullmäktige fattade i slutet av oktober i år beslut att ingå med vördsam an-

hållan till k. m:t om att Vislanda municipalsamhälle fr.o.m. den 1 januari skall upphöra och uppgå 

i kommunen. 

  I över 40 år har samhället ägt bestånd. Utvecklingen har under en stor del av denna period varit 

av mycket ringa omfattning, delvis beroende på mindre ekonomiska förutsättningar. Det är först 

efter senaste världskriget som en kraftigare expansion ägt rum. Inkomsterna har blivit större och 

möjligheterna till en mera grundlig och ändamålsenlig planering av samhällets resurser har väl 

tillvaratagits. Det är att hoppas, att det nu fattade beslutet om sammanslagningen skall bli till gagn 

för alla parter inom kommunen. 

–  –  –  

  Under det snart gångna året har Svenska Handelsbanken och Jordbrukskassan flyttat sina kontor 

till en ny fastighet vid Storgatan. I denna affärs- och bostadsfastighet har samhället också berikats 

med ett nytt konditori och en ny färghandel. Handelsbankens förutvarande lokaler har övertagits 

av Mellersta Allbo erkända sjukkassa, som härigenom överflyttat sitt huvudkontor från Grimslöv 

till Vislanda. Kontoret är öppet varje vardag. 

–  –  –  

  Televerket planerar automatisering för Vislanda-området. Det hela skall vara klart under första 

halvåret 1962. I kvarteret Drotten 4 har uppförts en byggnad, som skall innehålla de mycket 

invecklade apparaterna för automatiseringen. 

  Den nya TV-masten i Mörhult skall också bli färdig under 1962 till stor glädje för alla TV-ägare, 

som hittills inte fått full valuta av sina dyrt förvärvade apparater. 

–  –  –  

  Ett nytt modernt ålderdomshem i samhället står nu färdigt, som framgår av särskild artikel. 

–  –  –  

  Förslaget om att kommunens undervisningsväsende skulle fr.o.m. läsåret 1961–62 inlemmas 

inom enhetsskolans ram, avstyrkes av Länsskolenämnden i Växjö. Förslaget innehöll bl.a., att 

Vislanda, Skatelövs och Västra Torsås kommuner skulle bilda ett högstadieområde med Vislanda 

som huvudort. Nämndens avstyrkande får väl inte anses vara definitivt utan ses som bakgrunden 

av den varslande kommunreformen och möjligheterna till andra kombinationer av högstadie-

områdena. Vislanda kommunalfullmäktige har emellertid i höst fattat ett enhälligt beslut om att 

arbeta vidare för sitt förslag. 

–  –  –  

  Yrkesskolan arbetar detta läsåret liksom föregående år med att ett flertal mycket välbesökta 

kurser. 

–  –  –  

  Idrotten inom kommunen har koncentrerats till fotbollen och orienteringen. Fri idrott bedrives här 

endast bland skolungdomen. Man hade ju väntat att den nya idrottsplatsen med sina fina löpar- och 

Glimtar från  

            Vislanda 

                                                                                                                                                                                                                
 

    Den verkliga julklappen är en 

FRYSBOX 
eller ett 

FRYSSKÅP 
Vi har även stor sortering av 

TV-APPARATER-ARMATUR 

EL. APPARATER 
 

Elektriska Installationsbyrån 
Harry Karlsson. Telefon Vislanda 3, Grimslöv 189, Häradsbäck 12. 

JULBLOMMOR 
 

från 

 

Hedlunds 
Telefon 27 och 250. 
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hoppbanor skulle stimulera intresset för idrott både hos äldre och yngre. Men än så länge har 

ingenting förmärkts i den vägen. Inom fotbollen är det särskilt ungdomslaget, som hedrat 

Vislanda. Laget gick obesegrat genom hela serien, och som slutpunkt för en verkligt god säsong 

kom segern i Smålands pojktrupp. Avsaknaden av en modern gymnastiksal utgör ett mycket stort 

handicap för det stora intresset för gymnastik, som under många år förefunnits i Vislanda, och som 

tagit sig uttryck i de många gymnastikavdelningarna som trots allt arbetar inom kommunen. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 191 Torsdagen den 7 December 1961. 
 
Dödsfall. 
 

Simon Svensson †. Lantbrukare Simon Svensson, 

Piggaboda, Vislanda, har avlidit. 

  Han var född i Berga 1905. För närmare 20 år 

sedan arrenderade han en gård i Piggaboda, vilken 

han senare förvärvade. Den avlidne sörjes närmast 

av maka, f. Lindvall, åldrig fader, dottern Ingrid, gift 

med svetsare Hubert Johansson, Blädinge, övrig 

släkt samt vänner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ida-Kathrina Pettersson: 

 

”SNETTINGEN” 
 

  Av byfolket kallades han så. Namnet hade han troligtvis fått för han hade ”hannalag” för 

att smida i trä, ”snitta till”, som talesättet var då. 

  Han var också bygdens landskapsmålare, och det är många av hans verk med olja och 

pensel, som ännu finns bevarade i gårdar här och var. 

  ”Snettingen” vars riktiga namn var Johan Nordgren. 

  Jag kommer så väl ihåg hans lilla stuga med torvtak, som låg i skogskanten, omgiven av 

enbuskar och några knotiga tallar. 

 

 

 
 

Min älskade Make, 

vår käre Far och Morfar 

Simon Svensson 
* 26 okt. 1905 

†   4 dec. 1961 

har i dag hastigt lämnat oss, åldrig 

fader, övrig släkt och vänner i 

djupaste sorg.  

Piggaboda, Vislanda den 4 dec. 1961. 

RUTH 

Ingrid och Hubert 

Karin.  Jonny. 

Klockorna ringa så sakta till ro. 

Far har funnit ett sällare bo. 
Aftonens stjärna strålar så blid. 

Älskade Make och Far vila i frid. 

Sv. Ps. 565. 

  För dem, som önskar hedra den avlidne 

med sin närvaro meddelas, att jord-
fästningen äger rum i Vislanda kyrka lör-

dagen den 9 dec. kl. 15.00. 

  Efter begravningsakten inbjudes till 
kaffe å Vislanda Hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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  Mormor brukade skicka mig till honom med en brödkaka eller en kruka mjölk, vilket 

mycket uppskattades, fast det var med en viss rädsla men också med tjusning som man 

steg in i den låga stugan. Rädslan kom sig av att han var periodsupare så man kunde inte 

veta hur humöret var. Stod det så att säga på noll, märktes detta genast på ett dovt mum-

lande borta från sängen. Då var det bara att sätta ifrån sig det man hade med sig, och 

kvickt ut igenom dörren. 

  Men var han vid sunda vätskor, satt han vid sitt staffli och målade, eller med en träbit 

och en pennkniv i handen och arbetade fram något föremål. Då kunde det hända, att man 

blev bjuden att sitta ner, fast detta var inte alltid så lätt – överallt stod målarburkar, 

halvfärdiga tavlor, träbitar i olika formationer och golvet var bitvis bestrött med krulliga, 

fina träspån. 

  På bord och stolar låg tidningar och böcker utströdda. Han var nämligen mycket intres-

serad av läsning, mest romare och tidskrifter, som då fanns: Allers Familjejournal och 

Allt för Alla. 

  Här levde ”Snettingen” i fantasins värld och glömde omvärlden för en stund. 

  Som sagt, hade man fått sätta sig, blev man snart fången i den atmosfär, som rådde där 

inne i halvdunklet – de små fyrkantiga fönstren släppte mycket sparsamt in dagsljuset. 

  Att denna människa av nästan ingenting, av några dåliga penslar, och dito färger, och 

med händer, som darrade, så att man kunde förundra sig över hur han kunde hålla i en 

pensel, och att han kunde pränta något var nästan trolleri. Man tyckte sig försatt till 

sagans värld där man satt bland allt material som denne konstnär arbetade med. 

  Han inte bara målade. Han gjorde även av trä olika djurfigurer: hästar, kor med 

mjölkerska och olika sorters fåglar. Dessa målade han sedan, korna bruna och röda med 

vita inslag, hästarna ”apelkastade”, såsom de grå med vita skuggor kallas. Själv fick jag 

en sådan stor häst med hjul inunder. Denna var jag som barn mycket rädd om, men efter 

två småpojkars framfart finns det nu inte mycket kvar av konstverket. 

  När ”Snettingen” så fått sina alster färdiga, sålde han dem ute i bygden eller också reste 

han till någon marknad. 

  Det tråkiga var, att han för pengarna köpte brännvin. Spritbolag fanns inte i samma 

utsträckning som nu, men gästgivaregårdar fanns alltid, och där gick det lätt att tillhandla 

sig en kanna av den åtrådda varan. 

  Men ”Snettingen” kunde också uppträda som en gentleman både ifråga om klädsel och 

uppförande. Han var ibland glad, bland de glada, och på lätta fötter trådde han gärna 

dansen på loge eller i någon stuga då så förekom. 

  Ja, så levde under små förhållanden ämnet till en stor konstnär, som om han levt i våra 

dagar kanske kunnat utveckla sina anlag till ännu större glädje både för sig själv och 

andra. 

  Många år har gått sedan den lilla stugan revs ner. Rester av en stengärdesgård utvisar 

dock ännu platsen där vår gamla bygdemålare bodde vid den gamla ”körkevägen”, som 

nu bara är en smal skogsstig. Men här och var mellan stenarna kan man ännu skönja 

smala hjulspår efter en ”bultavagn”. Snart utplånas även de. 

 
Skadegörelse och stöld 

i Vislanda 
 

  Polisen i Vislanda har fått anmälan och gjort utredningar om båda stöld och skade-

görelse. 

  Stölden har skett någon gång under hösten i Blädinge, där en bilägare saknade ett par 

vinterdäck på uppställningsplatsen i en lagerlokal, då han på tisdagen skulle hämta fram 

dem. 

  Skadegörelsen har skett i Vislanda under den senaste tiden. Flera bilägare har rappor-

terat till polisen, att deras parkerade bilar varit utsatta för skada i olika former. Skyltar 

och märken bl.a. har rivits loss eller skadats. 
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Bil på taket 

vid Vislanda. 
 

  På vägen Ljungby – Växjö omkring åtta km. väster om Vislanda kom en Växjö-bil i går 

middag i sladdning i en utförsbacke. 

  Bilen gick av vägen, slog runt och blev liggande på taket. En efterföljande bilist rusade 

fram till bilen beredd på att en allvarligare olycka hänt. Föraren, en kvinna, hade emel-

lertid undkommit med blotta förskräckelsen. Bilen hade hamnat på mjukt underlag i en 

mosse och blev inte alltför illa skadad. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 193 Måndagen den 11 December 1961. 
 

                   Opinionsmöte i Alvesta 

                                 mot militära skjutfält 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Salens Båt- och sjösällskap i Alvesta ordnade i lördags ett möte på Stora Hotellet i 

Alvesta i anledning av planerna från militärens sida att ordna ett skjutfält. Det skulle 

innebära något av en tragedi för sällskapets verksamhet och få de mest omfattande 

verkningar i övrigt i bygden kring sjön. Den väsentliga delen av Salen skulle försvinna 

innanför staketet till ett militärt område. Därmed skulle, konstaterades det, omistliga 

kulturvärden i form av fornlämningar gå förlorade, ett av länets kanske bördigaste 

jordbruksområden och skogsarealer läggas för ”fäfot”, en betydelsefull väg försvinna och 

– kanske allra viktigast – Vislanda och Alvesta främsta fritidsområde bli oanvändbart. 

  Samtliga, som deltog i mötet, var eniga om att söka övertala militärmyndigheterna att 

leta efter en annan, mindre värdefull plats för det planerade skjutfältet. I sammanhanget 

kom det fram förslag på flera andra områden, som kunde anses mera lämpade. 

  Bland de många deltagarna märktes landshövding Bergquist, landssekreterare Tage 

Kilander, fru Mary Stephens på Torne, fröken Florence Stephens på Huseby, stifts-

jägmästare N. Alcreutz, landsantikvarie J.E. Anderbjörk, samt företrädare för det ekono-

miska livet och de kommunala organen i de berörda kommunerna m. fl. 

  Landstingsman Arvid Alvén och friherre Carl Leuhusen, Thuregård, Torne, informerade 

om de aktuella frågorna. Den senare berättade om en trevare för förvärv av gårdarna som 

gjorts från militärmyndigheternas sida och hur långt frågan avancerat. Han framhöll bl.a. 

Vislanda kommunalnämndsordförande Carl Olsson i Mörhult talar. På bilden ses bl.a. fru 
Mary Stephens, Torne, baron Carl Leuhusen, Torne, landshövding Bergquist, fröken 

Florence Stephens, Huseby och nämndeman Gunnar Rogdahl, Blädinge. 
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att företrädare för militärmyndigheterna hade funnit området vid Salen lämpligast, då det 

bl.a. inrymde en större sjö, lämplig för kulfång. Området ligger inte alltför långt från 

Växjö och medförde inte avstängning av några huvudvägar. 

  I sitt anförande konstaterade han, att tre fjärdedelar av Salen komme att ligga innanför 

det till skjutfält planerade området och att denna del inrymde de vackraste och för 

fritidsuppehåll mest attraktiva delarna av sjön. 

  Under diskussionen anfördes vidare från ingenjör Paul Ström, att badmöjligheterna vid 

Salen skulle bli minimala om militären fick sin vilja igenom, då 18 kvadratkilometer sjö 

skulle åtgå. 

  Riksdagsman Rune Gustavsson föredrog en skrivelse i vilken påtalades den aktuella 

takten i utbyggnaden av skjutfältet, att frågan skulle bli föremål för beslut under 1962–

1963 och börja realiseras någon gång 1964–1965.  

  På fråga från direktör Axel Gard, om vägen genom området, som för KLS del var 

färdrouten för 3.000 djurtransporter och 300 livsmedelsfärder under senaste året och där 

1/3 av lastbilcentralens bilar dagligen rullar, komme att avstängas, meddelades det från 

vägsakkunniga, att det vid tillkomsten av ett skjutfält skulle medföra att vägen stängdes 

för all allmän trafik. 

  Rektor Sven Bergström påtalade de förluster för praktisk historieundervisning som ett 

spolierande av de inom området värdefulla fornminnena skulle medföra. 

  Landshövding Bergquist deklarerade att han deltog i mötet som observatör liksom 

landssekreterare Kilander. Men han tog dock tillfället i akt och underströk värdet av att 

skaffa fram alternativ till Salen-förslaget. En framställning får då en helt annan tyngd, 

framhöll landshövdingen. 

  Landsantikvarie Anderbjörk förklarade att riksantikvarieämbetet kommer att studera det 

aktuella området. 

  I diskussionen deltog vidare bl.a. från hembygdsvårdens område nämndeman Gunnar 

Rogdahl, Blädinge, lantbrukare Ragnar Sallnäs, Gustavsberg och redaktör Eric Fransson, 

Alvesta. 

  Även fröken Florence Stephens deltog i debatten och förklarade sig protestera på det 

bestämdaste mot planerna som bl.a. medförde förlust av fiskerätten. 

  Mötet slöts med att man antog en protestskrivelse, vilken översändes till chefen för 

armén. 

 
Dödsfall. 
 

Amanda Karolina Engkvist †. Fru Amanda 

Karolina Engkvist, Fållen, Vislanda, avled i 

fredags. 

  Hon var född i Hjortsberga 1884. År 1921 ingick 

hon äktenskap med hemmansägare Olof Magni 

Engkvist, som dog i juni i år. 

  Närmast sörjande är sonen Karl, som innehar 

fädernegården, och dottern Ellen, som är gift med 

chaufför Göthe Petersson, Vislanda, barnbarn och 

syskon. 

 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära lilla Mor 

och Mormor 

Amanda Karolina 

Engkvist 
* 30/3 1884 

har i dag stilla insomnat och lämnat 

oss syskon, släkt och vänner i 

djupaste sorg. 

Fållen, Vislanda den 8 dec. 1961. 

KARL 

ELLEN och GÖTHE 

Kennert Tommy 

Bo-Göran Stefan 

Ett hjärta av godhet har slutat att slå,  

Den eviga vilan har kommit 

Oändlig är saknaden, bitter och svår, 

Dock finnes en tröst, Mor lider ej mer. 

Sv. Ps. 557. 
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Ur Smålandsposten N:o 195 Torsdagen den 14 December 1961. 
 
 

 

 

   

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 197 Måndagen den 18 December 1961. 
 
 

 

 

   

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 198 Tisdagen den 19 December 1961. 
 

                                    Från kristna 

                                         verksamheten 
 

Vislanda  
 

  Vislanda kyrkliga söndagsskolor avslutade i söndags höstterminen med en högtidlighet i 

Vislanda kyrka. Efter klockringning sjöngs psalmen 43: 1–2, varefter ett 20-tal vitklädda 

elever i söndagsskolan intågade i kyrkan under det de sjöng ”Härlig är jorden”. Framme i 

koret läste deltagarna i ljuståget bibelverser och sjöng advents- och julpsalmer. En 

barnkör under ledning av Ernst Rosengren sjöng ”Advent är väntans tid”, ”Dotter Sion” 

och ”Ett barn är fött i denna dag”. Prosten H. Willny höll en kort betraktelse över dagens 

aftonsångtext och högtidligheten avslöts med altartjänst. Till samtliga barn som deltagit i 

söndagsskolan utdelades i kyrkskolan julgotter och jultidningar. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 199 Torsdagen den 21 December 1961. 
 

Bryggeribil in i skogen 

vid Vislanda 
 

  En bryggeribil från Hälsingborg med full last av Ramlösaflaskor totalhavererade tidigt i 

går morse vid Ströby på vägen Vislanda – Huseby. 

  Föraren uppgav för polisen, att han skulle väja för ett rådjur, som plötsligt sprang över 

vägen. 

  Av utredningen tycks dock framgå, att föraren också kan ha slumrat vid ratten. Han 

slapp undan den vådliga vurpan med mycket lindriga blessyrer och plåstrades om av 

läkare i Vislanda. 

 

 

Hans Gustafson 

Cecilia Daggfeldt 

Vislanda.                                     Heby.                                    

Stockholm den 13 dec. 1961.  

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

Siegfriedh Klein 

Birgitta Johansson 

Göttringen-Niedersachsen.   Vislanda.                                     

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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  Bilen hade gått rätt ned i vänsterdiket och upp mot ett ganska kraftigt träd, som split-

trades. Bilens framparti trycktes in, framaxeln och framhjulen slets loss och förarehytten 

skalades av nästan jämt med motorhuven. Ett under tycks ha räddat föraren, som var 

ensam, för svårare skador. 

 

Vislanda protesterar mot 

militärt skjutfält 
 

  Vislanda kommunalfullmäktige beslöt vid sitt senaste sammanträde för året enhälligt att 

i anledning av förslaget att anlägga militärt skjutfält vid sjön Salens sydvästra sida till 

chefen för armen avsända en protestskrivelse. 

  Vislanda kommunalfullmäktige ser med stor oro på planerna att ett område som här 

avses kommer att användas till skjutfält, heter det i skrivelsen. Förslaget, om det kommer 

till utförande, skulle utradera gamla anrika herrgårdar med värdefulla skogsmarker med 

toppbonitet och åkerjord, som kan räknas till länets bördigaste. Vislanda kommun skulle 

komma att förlora värdefulla skatteobjekt och den tätort Vislanda samhälle med en allt 

starkare utbyggnad som industricentra och dess framtida möjligheter till expansion skulle 

bli starkt beskurna. 

  Om sjön Salens sydvästra strand intill Vislanda samhälle blev förläggningsplats för ett 

skjutfält skulle också samhällets och bygdens folks enda fritidsområde försvinna. Ur 

kyrklig synpunkt torde Vislanda gamla prästgård vara ett av stiftets värdefullaste 

boställen, och på kulturminnen det rikaste. 

  Vislanda kommunalfullmäktige vill dock hoppas, att de militära myndigheterna vid 

närmare undersökningar skall finna ett område till skjutfält, som är mindre tättbefolkat, 

och så att inte en av våra allra bästa kulturbygder, en bygd belägen i Värends hjärta med 

den mest koncentrerade samling av fasta fornlämningar kommer att vandaliseras. 

Kommunalfullmäktige får härmed på det kraftigaste påtala och protestera mot att detta 

område blir förläggningsplats för ett skjutfält, slutar skrivelsen. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 200 Lördagen den 23 December 1961. 
 
Födelsedag. 
 

  85 år fyller på måndag f.d. lantbrukaren Samuel Pettersson, Hjulsryd, Vislanda.  Han är infödd 

Vislandabo och har under hela livet varit hemförsamlingen trogen. I ungdomen övertog han 

föräldragården i Hjulsryd. Som änkling 1927 överlämnade han några år senare gården i yngre 

händer. Dock bor han ännu kvar på gården och är för sin ålder ganska vital. 
 

                                   Från kristna 

                                         verksamheten 
 

Vislanda  
 

  I Vislanda Missionshus har söndagsskolan haft sin julfest. Lokalen var fullsatt av intres-

serade lyssnare. Som inledning till festen spelade Lena Nilsson piano sången ”Nu tändas 

tusen juleljus”. Sånger, uppläsning och dialoger framfördes av barnen. Den ena dialogen 

handlade om Lucia och Lucia var Kristina Magnusson. Ledare för festen var söndags-

skolans föreståndare Sven Magnusson. Redaktör E. Zakrisson, Växjö, höll en kort lektion 

med barnen och berättade från sin resa i Palestina. Efter kaffeservering utdelades premier. 

Som sista programpunkt kom tomten och utdelade tidningar och gottpåsar. För yttre 

Missionen hade barnen under terminen insamlat 91 kr. 
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Ur Smålandsposten N:o 201 Onsdagen den 27 December 1961. 
 
 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Dödsfall. 
 

Johan August Carlsson †. F. hemmansägaren 

Johan August Carlsson, Hullingsved Änganäs, 

Vislanda, har avlidit. 

  Han var född i Dädesjö 1877. Efter ingånget 

äktenskap 1909 inköpte han gården Änganäs, som 

han 1959 överlämnade till en son. 

  Närmast sörjes han av maka, två döttrar och sex 

söner. Dottern Linnéa är gift med hr Lennart 

Berglind, Malmö, och Asta gift med hr Georg 

Eriksson, Hässelby, sonen Edvin, kontrollassistent 

i Lövestad, Skåne. Harry, fanjunkare i Linköping, 

Gösta, järnvägstjänsteman i Alvesta, Bertil, bygg-

nadssnickare i Vislanda, Sture, ägare till fäderne-

gården och Arnold, kontorist i Malmö. Vidare 

sörjes han av barnbarn och syskon. 

 

 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller i dag lantbrukaren och betongarbetaren Anton Andersson, Lindås, Vislanda. Han är 

infödd Vislandabo. 1939 ingick han äktenskap och i samband härmed förvärvade makarna en gård 

i Röshult, Vislanda. Här gjorde de stora förbättringar i form av stenbrytning, renovering och 

ombyggnad av husen. Efter några år sålde de denna och köpte en mindre gård i Lindås, Vislanda. 

Även här har jubilaren gjort stora förbättringar. Vid sidan av jordbrukets skötsel har han anställ-

ning vid A-Betong i Vislanda. 

 

  50 år fyller i dag lantbrukaren Karl Samuelsson, Hjulsryd, Vislanda. Jubilaren är född på den 

gård som han nu äger och brukar. 1944 ingick han äktenskap och samtidigt förvärvade makarna 

hans föräldragård. Här har han gjort stora förbättringar på såväl jord som hus. Som framsynt 

jordbrukare är jubilaren intresserad medlem i jordbrukets ekonomiska föreningar. 

   

 

Tvättautomat plundrad 

i Vislanda. 
 

  Polisen i Vislanda har fått anmälan om att inbrott gjorts – troligen före jul – i en tvätt- 

automat i en fastighet i samhället. Bytet blev några kronor i 25-öringar. 
 

 

 

Olle Gunnarsson 

Inga-Lill Axelsson 

Vislanda.                                  Ryssby. 

Julafton 1961.  

Bo Gustafsson 

Sonja Rikardsson  

Vislanda.                                    Växjö. 

Julafton 1961.                                 

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
 

 

 
 

Min älskade make 

och vår käre far, 

farfar och morfar 

Johan August 

Carlsson 
har efter ett långt men med tålamod 

buret lidande i dag lugnt och fridfullt 

insomnat i en ålder av 84 år,  

8 månader och 29 dagar, djupt sörjd 

och saknad av oss, syskon, släkt och 

vänner. 

Änganäs, Vislanda den 24 december 

1961. 

SELMINA CARLSSON 

Edvin och Ruth 

Linnéa och Lennart 

Asta och Georg 

Harry och Ingeborg 

Gösta 

Bertil 

Sture och Ingeborg 

Arnold 

Barnbarnen 

Han har kämpat, han har vunnit 

Och behållit tro och hopp 
Nu har han sin krona funnit 

Efter väl fullbordat lopp 
Efter mödor, kval och strid 

Väntar oss en salig frid 

Hos vår Gud i evig tid. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka nyårsafton kl. 10.15. 
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                                   Från kristna 

                                         verksamheten 
 

Vislanda  
 

  Julen inleddes med julbön vid julgranen på Västra järnvägstorget. Högtidligheten inled-

des med musik av Vislanda musikkår samt ett potpurri av advents- och julsånger under 

ledning av kassör Stig Ferm, Växjö. En barnkör sjöng ävenså julsånger. Prosten H. 

Willny talade över julens budskap. Julbönen utgör en vacker inledning av julen och som 

vanligt hade en stor skara julfirande samlats. 

  Vislanda kyrka var vid julottan och den därpå följande högmässan till trängsel fylld. 

Prosten H. Willny predikade och förrättade altartjänsten. En barnkör under ledning av 

kantor Ernst Rosengren medverkade. Efter högmässans slut upptogs ett offer framme i 

koret till förmån för Lutherhjälpens Hong-Kong-insamling. Offret uppgick till 1.170 kr. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 1 Tisdagen den 2 Januari 1962. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

   

 

 

 

Anders Rosenkvist 

Lillemor Ericsson 

Huddinge.                              Vislanda. 

Den 31/12 1961. 

Arne Olsson 

Birgitta Carlsson 

Vislanda.                                    Växjö. 

Nyårsafton 1961. 

Bengt Svensson 

Lisbeth Bengtsson 

Vislanda.                  Värends Nöbbele. 

Hans Svensson 

Majlis Svensson 

Vislanda.                               Vislanda. 

 

 

Erik Gustavsson 

Stina Karlsson 

Vislanda.                                 Urshult.                                    

Nyårsafton 1961.  

Jan-Erik Mörck 

Gudrun Aronsson 

Ljungby.                                Vislanda. 

Nyårsafton 1961.  

Sten Svensson 

Karin Johansson 

Stockholm.                            Vislanda. 

Stockholm, nyårsafton 1961.                                                

 
                                

 

 

 

Förlovade 
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Ny brandchef i Vislanda. 
 

  Till brandchef för Vislanda brandkår har utsetts förutvarande v. brandchefen, snickare-

mästare Hilding Johansson och till v. brandchef trädgårdsmästare Sigvard Hedlund. 

  F. brandchefen, smedmästare Lars Nilsson har avgått efter 32 års tjänstgöring vid 

brandkåren. Verkstadsarbetare Edvin Svensson, som tjänstgjort i 20 år bl.a. som motor-

skötare, har också lämnat brandkåren. Två nya brandmän har antagits, nämligen 

verkstadsarbetarna Arne Johansson och Levi Johansson. Vislanda brandkår består av 16 

brandmän samt brandchef och v. brandchef.  
 

 

Ur Smålandsposten N:o 2 Torsdagen den 4 Januari 1962. 
 
 

 

 

   

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 3 Måndagen den 8 Januari 1962. 
 

Födelsedag. 
 

  75 år fyller imorgon fru 

Karin Karlsson, Gröna gatan 

20, Vislanda. Hon är född i 

Vislanda men flyttade i unga 

år med föräldrarna till Bölsnäs 

i Stenbrohult. 1916 återkom 

fru Karlsson till Vislanda i 

samband med att hon ingick 

äktenskap med lantbrukaren 

Emil Karlsson och flyttade till 

hans föräldrahem i Moen, 

Vislanda. Här har fru Karlsson 

utfört en hedrande husmoders-

gärning. 1952 sålde makarna 

Karlsson gården och köpte sig 

en villa i Vislanda stations-

samhälle, där de nu njuter sin 

vila. Trots de 75 åren är jubi-

laren i daglig verksamhet med 

hemmets skötsel. 

                                   Från kristna 

                                         verksamheten 
 

Vislanda  
 

  Trettondagens högmässa i Vislanda kyrka firades traditionsenligt som eftermiddags-

gudstjänst, varvid kyrkan var upplyst av levande ljus. Kyrkan var fullsatt. Prosten H. 

Willny, predikade över dagens text och en flickkör sjöng. Efter slutpsalmen upptogs offer 

framme vid altaret till förmån för Svenska kyrkans hednamission. Slutsumman av 

missionsoffret blev 1.701 kr. 

 

 

Jarl Nilsson 

Marie Anne Gustavsson 

Vislanda.                             Vederslöv. 

Karlskrona nyårsafton 1961.                                    

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

Hr Birger Fransson, Hovmantorp, med 

maka Anita, född Boström, Vislanda. 

(Foto: Hovfoto: Sossis, Växjö). 

Hr Göran Aronsson med maka Asta, 

född Rydström, båda från Vislanda. 

(Foto: Lundberg, Vislanda). 



 
71 

 

Ur Smålandsposten N:o 4 Tisdagen den 9 Januari 1962. 
 
Födelsedag. 
 

  80 år fyller på torsdag strykerskan Betty Melin, ålderdomshemmet, Vislanda. Hon är infödd 

Vislandabo. I ungdomen lärde hon sig till glansstrykerska och tillsammans med en syster sysslade 

hon med detta arbete under många år. De var högt värderade av kunderna för sitt omsorgsfulla och 

noggranna arbete. Under de senare åren har hon bosatt sig på Blädinge ålderdomshem. Dagarna 

före jul flyttade jubilaren till Vislanda nya ålderdomshem, där hon nu njuter sitt välförtjänta otium. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 14 Lördagen den 27 Januari 1962. 
 

Dödsfall. 
 

Anders Johan Petersson †. Efter en längre tids 

sjukdom har f. lantbrukaren Anders Johan Peters-

son, Brånadal, Vislanda, avlidit i sitt 83:e levnads-

år.  

  Han var född i Fagerås, Vislanda, och hade hela 

sitt liv varit hemförsamlingen trogen. Under ung-

domen arbetade han på föräldragården, vilken han 

1912 övertog. 1919 ingick han äktenskap. Föräld-

rahemmet brukade makarna till i slutet av 1940-

talet, då de sålde det och flyttade till Vislanda sam-

hälle. Här bodde de till för tre år sedan, då de flyt-

tade till makens föräldrahem i Brånadal. 

  Den avlidne sörjes närmast av två barn, åldrig 

broder, övriga släktingar och många vänner. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade make, 

vår käre far, 

morfar och farfar 

f.d. hemmansägaren  

Anders Johan 

Petersson 
har i dag stilla insomnat i sitt 83:dje 

levnadsår, djupt sörjd och saknad av 

oss, broder, övrig släkt och vänner. 

Brånadal, Vislanda den 24/1 1962. 

KLARA PETTERSSON 

Ester och Oskar 

Lasse, Inger 

Karl-Johan och Britta 

Eva-Britt, Ann-Mari 

Stilla, så stilla du somnat 

tåligt din smärta du bar, 

Flitiga händer har domnat, 

minnet ditt ljusa är kvar 
Vi tackar för allt,  

vad i livet du skänkt 

för kärlek och omsorg  
vad vackert du tänkt. 

Må klockorna ringa till vila. 

Sv. Ps. 66. 

  Dem, som önskar följa den avlidne till 

hans sista vilorum, meddelas att jord-

fästningen äger rum i Vislanda kyrka 
söndagen den 4 februari 1962 kl. 10.15. 

  Samling vid kyrkan. 

  Efter gudstjänsten inbjudes till kaffe i 
sorgehuset. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 13 Torsdagen den 25 Januari 1962. 
 

TV-sändaren i Vislanda klar 
för provkörning till våren 

 

 

   

 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Antennjustering fordras 

i Växjö 

 
  TV-stationen i Vislanda närmar sig sin 

fullbordan, och går allt planenligt kan prov-

sändning av bild äga rum i vår i början av 

april. FM-sändaren kommer sannolikt inte 

igång förrän en månad senare. I går slut-

besiktigades själva stationsbyggnaden och 

masten av byggkontrollanter, folk från tele-

verkets byggnadsavdelning och från Radio-

byrån. 

  Huvudentreprenör för TV-stationsbygget i 

Nydala, Vislanda, är byggmästare Erik Gus-

tafsson. Byggnaden som mäter 16 x 32 

meter är uppförd i tegel och är färdig så när 

som i fråga om utvändig målning, vissa 

takarbeten samt planering av ytterområdet. 

  Den smäckra sändarmasten är fullt ut-

byggd till 212 meters höjd. Det finns två 

möjligheter att komma upp och ned i den; 

via en stege eller med en bensinmotordriven 

hiss. Men även om man använder hissen tar 

det 15–20 minuter att komma upp. 

 

Provbild i april? 
 

  Arbetet med inmontering av sändarapparaturen skall nu ta sin början, och man hoppas 

kunna börja provsändningarna någon gång vid månadsskiftet mars–april. Något definitivt 

datum kan f.n. inte fixeras. 

  Sändareffekten för bilden blir 5 kilowatt och för FM-mottagning i radio 3 kilowatt.  

TV-stationsbygget i Vislanda ligger väl inbäddat i ett skogsparti vid Nydala. 

Sändarmasten är nu fullt utbyggd till 212 meters höjd. 
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  TV-bilden skall sändas med vertikal polarisation, varigenom man hoppas kunna 

eliminera interferenser från såväl utländska, som närliggande svenska sändare. Vid 

sändningen från Vislanda använder man sig av kanal 5 – samma kanal som slavsändaren i 

Växjö f.n. anlitar. 

  När Vislanda-sändaren är ordentligt utprovad och klar för regelbunden sändning 

kommer slaven i Växjö förmodligen att dragas in. I varje fall kan man inte köra dessa 

bägge sändare samtidigt. 

  Vislanda-sändaren kommer att väl täcka hela det ingenmansland, som nu har dålig TV-

bild i Kronobergs län och angränsande områden. När pengar och arbetskraft räcker till, 

skall Vislanda-sändaren utbyggas till dubbelsändare, varigenom automatisk omkoppling 

sker om den ena sändarapparaturen av någon anledning råkar komma ur funktion. 

 

Antennjustering. 
 

  När Vislanda-sändaren skall tagas i bruk få i varje fall Växjö-borna bereda sig på att 

justera, ställa om eller byta ut sina antenner. I vissa fall torde det bli nödvändigt att prova 

ut större antenner. Orsaken är tvåfaldig, dels det vertikala polarisationssystemet i 

sändningen, dels längre avstånd och annan riktning än f.n., då slavstationen anlitas. 

  Obehaget med antennändringen torde dock vara ringa jämfört med fördelarna för 

tittarna, vilka, när Vislanda-sändaren kommit igång på allvar, kan räkna med så gott som 

helt störningsfri mottagning. Någon risk att vissa apparatmärken kan verka störande – 

liksom när slavstationen startade – blir det heller inte lovar experterna med undantag av 

eventuellt enstaka lokala fenomen i samma fastighet, tillägger man försiktigtvis. 

                                                                                                                                             – man. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 16 Tisdagen den 30 Januari 1962. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon hårfrisörskan fru Ebba Gylén, Huseby-

vägen 14, Vislanda. Hon är infödd Vislandabo. Vid 18–19-

årsåldern hade hon anställning som elev i Alvesta och lärde 

sig här yrket. Senare öppnade hon frisersalong i Vislanda, där 

hon alltsedan dess utövat yrket och åtnjuter kundernas fulla 

uppskattning för sitt omsorgsfulla och gedigna arbete. Person-

ligen har fru Gylén genom sitt tillmötesgående och vänliga 

sätt skaffat sig många vänner. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 17 Torsdagen den 1 Februari 1962. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller på lördag första banbiträdet Albin Gustafsson, Kvarnaholm, Vislanda. Jubilaren är 

född i Virestad. I ungdomen fick han anställning vid SJ. Som ordinarie blev han stationerad i 

Vislanda, där han har uppfört ett vackert eget hem i Kvarnabacksområdet. 

Hr Lars Lindqvist, Växjö, med maka 

Ingvor, född Läck, Vislanda. 

(Foto: Lundberg, Vislanda). 
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Eldsvådetillbud i Vislanda. 
 

  Brandkåren i Vislanda kallades vid 18-tiden på tisdagen till fastigheten Storgatan 16. 

  En familj höll på att flytta in i lägenheten och man hade eldat i kakelugnen. Man märkte 

då att rök kom ut från taket samt tillkallade brandkåren. 

  Det utröntes, att en i skorstenen inmurad träbalk börjat brinna. Endast rök- och vatten-

skador vållades. 
 

Operation dagsverke i Vislanda. 
   
  Ett efterföljansvärt initiativ gjorde Vislanda SLU-pojkar när de samlades för att utföra 

ett dagsverke, vars arbetslön oavkortat skall gå till SLU-fonden för hjälp till ungdomar i 

de outvecklade länderna. 

  Det blev liv och rörelse i Olle Svenssons, Lindås, skog då tolv pojkar med glatt humör 

gick till attack mot granarna. Fru Britta Svensson bjöd på ärtsoppa, smörgåsar och kaffe. 

 
Logen Wieselgrens förhoppning 

i Vislanda, 
 

har haft logemöte i kommunalsalen. Sedan man samlats vid kaffebordet hälsade logens 

LD Lennart Svensson välkommen. Riksdagsmannen Torsten Bengtsson, Jönköping, 

talade om betydelsen av att vara nykter. Vidare berördes de insatser nykterhetsrörelsens 

företrädare i riksdagen göra för att främja nykterheten i vårt land. Föredragshållaren 

avtackades med livliga applåder. 

  Instruktör Bengt Magnusson, Finspång, underhöll med frågetävling där segraren erhöll 

blommor som pris. LD Lennart Svensson avtackade de medverkande. 

 
Nytt eldsvådetillbud 

i Vislanda. 
 

  I går kväll vid 20-tiden kallades brandkåren i Vislanda till en äldre fastighet i Lönshult, 

7 km. väster om Vislanda. Det pyrde och brann i trossbottnen mellan första våningen och 

vindsvåningen, och rökutvecklingen var mycket kraftig. Huset räddades liksom bohaget, 

som hann bäras ut. Lägenheten blev emellertid ganska svårt rök- och vattenskadad. Hur 

branden uppstått, vet man ej, men familjen – två vuxna och två småbarn – har känt 

röklukt i flera dagar. Brandkåren i Vislanda hade på tisdagskvällen ett liknande tillbud att 

bekämpa men då i själva samhället. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 22 Lördagen den 10 Februari 1962. 
 

Nidingsdåd mot gamla 

i Vislanda. 
 

  Natten till torsdagen förövade en ungdomsliga i Vislanda en serie nidingsdåd mot de 

gamla och ensamt boende, särskilt intill Vislanda–Agunnarydsvägen.  

  Man stoppade in s.k. påsksmällare i nyckelhålet till ytterdörrarna och tände sedan på. 

Det blev en mycket skarp detonation, som självfallet skrämde upp de gamla. Hos en äldre 

dam påträffade Vislandapolisen en sådan sprängpatron i dörrlåset, men denna hade icke 

briserat. 

  Vislandapolisen, som är tacksam för alla tips i saken, utgår ifrån att det här gäller några 

ynglingar i övre tonåren, som åkt omkring i en äldre bil. 
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Ur Smålandsposten N:o 23 Måndagen den 12 Februari 1962. 
 

Dödsfall. 
 

Elma Gustafsson †. Fru Elma Gustafsson, maka 

till folkskollärare J.W. Gustafsson, Vislanda, avled 

i lördags. 

  Hon var född 1883 i Östra Nöbbelövs församling 

i Skåne. Efter lärarinneexamen i Malmö 1905 fick 

fru Gustafsson ordinarie tjänst i Göteryds försam-

ling, vilken tjänst hon lämnade efter ingånget 

äktenskap 1908. Makarna flyttade därefter till 

Kristianopel och kom den 1 januari 1911 till Vis-

landa, där herr Gustafsson blev ordinarie lärare vid 

Västra skolan. Sitt intresse för lärarinnekallet 

kunde fru Gustafsson aldrig släppa och hon har 

innehaft längre och kortare vikariat i ett flertal 

skolor både inom och utom Vislanda. Varmt 

intresserad för social verksamhet nedlade hon ett 

förtjänstfullt arbete inom Röda korset. Hon var 

ordf. i Vislandakretsen under många år och fick 

från överstyrelsen mottaga Röda korsets förtjänst-

medalj i silver. Under sista världskriget var fru 

Gustafsson ordförande i kvinnornas beredskaps-

kommitté. I Vislanda hembygdsförening har hon 

varit en av de mest verksamma och har tillhört 

styrelsen sedan föreningen bildades. 

  Närmast sörjande är make, barn och barnbarn. 

Sonen Gustaf är komminister i Ölmstads försam-

ling och Folke är kantor i Vinnersta, Motala. 

Dottern Birgit är gift med kantor Ernst Rosengren, 

Vislanda och Gudrun gift med folkskollärare Tage 

Tiderström, Nederby, Värnamo. 

 

 

Kvinna i Vislanda 

skadad i bilkrock 
 

  En kvinna från Vislanda blev illa skuren och fick även en lättare hjärnskakning på 

lördagen. Hon åkte som passagerare i en personbil, då denna krockade med en lastbil. 

  Personbilen fick så svåra skador, att den får anses totalramponerad. Även lastbilen hör 

hemma i Vislanda. 

  Olyckan inträffade på Vislanda–Agunnarydsvägen vid Sjöbacken, 9 kilometer väster om 

Vislanda. Kvinnan fördes först till läkarestationen i Vislanda och därefter till lasarettet. 

Hon fick dock senare på kvällen resa hem. 

  Ytterligare en trafikolycka inträffade under lördagen i Vislanda. På Ljungbyvägen körde 

en bil i halkan ned i diket. 

  Vislandapolisens arbete med olyckorna ökar oroväckande. 40 olyckor skedde förra året. 

I går hade man redan haft ett 10-tal dylika utredningar. 

 

 

 

Vislanda husmodersförening, har hållit årsmöte på Hotellet. Det välbesökta mötet 

öppnades av ordf. Margit Johansson, som hälsade alla hjärtligt välkomna. Medlemsantalet 

var vid årsskiftet 72. Till ordf. efter Margit Johansson som bestämt avböjt återval utsågs 

enhälligt Inga Närman, och styrelsen fick efter konstituering följande sammansättning: 

ordf. Inga Närman, v. ordf. Astrid Nilsson, sekr. och studieledare Signe Gustafsson, v. 

 

 

 
 

Min kära maka, 

vår lilla mamma, 

farmor och mormor 

Elma Gustafsson 
* 23/2 1883 

har i dag lämnat oss i djup sorg och 

saknad. 

Vislanda den 10 februari 1962. 

JOHAN 

Gustaf och Sylvia 

Folke och Inger 

Birgit och Ernst 

Gudrun och Tage 

Barnbarnen. 

Psalt. 23. Sv. Ps. 66. 

  För dem, som önskar följa vår kära till 
hennes sista vilorum meddelas, att jord-

fästningen äger rum i Vislanda kyrka 

lördagen den 24 febr. 1962 kl. 15.30. 
Samling i kyrkan. 

  Efter jordfästningsaktens slut inbjudes 

till kaffe å Vislanda Hotell. 
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sekr. Karin Selander, kassör Anna-Lisa Johansson, Edit Karlsson, Ingrid Gransvik, 

Revisorer: Signe Wendt, Herdis Karlsson. 

  Åtta möten har hållits och fyra föredrag. Föreningen har varit representerad vid 

Länsförbundets års- och ombudsmöten samt vid en funktionärskurs. En tvådagars utflykt 

till Göteborg har varit anordnad. Pensionärerna på ålderdomshemmet har besökts och 

bjudits på förplägnad och underhållning. Likaså har samariternas hemhjälpsverksamhet 

tagits i anspråk. Anslag har beviljats till Dag Hammarskölds fond, poliohjälpen, 

Göteborgs kyrkliga stadsmission samt folkskolans kvinnliga slöjd- och hushållskurs. 

Unicef-kort har försålts. Två studiecirklar har varit verksamma. En tombola har varit 

anordnad.  

  Till representanter vid Länsförbundets ombudsmöte valdes Hildur Samuelsson och 

Vendela Friman. Vid en studiekurs som anordnas av Länsförbundet och Kronobergs läns 

bildningsförbund gemensamt kommer möjligen ett 10-tal medlemmar att deltaga. Till 

hjälpen för spetälska anslogs 200 kr. och till folkskolans kvinnliga slöjd- och hushållskurs 

100 kr. Inga Närman avtackade i varma ordalag den avgående ordf. Margit Johansson, 

som under åtta år på ett förtjänstfullt sätt skött sina åligganden, samt överlämnade 

blommor. Vid den supé som sedan intogs underhöll A. Areskoug med pianomusik, vilket 

livligt uppskattades. Till sist uppträdde hr Ingemar Svensson, som sjöng och deklamerade 

med stor bravur, sången skickligt ackompanjerad av hr Bertil Friman. De avtackades med 

hjärtliga applåder. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 29 Torsdagen den 22 Februari 1962. 
 

Olovlig körning 

i Vislanda 
 

  Vislandapolisen meddelar, att de under den senaste veckan slutfört utredningar i tre fall 

av olovlig körning. I samtliga fall rör det sig om ungdomar i 16–17-årsåldern. 

  Den senaste utredningen slutfördes i går, då en 17-åring erkände, att han gjort sig 

skyldig till vårdslöshet i trafik och olovlig körning natten till julafton förra året. Han 

körde emot en vägskylt och en telefonstolpe. Tidigare har han förnekat, att det var han 

som förde bilen och förklarat, att en kamrat var chauffören. Ynglingen hade skjutsat hem 

en flicka och hade tagit bilen utan sin faders vetskap. Nycklarna hade han tagit i faderns 

kavaj. 

 

Vislanda municipalsamhälles 

upphörande 
 

  I yttrande till k. m:t rörande en från Vislanda kommun och Vislanda municipalsamhälle 

inkommen ansökan om att k. m:t måtte förordna om upplösning av municipalsamhälle, 

tillstyrke länsstyrelsen att Vislanda municipalsamhälle upplöses vid detta års utgång, att 

Vislanda kommun övertager municipalsamhällets tillgångar samt ansvaret för dess 

skulder och övriga förbindelser, att vad i byggnadslagen och byggnadsstadgar är 

föreskrivet om stad skall lända till efterrättelse för det område, som motsvaras av det 

nuvarande municipalsamhället, dock utan att området skall utgöra municipalsamhälle, 

ävensom att vården av de angelägenheter, som härröra av bestämmelserna i nyssnämnda 

lag och stadgar, skola tillkomma Vislanda kommun. 
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Ur Smålandsposten N:o 30 Lördagen den 24 Februari 1962. 
 

Prosten Hugo 
Willny död 

 

 
 

  Kyrkoherden i Vislanda prosten Hugo William 

Edvard Willny, som en kortare tid vårdats på Lunds 

lasarett, avled därstädes i onsdags. Med djup 

förstämning har budskapet härom mottagits i de 

församlingar, där han tjänstgjort. 

  Prosten Willny var född i Mönsterås den 3 januari 

1903. Han var son till sjökaptenen J.E. Carlsson och 

dennes maka, f. Wadman. Efter studentexamen vid 

Kalmar läroverk förlade han sina studier till Uppsala 

universitet. Sedan vederbörliga examina och prov avlagts, prästvigdes han i Uppsala för 

tjänstgöring i Växjö stift den 18 december 1927. Därefter följde en mångskiftande prästerlig 

tjänstgöring, som förlänade honom en rik erfarenhet. I hemstiftet tjänstgjorde han en tid som vice 

pastor i Vickleby, men redan två månader efter prästvigningen valdes han till komminister i Gräsö 

i Uppsala ärkestift. Där stannade han emellertid icke länge. Han önskade vidare vyer och 

installerade sig 1929 som sjömanspräst i West Hartlepool och Middlesbrough i England. Denna 

verksamhet vann hans stora intresse. I föredrag runt om i stiftet har han givit del av sina 

erfarenheter bland havets färdemän. Återkommen till hemstiftet tjänstgjorde han under några år 

som stiftsadjunkt, till dess han år 1935 tillträdde kyrkoherdetjänsten i Hallaryds församling. Där 

fick han under 25 år utföra huvudparten av sin livsgärning. Hallaryd är en av de kyrkligaste 

församlingarna i Växjö stift, och den ställningen hölls under Willnys tid. Han fick till sin glädje 

uppleva hur församlingslivet blommade. Där infördes fullständig högmässa med nattvardsgång 

varje söndag, en unik företeelse i vårt stift. Genom pastoratsregleringen föll Hallaryd offer för 

pastoratsdöden, och Willny transporterades till kyrkoherdetjänsten i Vislanda, vilken tjänst han 

under ett halvår före den ordinarie tillträdestiden uppehållit som vakansvikarie. Även Vislanda är 

en homogen kyrklig församling, och pastor Willny fann sig väl och trivdes där. Ehuru hans verk-

samhet i Vislanda blev kortvarig, hann han dock att förvärva sig sina församlingsbors preserverade 

tillgivenhet. Man uppskattade både hans personlighet och det sätt, på vilket han fyllde sin präster-

liga tjänst. 

  Prosten Willny hade goda förutsättningar för sitt kall. Hans förkunnelse var jämn och inne-

hållsrik, och i praktiskt hänseende fyllde han väl de krav, som ställdes på en präst. Han var intel-

lektuellt lagd och studerade livet igenom. Den dogmatiska disciplinen lade beslag på hans intresse, 

och i främsta hand sökte han tränga in i Luthers trosåskådning, studierna resulterade i en teologie 

licentiatexamen vid Lunds universitet. Vid sistlidna prästmöte i Växjö vederfors honom hedern att 

av biskopen bli utnämnd till prost över egen församling. 

  Ett sorgens dok har brett sig över prästgården i Vislanda, där Willny och hans maka så nyss rett 

sig sitt hem. Och saknad gör sig tungt förnimbar i Hallaryds och Vislanda församlingar. 

  Prosten Willny sörjes närmast av maka och flera barn. 

                                                                                                                                           G. S – n.  

 

 

 

 
 

Min egen älskade Make, 

vår älskade Pappa 

och Morfar 

Prosten i Vislanda 

Hugo Willny 
* 3 januari 1903 

har i dag stilla insomnat 

Vislanda den 21 febr. 1962. 

BRITT-MARIE 

Barnen 

Barnbarnen 

Syskonen 

Sv. ps. 140. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka, lördagen den 3 mars kl. 15.00. 

  Efter jordfästningen inbjudes till 

kaffe å Vislanda Hotell. Tänk på 

flyktingbarnen, postgiro 90 01 00 

   



 
78 

Ur Smålandsposten N:o 31 Måndagen den 26 Februari 1962. 
 

Trippelkrock i Vislanda. 
 

  Vid 16-tiden på lördagen blev tre bilister, två från Vislanda och en från Växjö, in-

blandade i en och samma krock.  

  En av bilisterna hade stannat för att släppa förbi mötande trafik innan han själv skulle ta 

av åt höger in på vägen till Sälhyltan. Två efterföljande bilister höll för nära den förste 

bilisten och kunde inte stanna i tid. Alla tre bilarna blev ganska illa tilltygade. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 32 Tisdagen den 27 Februari 1962. 
 
Födelsedag. 
 

  80 år fyller på torsdag änkefru Ingrid Petersson, Spånhult, Vislanda. Hon är född i Fållen, Vis-

landa, där föräldrarna hade lantbruk. Under ungdomsåren arbetade hon på föräldragården. 1903 

ingick hon äktenskap med lantbrukaren Johan Petersson och flyttade till hans föräldrahem 

Spånhult. Här har fru hävdat sig som en god husmor, väl insatt i vad som hör till ett lanthushåll. 

1934 blev hon änka, och då övertog en dotter och svärson lantbruket, sedan fru Petersson inrett sig 

en lägenhet på andra våningen. Dock har hon deltagit i lantbruket på gården så länge krafterna stod 

bi. Hennes stora intresse har varit vävning och annat hemslöjdsarbete. Ännu sysslar hon med 

stickning och lättare arbeten. 
 

 

Flickor på vift 

togs i Vislanda 
 

  Fyra flickor från en ort i Mellansverige, en 14 år, de övriga något äldre, hade natten till 

lördagen givit sig av från sina hem på en gemensam liftarturné med Danmark som mål. 

Deras oroliga föräldrar hade dock fått vissa tips, och natten till måndagen togs de fyra 

töserna om hand av polisen i Vislanda. Där hade en av flickorna en pojkbekant, som de 

beslutat sig för att övernatta hos. Nu fick de genom polisens ingripande logi på annat håll 

i Vislanda för att igår hämtas hem av sina föräldrar. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 34 Lördagen den 3 Mars 1962. 
 
Födelsedagar. 
 

  80 år fyller på måndag änkefru Emelia Augustsson-Ahlberg, Hästhagen, Vislanda. Hon är född i 

V. Torsås. I ungdomen ingick hon äktenskap med lantbrukaren Karl Ahlberg. Makarna innehade 

ett litet lantbruk under Hästhagen. Här har fru Ahlberg utfört en hedrande husmodersgärning. Då 

maken arbetade mycket borta blev det hennes lott att klara det mesta av hemmets göromål. Änka 

sedan 1953 har hon haft jordbruket bortarrenderat, men bott ensam i byggnaden till strax före jul, 

då hon hyrde sig en modern lägenhet i Vislanda samhälle, där hon nu njuter sitt otium. Trots de 80 

åren är fru Ahlberg mycket vital. 

 

  75 år fyller på måndag fru Ida Lüning, Hönetorp, Vislanda. Jubilaren är född i Ryssby, men kom 

redan i ungdomen med föräldrarna till Lönshult, Vislanda. 1908 ingick hon äktenskap med 

lantbrukare Ville Lüning och makarna arrenderade Lönshults Kronogård, vilken de senare köpte. 

Här har fru Lüning utfört en hedrande husmodersgärning. Hon deltog även aktivt i det kyrkliga 

föreningsarbetet så länge krafterna tillät. Fru Lüning, som på såväl fader- som mödernet härstam-

mar från gamla bemärkta släkter inom Vislanda kan på ett intressant och klarläggande sätt berätta 

om sina förfäders liv och verksamhet. 1949 sålde makarna gården i Lönshult och köpte sig en villa 

i Hönetorp. 
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  50 år fyller på måndag fru Stina Magnusson, maka till föreståndaren Arvid Magnusson, Stor-

gatan 23, Vislanda. Hon är född i Brohult, Vislanda, där föräldrarna var lantbrukare. 1939 ingick 

hon äktenskap och makarna bosatte sig i Vislanda, där maken hade bilstation. Här har fru 

Magnusson hävdat sig som en duktig husmor. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 36 Tisdagen den 6 Mars 1962. 
 
Hyllning. 
 

  När f.d. järnvägsarbetaren och fiskaren Axel Jonasson, Ålderdomshemmet, Vislanda, fyllde 85 år 

blev han föremål för hjärtliga hyllningar. Tidigt på morgonen uppvaktades han av föreståndarinnan 

syster Agnes och biträdena med kaffe, blommor och sång. Brorsonen Helge Karlsson, Hyltebruk, 

hyllade med blomsteruppsats. Tidigare grannarna kyrkovärden S.G. Johansson, Ekemon, och Per 

Engkvist, Piggaboda, uppvaktade med gåva och blomsteruppsats. En vän från Blädinge, snickaren 

Erik Folin, hyllade med blommor. Två kamrater på ålderdomshemmet Emil Petersson och Fritiof 

Samuelsson uppvaktade med blommor. Familjerna Egon Karlsson och John Johansson, Kroksnäs, 

samt fru Jenny Engkvist, Vislanda, hyllade med blommor. På kvällen uppvaktade trävaruhandl. 

Göte Andersson och banvakt Rune Törnqvist, med blommor. Vidare blev han under dagens lopp 

hyllad av vänner från skilda platser. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 37 Torsdagen den 8 Mars 1962. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller i morgon lantbrukaren Karl Svensson, Skörda Lillegård, Vislanda. Han är född i 

Skatelöv, där föräldrarna var lantbrukare. Under ungdomsåren var han föräldrarna behjälplig med 

gårdens skötsel. 1918 ingick han äktenskap och samtidigt arrenderade han Öpestorp Frälsegård i 

Öja församling. Även Öja prästgård hade han i sambruk. 1938 kom han till Vislanda, då han 

förvärvade den gamla anrika gården Skörda Lillegård. Denna har varit i makans släkts ägo under 

långa tider. Här har han gjort stora förbättringar på både jord och hus. Bl.a. har han byggt nytt 

boningshus. Som den kunnige man jubilaren är har han haft en hel del förtroendeuppdrag, som 

ledamot i mejeristyrelsen, sparbanken, m.m. Svensson har med ålderns rätt nu överlämnat gårdens 

skötsel till yngre krafter och njuter nu sitt otium i sin vackra lägenhet på gårdens andra våning. 

Trots de 70 åren är han vital som i yngre dagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V I S L A N D A 

Auktion 

å lantbruksinventarier 

 
  Lördagen den 17 mars 1962 med början kl. 13 låter lantbrukaren 

Ernst Svensson, Skeppshult, Vislanda, å auktion försälja: 

NÖTKREATUR: 2 kalvfärdiga kor och 2 kvigor, varav 1 med beräk-

nad kalvning under nästkommande april. 

MASKINER och REDSKAP: Kvarn Nirvana, mjölkmaskin, 

hackelseverk, hästräfsa, hästhacka, ringvält, betesharv, plogar, årder, 

harvar, gummihjulsvagn och andra vagnar, kälkar, sätrar, häckar, seldon, 

rotfruktskvarn, stenkran, våg med vikter, transportkärl, separator, hässje-

tråd, motorcykel 128 kb., kökssoffa m.m. 

  Upplysningar å tel. Vislanda 216 B. 

  Vederhäftiga köpare erhålla kredit 3 mån. mot vanligt äganderätts-

förbehåll. 

  Alvesta den 9 mars 1962 

ERIC JONSSON                                     TORUP JONSSON 

 



 
80 

Ur Smålandsposten N:o 38 Lördagen den 10 Mars 1962. 
 

Åldrigt bolag i Vislanda 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lantbrukarnas Handelsaktiebolag i Vislanda firar i denna månad 60-årsjubileum. 

  Av bolagets protokollsböcker kan utläsas bl.a. att konstituerande sammanträde hölls den 

6 mars 1902, varvid till styrelse valdes nämndeman S. Magnusson, Aplamon, lantbru-

karna N.P. Svensson, S. Vare, P.M. Johansson, Lindås, handlande J.P. Olsson, Vislanda, 

och lantbrukarna Samuel Johannesson, Elnaryd, och D.M. Johannesson, S. Vare. Vid 

styrelsesammanträde den 8 mars valdes S. Magnusson till ordförande och till verk-

ställande direktör J.P. Olsson. Vidare antogs till föreståndare förre handlanden Josef 

Jonsson, Ljungby, och till biträde fröken Amanda Ydén, med resp. 600 och 350 kronors 

årslön. Bolaget startade sin verksamhet i det hus vid Storgatan i Vislanda vilket nu äges 

av fabrikör Tore Olsson. Till entreprenör för snickeriarbetena för förändring av bolagets 

hus till handelshus och magasin antogs snickare J.A. Björkman, Vislanda. År 1906 utsågs 

till verkställande direktör P.M. Johansson, Lindås. Föreståndaren Josef Jonsson avgick 

1912 och till ny föreståndare antogs hr David Abrahamsson. Samma år bestämdes att 

bolaget skulle köpa och sälja lantmannaprodukter. 1913 blev Otto Håkansson från 

Bjärsjölagård i Skåne föreståndare. I slutet av 1916 inköptes den fastighet vid Storgatan, 

där affären fortfarande drives. Otto Håkansson, som var en mycket skicklig affärsman, 

överlämnade 1958 föreståndareplatsen till hr Stig Ekberg, som varit anställd i rörelsen 

sedan 1950. 

Ovanstående bild infogad i efterhand. Har aldrig varit publicerad i Smålandsposten. A.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bolagets första affärslokal, nuvarande Storgatan 21 i Vislanda. Bilden tagen före 1916  

då man flyttade verksamheten till Storgatan 9, tidigare Velanderska fastigheten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Stig Ekberg 
Med anledning av jubiléet bjuder vi på Luxus-kaffe med dopp 

måndagen den 12 mars. 

Barnen får smaka den härliga Boby-saften och Cap-choklad. 

Välkomna! 
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Ur Smålandsposten N:o 41 Torsdagen den 15 Mars 1962. 
 

                   Värdefull Vislanda-byggnad 
                                  svårt skadad vid eldsvåda 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

  Den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden på Hönetorp i Vislanda där en gång ”Värend 

och Virdarnas” skapare, Gunnar Olof Hyltén-Cavallius föddes, skattade på tisdagen åt 

förgängelsen vid en storbrand. Huset var byggt på 1700-talet.  

  Gårdens ägare kyrkovärden Arvid Johansson upptäckte branden. Han såg, att det rök 

från taket när han befann sig på baksidan av ekonomibyggnaderna. Hans fru Elin satt i 

andra våningen och vävde. Hon hade inte märkt något. 

  Byggnaden var en stor och förnämlig Smålandsstuga med stora bostadsrum i både första 

och andra våningen och med en vind på tredje våningen. 

  Det brann mitt mellan byggnadens båda skorstenar, då hr Johansson först fick se att det 

var fara på färde.  

  Skador för 100.000-talet kronor anställdes vid branden. Ägaren räknar med att hans 

försäkringar täcker skadorna även om han dock inte kan räkna med att det skulle kunna 

täcka ett återuppförande av byggnaden. Försäkringarna är på c:a 80.000 kr. 

  Vislanda brandkår kom trots den svåra halkan på vägen till Hönetorp snabbt till platsen. 

Man försökte först med en skumspruta bli herre över elden. Även Alvesta brandkår lar-

mades. 

  Man hann rädda bohaget i första våningen och en del av detta i andra våningen. En del 

av det bohag som blev aska i andra våningen, bl.a. kläder visade sig lyckligtvis icke 

förstört. Man kunde ta hand om kläderna sedan brandkåren nedkämpat elden. 

  På onsdagen gjordes en undersökning av brandplatsen, och man kunde då konstatera, att 

det inte fanns någon spricka i murstocken, som man först förmodade. För övrigt reno-

verades fastigheten fullständigt så sent som 1948, och då byggdes murarna helt och hållet 

om. Polisen förmodar, att någon gnista trängt in under cementteglet och fått fäste i det 

underliggande lagret av tjärpapp. 

 

 

 

Taket brändes av helt i den svåra eldsvådan. 
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Ur Smålandsposten N:o 39 Måndagen den 12 Mars 1962. 
 
 

 

 

   

 

 

 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller imorgon hr Julle Nordgren, Vislanda. Han är född i Danmark men kom redan i späd 

ålder till sin mormor i Skeppshult, Vislanda. Här vistades han under sina första levnadsår. Sedan 

hade han olika fosterhem. Vid 20 års ålder tog han anställning som militär. Under tiden före och 

efter 1920-talet var han på alla marknader och åtog sig att leda djur till och från dessa. En väg på  

7 – 8 mil var en enkel promenad för Julle. Han är troligen en av Smålands mest härdade personer 

vad kyla beträffar. 

 

Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka vigdes i lördags poliskonstapel Roy Edvin Ingvar Karlsson, Bergsnäs, och 

fröken Eva Iréne Pettersson, dotter till maskinist Per Pettersson och hans maka, Vislanda. När 

brudparet intågade i kyrkan spelade kantor Ernst Rosengren bröllopsmarschen ur ”En mid-

sommarnattsdröm” av F. Mendelsohn. 1:e poliskonstapel Sven-Åke Broman, Lammhult, spelade 

på fiol ”Hjärtats saga” av W. Åström. Vigseln förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson, Bergsnäs, 

som talade över Davids psalm 33: 22 och sjöng brudmässan. De nygifta lämnade kyrkan under det 

att ”På Gud och ej på eget råd” orgelkoral av J.S. Walther spelades. Efter vigseln gav brudens 

föräldrar middag på Vislanda hotell, där brudparet hyllades med tal av bl.a. teknolog Wilmar 

Olsson, Göteborg. Flera hyllningsvisor sjöngs under kvällens lopp. Ett flertal telegram anlände. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 42 Lördagen den 17 Mars 1962. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller på måndag chauffören Sven Veimar Svensson, Storgatan, Vislanda. Han är infödd 

Vislandabo. Under ungdomsåren sysslade han med olika arbeten tills han för ett 15-tal år sedan 

fick anställning vid AB Ångsågen i Vislanda som chaufför. Jubilaren har skaffat sig både 

arbetsgivarens och kamraternas uppskattning. 

 

 

Åttaårig skolplikt i Vislanda.  Länsskolnämnden har tillstyrkt bifall till framställning av 

Vislanda kommun och medgivande att införa åttaårig skolplikt i kommunen fr.o.m. 

läsåret 1962/63.  
 

 

 

 

 

 

Birger Johansson 

Guhn Johansson 

Ljungby.                                Vislanda. 

Den 10/3 1962. 

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 45 Torsdagen den 22 Mars 1962. 
  

 

 

Dödsfall. 
 

Albert Påhlsson †. Direktör Albert Påhlsson har avlidit i en ålder av 79 år. 

  Han var född i Malmö och ägnade sig i unga år åt lantbruk och fick därigenom sitt stora intresse 

för naturen. Sedan inträdde han i familjeföretaget AB A. Påhlssons Bageri, som han drev till-

sammans med sin äldre broder Frans Påhlsson. I AB Påhlssons Mejeri, som bröderna sedan 

grundade, var direktör Albert Påhlsson verkställande direktör, och likaså var han i unga år direktör 

i Göteborgsföretaget AB Majornas Ångbageri och Mjölkförsäljningen Direkt. Sitt stora intresse för 

forskning visade han genom donationer och understöd. 

 

 

 
Från Vislanda, meddelas: 

  Vislanda hembygdsförening kommer att anordna filmafton i Centralskolan i Vislanda på 

söndag. Utom filmsuccén ”Bock i Örtagård” kommer Vislanda musikcirkel att underhålla 

med musik. Årsmöte kommer att hållas under kvällens lopp. 

 

 

 
 

Vår älskade 

Gunnar 
* 10/7 1927 

har i dag lämnat oss föräldrar, 

syskon, svägerska, svåger, 

syskonbarn, övrig släkt och vänner i 

djup sorg och saknad. 

Hynnenäs den 21 mars 1962. 

JENNY och JULIUS  

PETTERSSON 

Stig och Birgit 

Anders, Per, Håkan 

Märta och Karl-Erik 

Karin, Börje, Sven 

Snart bröt du upp, 

snart drog du bort, 

en flyktig gäst. 
Ditt liv blev kort, 

en vår, som blott i blomning gick, 

en gryning, som ej dagas fick. 

 

  Jordfästningen äger rum i Västra Torsås 

kyrka söndagen den 1 april kl. 10.30. 

  För dem som önskar följa den avlidne 

till hans sista vilorum sker samling i 
sorgehuset kl. 8.30. 

   

 

 

 
 

Vår avhållne arbetsgivare 

Direktör 

Albert Påhlsson  

har lämnat oss. 

Sörjd och saknad. 

Ugnabygdens gård, Vislanda  

den 18 mars 1961. 

DE ANSTÄLLDA 

   

 

 

 
 

Vår avhållne farbror 

Direktör 

Albert Påhlsson 
* 19/4 1883 

† 18/3 1962 

Malmö den 18 mars 1962. 

Brorsbarnen 

Släkt och vänner 

Husföreståndarinna 

  Jordfästningen äger rum i S:t Petri 

kyrka, Malmö lördagen den 24 mars kl. 
14.00. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Bröllop. 
 

  Ett högtidligt dubbelbröllop 

har ägt rum i Virestads kyrka, 

varvid sammanvigdes lantbru-

karen Sven Harry Johansson, 

Lönshult, Vislanda, och frö-

ken Sig-Britt Ellen Marianne 

Petersson, dotter till hem-

mansägaren Karl Herbert Pe-

tersson och hans maka, Kulla, 

Eneryda, samt lagerarbetaren 

Olle Karl Magni Petersson, 

Kulla, Eneryda, och fröken 

Ingrid Gunnel Birgitta Dahl, 

dotter till fru Anna Dahl och 

hennes framlidne make, Kal-

katorp, Vislanda. När brud-

paren intågade i kyrkan, ut-

förde kantor Vilmer Antonsson ”Preludium i C-dur” av J.S. Bach. Officiant var kyrkoherde Sven 

Ärenman, vilken även höll vigseltal. Brudparen lämnade kyrkan till tonerna av ”A Trumpet 

Voluntary” av Clarke. Efter vigseln gav brudarnas föräldrar middag i Eneborg för närmare 300 

gäster. 

 

 

 

 

                                       Hynnenäsbo 
klämd till döds 

                                          under flakvagn 
 

  35-årige lantbrukaren Gunnar Pettersson, Hynnenäs, omkom på onsdagsförmiddagen 

under tragiska omständigheter under det han var sysselsatt med arbete på sin broders 

gård. Han klämdes till döds under en flakvagn, lastad med gödsel, som han var på väg att 

köra ut från en ganska avsides belägen åker. 

  Gunnar Pettersson gav sig på förmiddagen ut med häst och vagn för att dels forsla ett 

lass gödsel till en åker, dels uträtta ett annat ärende. När han inte återkom, anade man 

oråd i hemmet, och brodern Stig gav sig ut för att söka efter honom. 

  Han fann sin broder Gunnar liggande under främre delen av den uppochner vända 

vagnen på nerfarten till åkern, klämd till döds. Vagnen hade fastnat med ena främre hjulet 

mot en stor sten vid åkerkanten och slagit helt runt, varvid Pettersson fallit av och hamnat 

med kroppen under vagnens främre hörn. Slaget har av allt att döma varit kraftigt. Döden 

torde ha varit ögonblicklig.  

  Hästen stod kvar på platsen, fäst vid ena skakeln. Olyckan väckte djup förstämning i 

bygden, och bl.a. inställde man igår en teaterföreställning i Hynnenäs bygdegård. 

  Den så tragiskt bortgångne Gunnar Pettersson var född i Hynnenäs 1927. Han har varit 

bosatt i föräldrahemmet och hjälpt till med på gården förekommande sysslor. En tid har 

han arbetat som kontrollassistent. Han var känd som en intelligent och studieintresserad 

person, som deltagit flitigt i föreningslivet på orten, och var mycket skötsam. 

  Närmast sörjande är föräldrarna, f. hemmansägaren Julius Pettersson och hans maka 

Jenny, Hynnenäs, brodern Stig, som innehar föräldragården, och systern Märta, gift med 

järnvägstjänsteman Karl-Erik Andersson, Vislanda. 

 

 

Hr Harry Johansson, Vislanda med 

maka Sigbritt, f. Petersson, Eneryda. 

(Foto: Hansafoto, Älmhult). 

Hr Olle Petersson, Eneryda med maka 

Birgitta f. Dahl, Vislanda. 

(Foto: Hansafoto, Älmhult). 
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Ur Smålandsposten N:o 46 Lördagen den 24 Mars 1962. 
 

Vislanda hembygdsförening 40 år 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En av pionjärerna bland hembygdsföreningarna i länet är Vislanda hembygdsförening, 

som nu i dagarna firar 40-årsjubileum. Den bildades nämligen den 25 mars 1922, och då 

fanns det i länet endast tre hembygdsföreningar. 

  Initiativtagare var den för hembygdsrörelsen varmt främjande folkskolläraren Nils 

Moberg i Mörhult. Moberg var född på Skåne-slätten, men då han år 1917 blev lärare vid 

Mörhults skola, fick han även stor kärlek till den småländska bygden. Med stor framgång 

förde han hembygdsföreningens arbete fram till målet. 

  Den första styrelsen utgjordes av folkskollärare Nils Moberg, Mörhult, ordf., lantbrukare 

Per Engkvist, Piggaboda, v. ordf., folkskollärare Hjalmar Liljekvist, Lindås, sekr., 

lantbrukare Victor Nilsson, Hullingsved, och folkskollärare J.V. Gustafsson, Vislanda. 

  Av dessa kvarstår ännu Per Engkvist, Piggaboda, nu föreningens ordf., som därigenom 

också kan fira jubileum i styrelsen. 

  Föreningens program var främst att skapa en hembygdsgård och insamla och tillvarataga 

gamla kulturföremål inom socknen. I föreningens stadgar paragraf 1 heter det bl.a. ”att 

den har till ändamål att verka för hembygdsvård och hembygdsforskning och i sådant 

syfte söka efterforska och åt kommande släkten bevara bygdens såväl fornminnen och 

kulturföremål som yttringar av den andliga kulturen, sådan den ter sig i saga, trosföre-

ställningar, seder och bruk.” 

  Detta har föreningen också förverkligat till fullo. På hösten samma år som föreningen 

bildades, inköptes en ryggåsstuga, den s.k. ”Fålla stue”, en typisk backstuga från början 

av 1800-talet. Priset för densamma var 100 kr. Påföljande år flyttades den till den inköpta 

tomten i Lindås nära kyrkan. År 1926 köpte man ytterligare en stuga från Oby i Blädinge. 

Den benämndes ”Tillflykten”, eftersom den användes som ett slags pensionärshem för 

gamla från Oby gods, ”som skickat sig väl”. 

  I dessa båda stugor har man sedan under årens lopp samlat in ca 350 stycken kultur-

saker, många unika i sitt slag och av stort kulturvärde. Samlingarna är katalogiserade. 

Under åren har flera större hembygdsfester hållits vanligen vid stugorna i Lindås. men 

även vid Vislanda gamla prästgård åren 1922 och 1923 och i Kvarnaholmsskogen år 

1929. Som talare vid festerna har anlitats många kända män inom hembygdsforskningen, 

bl.a. intendent G. Karlin, fil. dr O. Lidén, fil. dr K. Kjellmark, fil. dr P.G. Vejde, förfat-

”Fålla stue” i Vislanda hembygdspark. Foto 1924. 
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tare J. Göth, lektor Eric Elgqvist, riksdagsman Hj. Gustafsson, landsantikvariat J.E. 

Anderbjörk, som omfattats med stort intresse, m.fl. 

  Som ordf. i föreningen har suttit folkskollärare Nils Moberg, Mörhult, folkskollärare 

J.V. Gustafsson, Vislanda, kamrer Sven Samuelsson, Vislanda, och lantbrukare Per 

Engkvist, Piggaboda. 

  När folkskollärare Nils Moberg år 1935 avflyttade till Lund utsågs han och hans maka 

Elise till föreningens första hedersledamöter. 

  Sedan något år tillbaka är hembygdsföreningen sysselsatt med uppteckning och 

inventering av den gamla torp- och backstugebebyggelsen inom socknen, ett arbete, som 

omfattats med stort intresse i bygden. 

  I morgon håller föreningen årsmöte och kan då i samband med detta högtidlighålla sitt 

40-årsjubileum, därtill på dagen. 

 

 

 

 

 

Vislanda-hantverkare hedrade 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  Vislanda Industri- och hantverksförening har hållit årsmöte. Tre av styrelsens ledamöter 

hade undanbett sig återval. Det var slaktarmästare Axel Karlsson, skräddarmästare 

Hjalmar Grahn och bryggare Gustaf Carlsson som efter mångårigt och utomordentligt 

utfört arbete för föreningens bästa nu lämnar sina platser. Herr Axel Karlsson har varit 

ordförande i 25 år. Hjalmar Grahn har tillhört styrelsen i 25 år, därav 12 som sekr. och 

Gustaf Carlsson styrelseledamot i 20 år och mångårig kassör och vicevärd för föreningens 

fastighet. Samtliga avgående blev varmt hyllade och Axel Karlsson utsågs till heders-

ordförande. 

  Till ny ordf. valdes fabrikör C.W. Carlsson. I styrelsen invaldes byggmästare Albert 

Salomonsson och målarmästare Edvin Lidehorn. Kvarstående i styrelsen är frisörmästare 

Roland Frej, handlanden Bertil Friman, fabrikör S.-O. Loeb samt skorstensfejarmästare 

Thorsten Andersson. Revisorer: Byggmästare Erik Gustafsson och kamrer J.-A. Olsson. 

Lärlingsnämnd: Skräddarmästare Hj. Grahn, frisörmästare H. Wendt och snickaremästare 

H. Johansson. Ombud vid distriktets årsmöte: hrr E. Gustafsson och E. Lidehorn. 

  Under det gångna året har föreningen sålt sin fastighet Kvarnaholm inom samhället. Till 

eleverna i en svetsningskurs har föreningen utdelat stipendium å 50 kr. 

 

Avgående ordföranden Axel Karlsson hyllas med blommor av nyvalde 
ordföranden Carl Carlsson. 
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Vislanda mejeriförening 
har firat 25-årsjubileum 

 

  Vislanda mejeriförening har firat sitt 25-årsjubileum i Blädingegården. Till detta hade 

inbjudits leverantörer, andelsägare och anställda. Vidare hade inbjudits representanter för 

mejeriförbundet och omkringliggande mejeriföreningar. 

  Föreningens ordförande, lantbrukaren Gunnar Johansson, Hönetorp, hälsade välkommen 

och redogjorde för arbetet som låg bakom föreningens bildande. 

  Tanken på att bilda ett andelsmejeri hade diskuterats inom RLF under åren 1935 och 

1936 och tanken förverkligades den 1 april 1937, då mejeriföreningen startade. 

  Pionjärerna framför andra var fabrikör Bengt J. Olsson, Skörda, framlidne hemmans-

ägaren Aron Karlsson, Espetuna och Gunnar Johansson, Hönetorp.  

  Fabrikör Olsson som var föreningens förste ordförande, lyckönskade föreningen för dess 

framgångsrika verksamhet och överlämnade blommor. Mejeriförbundets talan fördes av 

direktör Hugo Carlsson, Växjö. Kyrkovärd Arvid Johansson, Hönetorp, talade för RLF-

avdelningen, lantbrukare Folke Ohlsson, Mörhult för Jordbrukskassan, hr Erik Svensson, 

Liatorp för Södra Allbo mejeriförening, lantbrukare Arvid Samuelsson, Blädinge för 

Alvesta mejeriförening, lantbrukare Gustaf Gustafsson, Ryssby för Ryssby mejeri-

förening samt lantbrukare Erik Johansson, Smörhöga för Grimslövs mejeriförening. 

  Vislanda mejeriförenings vice ordförande, lantbrukare Sven Jonsson, Färanäs, framförde 

föreningens tack till ordföranden Gunnar Johansson för hans nitiska och framgångsrika 

arbete för föreningen. I 25 år har hr Johansson tillhört styrelsen och därav 21 år som 

ordförande. Han fick mottaga en pendyl som tack. 

  Den goda stämningen förhöjdes under supén med sång och musik av hrr Lennart Dahl, 

Blädinge och Helge Thorsson, Alvesta. 

  Ordföranden framförde ett tack till alla som bidragit till föreningens framgångar och till 

dem som på ett eller annat sätt medverkat till att göra jubileumshögtiden till en minnesrik 

stund. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 47 Måndagen den 26 Mars 1962. 
 
 

 

 

   

 

 

 
 

Bröllop. 
 

  I lördags sammanvigdes i Vislanda kyrka chauffören Börje 

Gustafsson, Alvesta, och fröken Barbro Flykt, dotter till bygg-

nadsarbetaren Erik Flykt och hans maka, Vislanda. Kantor 

Ernst Rosengren spelade ”Larghetto” av J. Speth, då brudparet 

intågade i kyrkan. Vigseln förrättades av komminister N. 

Ekedahl, Blädinge, som talade till de nygifta över orden i Psalt. 

127: 1 ”Om Herren icke bygger huset, så arbetar de fåfängt, som bygga därpå”. När brudparet 

lämnade kyrkan spelades ”Ouvertyr” av G.F. Händel. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i 

sitt hem, där de nygifta hyllades i tal av brudens fader och brudgummens fader, lantbrukare Claes 

Gustafsson, Vedåsa, Agunnaryd. Ett flertal telegram anlände och upplästes. 

 

 

Jan-Åke Wallin 

Kerstin Sjödahl 

Älmhult.                                Vislanda. 

Den 24/3 1962. 

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

Hr Börje Gustavsson, Agunnaryd, med 

maka Barbro, f. Flykt, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 
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Guldbröllop. 
 

  Makarna Ernst och Jenny Karlsson, Tykatorp, Vislanda, har i dagarna firat sin guldbröllopsdag. 

De gifte sig i mars 1912, och bosatte sig på Tykatorp, ett mindre lantbruk. De sparade inte på 

krafterna då det gällde att förbättra och utveckla gården. Hr Karlsson uppförde bl.a. både ett nytt 

boningshus och en ny ladugård. Vidare arbetade han som byggnadssnickare. Makarna Karlsson 

har numera arrenderat ut jordbruket, men bor kvar i det hem de själva skapat. Sju barn har fostrats 

i detta hem av vilka sex, samtliga döttrar fortfarande leva. Tillsammans med sina familjer besöka 

de ofta det glada och gästfria föräldrahemmet. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 49 Torsdagen den 29 Mars 1962. 
 

Dödsfall. 
 

Erik Svensson †. Hos sin dotter och svärson i 

Lindås, Vislanda, avled natten till tisdagen efter en 

längre tids sjukdom snickaren Erik Svensson i sitt 

66:te levnadsår.  

  Den avlidne var född i Ryssby, där han växte upp 

med flera syskon. Som en av de äldsta blev det att 

tidigt ge sig ut och försörja sig själv. I ungdomen 

utbildade han sig till snickare och var en skicklig 

sådan, som mycket anlitades i bygden. 1922 ingick 

han äktenskap och makarna förvärvade en jord-

bruksfastighet i Kyllershylte, Vislanda. Änkling 

1941 har han de senaste åren, sedan han blev sjuk, 

bott hos sin dotter i Lindås. 

  Han sörjes närmast av dottern Hildur, gift med 

byggmästaren Elwood Bergstrand, Vislanda, samt 

dottern Lisa gift med järnvägssnickaren Sigvard 

Pettersson, Alvesta och syskon. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 51 Måndagen den 2 April 1962. 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

Att 

Herren Gud i sitt allvisa råd 

behagat hädankalla 

vår ömt älskade far 

och morfar 

Erik Svensson 
som i dag stilla insomnat i sitt 66:te 

levnadsår djupt sörjd och i tacksamt 

minne bevarad av oss syskon, 

svågrar och svägerskor, övrig släkt 

och många vänner hava vi den 

smärtsamma plikten tillkännagiva. 

Lilla Hyltan, Vislanda den 27 mars 1962. 

Hildur och Elwood 

John-Erik, Kerstin, Sten-Åke 

Inga-Lisa och Sigvard 

Göran, Inger 

Mor har räckt ut handen 

Far har fattat den 
och på andra stranden 

mötas de igen. 

Sv. Ps. 355. 

  Begravningsakten äger rum i 

Vislanda kyrka söndagen den 8 april kl. 

10.15. Samling vid kyrkan. 

 

 

Gunnar Strand 

Berit Victorsson 

Mora.                                     Vislanda. 

Malmö den 1/4 1962. 

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Då var det roligt att köra 
 

                      Bilveteran  

                                 ser tillbaka  

                                             på 20-talet 
 
  Det hände sig i mars år 1920. Den unge bilhandlaren 

Axel Davidson i Växjö skulle ta körkort. Besiktningsman 

var dåvarande verkmästaren vid Wexiö Mekaniska 

verkstad, Carl Albert Moberg. Uppkörningen blev kort. – 

Kan han sälja bilar, kan han väl också köra, sa Moberg och 

skrev på. 

 – Så lättvindligt gick det ofta till vid körkortsprövningarna 

i början av 1920-talet, berättar bilskolelärarnas nestor i 

Växjö, i vår 74-årige Volvo-direktören Axel Davidson. 

  När Axel Davidson etablerade sig som bilhandlare i 

Växjö föddes också Davidsons körskola, även om den inte 

inregistrerades förrän tio år senare. Det var nämligen 

ytterst sällan en bilkund på den tiden hade körkort, och den 

första bilturen med en spekulant blev som regel också den 

första körlektionen. 

  Då gällande motorfordons- och trafikstadga hade nyss 

trätt i kraft – 1 januari 1917. Pappers-exercisen var enkel; det räckte med åldersbetyg och godkänt 

körintyg. Läkarintyg och nykterhets-intyg kom inte förrän 1923. Men fordringarna på kunskaper 

om motorn och bilens funktion var ganska stora, och ”Motorinstruktören” – 1919 års körbok – var 

ett digert verk på 300 sidor. 
 

TRÄNADE PÅ ÅKERN. 
 

  Sina första lärospån som bilförare gjorde Axel Davidson på firmans första Dodge, som han år 

1919 tog hem för försäljning. En svenskamerikan hade från hamnen kört bilen till Växjö och ställt 

in den i en loge. 

  Axel Davidson backade försiktigt ut dyrgripen ur logen och satte fart på de släta åkrarna. Allt 

gick bra tills bilen skulle in igen. Logdörren tycktes ha ”krympt” och en skärm strök med. En 

månad senare var dock bilen såld till en belåten Ljungby-bo. 
 

ÖPPNA GRINDAR. 
 

  Grindarna dominerade vägarna ännu på 1920-talet i Kronobergs län, och på femmilasträckan 

Växjö – Ekeberga fanns minst ett 30-tal grindar, som skulle öppnas och stängas av bilisten. 

  Å andra sidan var hastigheten i hela landet maximerad till 30 km./tim på landsbygden eller 40 

km./tim., om vägen var fri eller så rak, att den medgav 250 meters sikt. Sådana långa raksträckor 

hörde dock till undan-

tagsfallen i Kronobergs 

län. I stad, köping eller 

tättbebyggt område rådde 

ännu rigorösare hastig-

hetsbegränsning; maximi-

farten var 20 km. i dags-

ljus, 15 km. i mörker och 

10 km. i dimma. 

  Ingen obligatorisk tra-

fikförsäkring fanns, och 

blev det en krock, där bi-

len förstördes, kunde det 

hända att bilhandlaren 

fick betala hela kalaset 

om kunden inte till fullo 

betalt bilen. 
 

Bilskolelärarnas nestor i Växjö, direktör 
Axel Davidson. 

Växjö bilstation hade en trevlig vagnpark på 1920-talet. 
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TELEFONKONTROLL. 
 

 – Bilhandlaren var därför ofta rätt ängslig innan besked kom, att kunden lyckligt och väl kommit 

hem med den nya bilen. Axel Davidson minns ett speciellt telefonsamtal med en kund i Ekeberga: 

 – Hur gick det? 

 – Jo tack, bra. Bilen är hel han, men gaveln på mitt nya garage for ut, när jag skulle köra in han! 

  År 1920 sålde firman 12 bilar – en ansenlig mängd på den tiden. De flesta köpte kontant med 

sparade slantar. En kaféägare t.ex. langade upp hela köpesumman i tior och femmor. 
 

GEMYTLIGT. 
 

  Varken besiktningsmän eller poliser hade någon större kunskap om bilarna eller deras funktioner 

i början av 1920-talet, då nuvarande stränga kontroll på trafik och bilism var ett okänt begrepp. 

  En elverksingenjör, som också gjorde tjänst som besiktningsman, hade väldigt svårt att lära sig 

det där med hel- och halvfartsmanövreringen på de gamla Fordarna. En polis, som anmärkt på att 

ena lyktan inte fungerade, bad hastigt och generat om ursäkt, när Axel Davidson slog på helljuset 

och visade att bägge lyktorna verkligen ”brann”. Att det var en halvljuslampa, som inte fungerat, 

kom polisen inte underfund med förrän många år senare. 

  Körkortsaspiranterna roade sig med att sätta myror i huvudet på besiktningsmännen, när papperen 

skulle utfärdas. Så ock den unge greve Posse på Bergkvara. 

 – Vad gör han? frågade besiktningsmannen. 

 – Jag arbetar hemma hos far, svarade greven. 

 – Vid jordbruket då? 

 – Ja, svarade greven. 

 – Vi skriver väl jordbruksarbetare då? avgjorde besiktningsmannen. 
 

KVINNAN OCH BILEN. 
 

  Det dröjde väl till mitten på 1920-talet, innan kvinnorna på allvar vågade sig på bilkörning. Vår 

bilveteran minns en dam, som red in till Växjö, satte sig på hans skrivbord och med ridpiskan i 

högsta hugg började diskutera en bilaffär. Den gången valde hon dock även för hemfärden 

havremotorn, men återkom senare utan häst och gjorde allvar av sina bilplaner. 

  Men kvinnan påpekade då som nu bilköpet. Kom bilförsäljaren bara så långt, att han fick mannen 

vid ratten och hans maka i baksätet, ja då var bilköpet nästan i hamn. Men man får kanske förlåta 

den kvinna, som bleknade och ångrade provturen, när hennes herre och man blev så förtjust över 

sin nyupptäckta skicklighet som förare, att han släppte ratten och ropade: - Herregud, så roligt att 

köra bil! 

                                                                                                                                               – man.  

 

 

 

 

 

 

Vislanda pastorats sparbank, har hållit sitt ordinarie huvudsammanträde å Vislanda 

hotell. Sparbankens balansräkning, omfattande 11.985.797 kr. fastställdes och beslöt att 

av årets vinst å 26.504 kr. skall 500 kr. utgå som anslag till välgörande ändamål och 

26.004 kr. överlämnas till reservfonden, som därigenom uppgår till ett belopp av 387.157 

kr. motsvarande 3,34 % av inlåningen vid 1961 års ingång. 

  Som huvudman omvaldes hrr Albin Svensson, Kalkatorp, Olof Andersson, Blädinge, 

Gunnar Rogdahl, Blädinge, Olof Gustafsson, Blädinge och Karl Uno Nilsson, Blädinge, 

och nyvaldes hr Åke Svensson, Skörda, efter hr Karl Svensson, Skörda, som avgår på 

grund av åldersskäl. Till ledamöter i styrelsen t.o.m. årssammanträdet 1965 omvaldes hrr 

Olof Gustafsson och Karl Uno Nilsson, Blädinge. Revisorerna hrr Ebbe Ohlsson, Blä-

dinge, Gunnar Rogdahl och Åke Gransvik, omvaldes. 

  Efter årsförhandlingarna höll direktör Lannfelt ett intressant anförande om sparbankens 

inre arbete och utvecklingsmöjligheter i den alltmera hårdnande konkurrensen om bland 

annat spararna. Kyrkovärd Johansson framförde auditoriets tack. Till avgående huvudman 

Karl Svensson överlämnade ordföranden sparbankernas förtjänstdiplom. 
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Ur Smålandsposten N:o 52 Tisdagen den 3 April 1962. 
 

Dödsfall. 
 

Peter Åkesson †. Efter en längre tids sjukdom 

avled på lördagen i sitt hem lantbrukaren Peter 

Åkesson, Hästhagen, Vislanda, i sitt 62:a levnads-

år.  

  Den avlidne var född i Trästen, Vislanda, där 

föräldrarna var lantbrukare. I ungdomen sysslade 

han dels med jordbruksarbete och dels med olika 

ackordsarbeten. Född och uppväxt vid jordbruk 

stod dock hans håg till modernäringen. Efter 

äktenskap arrenderade makarna först en gård i 

Lindås. Efter något år övertog de Hästhagens gård 

i Vislanda. Här har han utfört sin mannagärning 

och satt gården i hög kultur. Den avlidne efterläm-

nar minnet av en stilla och nobel man. 

  Han sörjes närmast av makan, född Andersson, 

flera syskon, svågrar och svägerskor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vislanda hembygdsförening, har hållit årsmöte i Centralskolan. Efter musik av Vislanda 

musikcirkel hälsade ordf. P. Engkvist, Piggaboda, välkommen och gav en kort historik 

över föreningens 40-åriga verksamhet. Det var nämligen på dagen 40 år sedan föreningen 

bildades. Telegram hade i anledning härav anlänt och upplästs.  

  Före styrelsevalet höll ordf. parentation över bortgångna styrelseledamoten fru Elma 

Gustafsson. 

  I styrelsen omvaldes lantbr. E. Jonsson, Gamla prästgården, sekr. snickare M. Petters-

son, Lindås, kassör, fru Katarina Jonsson, Gamla prästgården, fru Margit Gustafsson, fru 

Ester Olsson, Skörda, och lantbrukare V. Johansson, Hönetorp och nyvaldes fru Signe 

Gustafsson, Björkelund. Kvarvarande i styrelsen är hrr Per Engkvist, ordf., J. Andersson, 

Hönetorp, och E. Gustafsson, v. ordf. Revisorer blev hrr Karl Karlsson och Arvid Johans-

son, Hönetorp. 

  Efter årsmötet följde musik, kaffeservering och en film. 

 

 

 

 

 
 

Min älskade make 

mitt allt 

Peter Arvid 

Åkesson 
* 18/1 1901 

har i dag lugnt och stilla lämnat mig, 

syskon, svågrar och svägerskor, 

övrig släkt och många vänner i djup 

sorg och saknad men i ljusaste minne 

bevarad. 

Hästhagen, Vislanda den 31 mars 1962. 

KARIN ÅKESSON 

Min högtidsdag går in: 

Allt är så tyst och stilla. 

Farväl, o värld, jag vill  
på dig ej tiden spilla. 

Mitt hjärta redo är, 

min själ förbider dig.  
O min Förlossare,  

du är ej långt från mig. 

Sv. Ps. 363, 556. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka söndagen den 15 april 1962 kl. 
10.15. 
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Ur Smålandsposten N:o 53 Torsdagen den 5 April 1962. 
 

Dödsfall. 
 

Annamaria Nilsson †. På Torsgården i V. Torsås, 

där hon den senaste tiden vårdats, har efter en lång 

tids sjukdom barnmorskan fru Annamaria Nilsson, 

Skogsbo, Vislanda, avlidit i sitt 65:e levnadsår.  

  Den avlidna var född i Malung, Dalarna, där 

föräldrarna var lantbrukare. I ungdomen sökte hon 

inträde i sjukvården och praktiserade på flera sjuk-

hus för att senare utbilda sig till barnmorska. I 

mitten av 1920-talet kom hon till Vislanda, först 

som vikarierande och sedan som ordinarie. Sam-

tidigt ingick hon äktenskap med trävaruhandl. 

Gunnar Nilsson och makarna byggde ett eget hem, 

Skogsbo vid Storgatan i Vislanda. Änka sedan 

1958 har hon under de senare årens svåra sjukdom 

vårdats av sin dotter utom den sista tiden, då hon 

varit intagen på Torsgården. Den avlidna efter-

lämnar minnet av en plikttrogen och samvetsgrann 

människa, som helt gick upp i sitt arbete och som 

årtnjöt sina patienters odelade förtroende. 

  Hon sörjes närmast av två barn, sonen Bengt-

Olof, järnvägstjänsteman i Malmö, dottern Marian-

ne, gift med entreprenör Olle Olsson, Vislanda, 

barnbarn, syskon, svågrar och svägerskor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 54 Lördagen den 7 April 1962. 
 
Födelsedag. 
 

         60-åring. 

 

  60 år fyller på tisdag fru Vendla Johansson, maka till urmakaren och 

hemmansägaren Gunnar Johansson, Vislanda. Hon är född i Almundsryd 

men kom med föräldrarna i barnaåren till Krampanäs i Härlunda, där de 

förvärvat en jordbruksfastighet. Här växte hon upp tillsammans med en 

stor syskonskara. I tidiga ungdomsår kom hon ut i förvärvsarbete och 

arbetade bl.a. som servitris i Vislanda och som kokerskebiträde vid Ryds 

brunn och badanstalt. År 1924 gifte hon sig med urmakaren Gunnar 

Johansson och makarna innehade en följd av år urmakeri i Hovmantorp. 

Därefter flyttade de till hans föräldrahem i Färanäs, Blädinge, där maken 

fortsatte att bedriva urmakeri. Till Vislanda flyttade familjen för några år 

sedan. Men fast gården i Färanäs alltjämt är i deras ägo fortfar Gunnar 

Johansson med det yrke han har valt. Hans maka tillhör den kategorien kvinnor som synes, kunna 

hinna med det mesta. Förutom hemmets skötsel och biträdandet i affärsrörelsen har hon i många år 

varit en lika uppskattad som flitigt anlitad kalaskokerska med verksamhet i många socknar. 

Makarna Johanssons stora gästfrihet är vittbekant och inte minst husmoderns arbete blir därför 

 

 

 
 

Vår kära Mamma 

Farmor och Mormor 

Anna Nilsson 
* 9/12 1898 

† 2/4   1962 

har i dag lämnat oss i djup sorg och 

saknad, men i tacksamt minne 

bevarad av oss, syskon, övrig släkt 

och många vänner. 

Vislanda den 2 april 1962. 

Bengt-Olof och Bojan 

Monica, Eva 

Marianne och Olle 

Torbjörn, Ola 

Befall i Herrens händer, 

din möda och din väg, 

och hur sig världen vänder, 

hans ord i hjärtat äg. 
Ty intet ord är givet, 

så fast som Herrens ord. 

Och ingen gärning blivit, 
som ej i Gud är gjord. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka söndagen den 8 april kl. 16.00 
  Efter begravningsakten inbjudes till 

kaffe å Vislanda Hotell.  
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utökat. I den musikaliska och trivsamma atmosfären i Vislanda-hemmet har kunder och deras 

vänner funnit en trivsam avkoppling. Glad och genompräktig är den ungdomliga jubilaren en god 

representant för den småländska kvinnan av idag. 

                                                                                                                                   Helga Lindberg. 
 

 

5.000 kr. stulna vid mystisk kupp 

i Vislanda-affär 
      

  Omkring 5.000 kr. försvann från fru Greta Fredrikssons pappersaffär i Vislanda vid en 

mystisk kupp vid halvnio tiden på torsdagsmorgonen. Affären är belägen utmed 

genomfartsleden i samhället. De försvunna pengarna förvarades i ett kassaskrin, som stod 

på disken.  

  Stölden utfördes när fru Fredriksson under cirka fem minuter lämnat sin butik. Innan 

hon gick tog hon ur sitt kassaskrin – ett s.k. dyrkskrin med registerlås – fram de pengar 

hon behövde, slog igen locket och låste skrinet, som hon placerade på disken bakom 

kassaapparaten. Strax efter en kund, som hon expedierat, lämnade hon sedan affären. 

Ytterdörren låste hon, men nyckeln satt i. 

  Återkommen efter cirka fem minuter fann hon att skrinet var borta. Det innehöll c:a 

5.000 kr. i buntade sedlar av mindre valörer samt ett hundratal enkronor. Vidare fanns i 

skrinet en plånbok med cirka 400 kr. och en tusenlapp. 

  Polisen i Vislanda tog omedelbart hand om fallet. Senare på dagen leddes utred-

ningsarbetet av landsfiskalsassistent Wahlgren i Alvesta, som i går eftermiddag kunde 

meddela att polisen ännu inte hade några misstänkta. Landsfiskal Elmegård är också 

inkopplad på fallet. 

  Gårdagen ägnade polisen åt att kontrollera en del tips, som kommit in från allmänheten, 

men dessa hade ännu på kvällen inte givit något resultat. Man är givetvis tacksam för 

ännu fler tips. 

 

Ur Smålandsposten N:o 55 Måndagen den 9 April 1962. 
 
Hyllning. 
 

  Järnvägstjänsteman Ivar Nilsson, Vislanda, blev på sin 50-årsdag föremål för omfattande 

hyllningar. Familjen, föräldrar, syskon, svärföräldrar, svågrar och svägerskor uppvaktade med 

presenter, penningar, gåvor och blommor. Från grannarna överlämnades genom hrr Verner 

Persson, John Nilsson och Bernt Snygg med blomsteruppsats. Nuvarande och forna kamrater vid 

omlastningen i Vislanda representerades av hrr Oscar Johansson, Arvid Gustafsson och Edvin 

Fredriksson, som överlämnade penninggåva, textad adress och blommor. Hrr Erik Hult, Lars-Erik 

Johansson och Sixten Axelsson uppvaktade med pengar och blommor av kamraterna vid 

trafikavdelningen i Vislanda. Biodlareföreningen hyllade genom hrr Martin Bengtsson, Karl 

Berggren, Herman Karlsson och Johan Karlsson sekreterare och kassör, med att överlämna 

blommor och ett presentkort. Hyllningarna fortsatte hela dagen. Ett stort antal telegrafiska 

hälsningar anlände. 

 

Föräldramöte 

i Vislanda. 
 

  Ett föräldramöte har varit anordnat i Centralskolan av Vislanda Pastorats sparbank. 

  Skolstyrelsens ordf., lantbrukare Gunnar Johansson, Hönetorp, hälsade välkomna och 

överlämnade ordet till studierektor Bror Ohlsson, Växjö, som talade över ”Behöver vi 

ekonomisk fostran?” Tal. framhöll bl.a., att det är ingen lätt uppgift föräldrarna har att 

lära barnen att rätt handskas med pengar. Många föräldrar köper barnen tillgivenhet eller 

egen frihet att ge barnen ekonomiska fördelar. Härigenom åsidosättes den för barnen så 

viktiga föräldraomtanken och omvårdnaden. Skolans arbete för ekonomisk fostran 
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försvåras också, eftersom skolans verksamhet helt naturligt skulle bygga på hemmets 

uppfostran. De små barnen skall så tidigt som möjligt lära sig aktsamhet om egna och 

andras saker och om pengars värde och rätta bruk. Detta senare innebär, att barnen måste 

få en viss veckopenning eller s.k. övningspeng att hushålla med. De vuxna skall ge råd 

för barnens sparande och barnen skall känna det så, att deras sparpengar skall av dem 

själva få användas till inköp av något som särskilt intresserar dem. Sparmålet måste ligga 

inom rimlig tid. I annat fall blir sparandet för barnen onaturligt. 

  Efter föredraget visades ett par filmer, som jämte föredraget tjänade som underlag för 

den diskussion som följde. 

 

      

 

 

Ur Smålandsposten N:o 58 Lördagen den 14 April 1962. 
 
Hyllning. 
 

  När fru Vendla Johansson, Vislanda, fyllde 60 år blev hon föremål för hjärtliga hyllningar. Make, 

barn och barnbarn överlämnade presenter samt blommor. Syskonen och syskonbarnen repre-

senterades av brodern elektrikern Ernst Pettersson, Ryd, som hyllade med textad adress, pengar 

och blommor, vars talan fördes av fruarna Berta Karlsson och Sonja Gustafsson, hyllade med 

textad adress, pengar, presenter och blomstergrupper. F.d. grannar i Blädinge uppvaktade genom 

fruarna Sigrid Karlsson, Hanna Johansson, Signe Jonsson och Gullan Karlsson med subskriberad 

penninggåva, textad adress och blommor. Vidare var det vänner från Vislanda m.fl. platser, som 

uppvaktade med pengar, presenter och blommor. Vid det samkväm som makarna Johansson på 

kvällen hade ordnat blev jubilaren ytterligare hyllad med tal och sång. Ett stort antal telegram 

anlände. 
 

 

Vislandapojke tog de 5.000 

för mycken taxiåkning fällde 
 

  5.000-kronorsstölden i Vislanda den 5 april, varvid ett grönt kassaskrin stals i Fred-

rikssons pappershandel, har nu klarats upp av Vislanda-polisen med benäget bistånd av 

allmänheten. 

  En 13-årig skolyngling har nämligen erkänt såväl denna stöld som en annan den 31 

mars, då han kom över 125 kr. i kontanter och 235 kr. på en check. 

  Tillgreppet skedde i en varubuss. Det var denna sistnämnda stöld som faktiskt kom att 

rulla upp också 5.000-kronorstillgreppet. 

  Ynglingen, som icke är identisk med den skolpojke, som strax före 5.000-kronorsstölden 

var inne i pappershandeln, tog sig nämligen för att just i denna affär växla in 235-

kronorschecken. Av en ren tillfällighet fick checkägaren sedan reda på saken, och kunde 

för sin del försäkra att pojken ingalunda hade fått densamma. 

  Redan den 31 mars hade pojken gjort en stöld i en varubuss, varvid han lagt beslag på 

125 kr. plus en check på 235 kr. Denna stöld hade dock aldrig polisanmälts. Någon dag 

därefter inköpte han bl.a. två luftgevär och ett kassaskrin att förvara sina pengar i. 

  Den 5 april hade han åkt skolbussen till Vislanda på morgonen. Han gick in i affären i 

fråga, och såg att där var tomt och lade beslag på kassalådan, som han stoppade i skol-

väskan. 

  Eftersom pojken visade sig lite rundhänt med pengar och bl.a. åkte taxi i en för hans 

ålder icke normal utsträckning, blev han misstänkt. Vislandapolisen tog honom i förhör. 

Han erkände den första stölden och efter någon press även den senare. Polisen fann 4.700 

i kassaskrinet, som var nergrävt i skogen. Vidare hade pojken 500 i plånboken. 
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Ur Smålandsposten N:o 59 Måndagen den 16 April 1962. 
 
Födelsedag. 
 

  80 år fyller i morgon änkefru Matilda Johansson, Svenstorp 

Lönshult, Vislanda. Hon är född i Ryssby. Under ungdomen 

hade hon olika hembiträdesplatser. Till Vislanda kom hon 

1907, då hon ingick äktenskap med lägenhetsägaren och 

skogsarbetaren Karl Johansson och flyttade till hans hem i 

Lönshult. Här har hon utfört en hedrande husmodersgärning. 

Jubilaren har besuttit konsten att med små medel hålla en stor 

familj välvårdad och proper. Änka sedan 1959 bor hon ännu 

kvar på lägenheten Svenstorp och sköter hushållet åt sonen 

Emil Karlsson som nu innehar denna. Trots de 80 åren är fru 

Johansson i daglig verksamhet och är för sin ålder mycket 

vital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 60 Tisdagen den 17 April 1962. 
 

Trafikmissöde vid Vislanda. 
 

  Natten till i går blev en personbil trängd i diket av en dansk långtradare på Ljungby-

vägen vid Piggaboda väster om Vislanda. 

  Halva vägbanan var vid olycksplatsen avstängd på grund av tjälskada. Avstängnings-

sträckan var dock inte längre än 30 meter. Trots att långtradarchauffören måste ha märkt 

den mötande personbilen körde han in på den smala delen, högra delen av vägen, i sin 

färdriktning räknat, och följden blev att den mötande personbilisten måste ta diket till 

hjälp för att klara situationen. Långtradaren fortsatte utan att stanna. Föraren blev dock 

stoppad i Vislanda. Han uppgav, att han inte sett att personbilen kört av vägen. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 61 Torsdagen den 19 April 1962. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller i morgon lantbrukaren Gustav Johansson, Håramon, Vislanda. Han är född på den 

gård han nu äger och brukar. Under ungdomen hade han olika arbeten , däribland under flera år vid 

granitbergen i Piggaboda. 1933 ingick han äktenskap och samtidigt förvärvade han föräldragården 

i Håramon. Här har han utfört en hel del förbättringar och hävdat sig som en duktig jordbrukare, 

som väl följt med sin tid. 

 

 

Hr Bengt Nilsson med maka Maggie, 
född Johansson, båda från Vislanda. 

(Foto: Södrings, Tingsryd). 
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Ur Smålandsposten N:o 62 Lördagen den 21 April 1962. 
 

TV- stationen i Vislanda startar 
 

Stationen, som kostat 1,7 milj. kr. att bygga, börjar sändningarna på onsdag 

FM-sändare till sommaren 
 

Slavsändaren i Växjö 

upphör på onsdag 
 

Föga sannolikt att man här kan klara 

sig med inomhusantenn efter detta. 

 

  På onsdag startar den nya TV-

stationen i Vislanda sina sändningar – 

denna anläggning, som kostat 1,7 milj. 

kr. att bygga och utrusta. Den får en 

räckvidd av 40 km. , vilket betyder, att 

den ger god mottagning i Växjö- , 

Alvesta-, Älmhult- och Ljungby-trak-

terna. Samma dag upphör sändningarna 

från ”slavsändaren” i vattentornet i 

Växjö, enär sändningar på en gång från 

Växjö och Vislanda skulle bli störande för varandra. Indragningen av 

sändningen från Växjö betyder, att de många Växjö-bor, som har 

inomhusantenn, efter påsk inte kan ha någon glädje för sin TV förrän de 

skaffat sig en utomhusantenn. Det är endast under mycket lyckliga 

omständigheter, som sändningarna från Vislanda kan upptas på en 

inomhusantenn i Växjö, säger man på Televerket, och blir det en bild, kan 

kvaliteten inte bli god. Alltså måste det nu bli massanskaffning i all hast 

av utomhusantenner i Växjö. Kanske går det med fönsterantenn men man 

kommer på den säkra sidan med en takantenn. 

  Då sändningarna från den nya stationen sker med vertikal polarisation, 

innebär detta, att mottagningsantennernas element måste ställas lodrätt för 

att bästa mottagning skall erhållas. Dessutom torde det bli nödvändigt att 

rikta antennerna mot den nya stationen. 

  Totalkostnaden för den nya stationen uppgår till 1,7 miljoner kr. Kost-

naden för senare tillkommande dubbleringssändare beräknas uppgå till 

300.000 kr. 

  Stationen förlades till Vislanda för att i största möjliga utsträckning 

täcka området mellan stationerna Hörby, Halmstad, Nässjö och Emma-

boda. 

  Under försommaren skall stationen förses med en FM-sändare för båda 

ljudradioprogrammen. 

 

Mast och antenn. 
 

  Masten på Vislandastationen är 212 m. hög. Mast och stag väger 87 ton. 

Antennerna m.m. 20 ton. 

  Emedan masten utgör ett flyghinder, har den försetts med röda hinder-

markeringsljus på ungefär var 50:e meter. Dessutom är en roterande, 

högintensiv strålkastare med vitt ljus placerad i masttoppen. 

  På 107 m. höjd har anordnats en kur med 16 kvm. golvyta och 2,5 m. 

invändig höjd, och kurens tak har utformats till en plattform. Kuren och 

plattformen är utformade för mätningar och underhållsarbeten i masten, 

samt för tillfälliga radiolänkförbindelser. 

Stationsbyggnaden. 

Den 212 meter höga 

masten. 
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  Masten är försedd med en hiss, som går upp till kuren. Hisskorgen drivs av en förbränningsmotor 

och rör sig längs en kuggstångsgejder. I masten finns dessutom stege med ryggskydd ända upp till 

masttoppen. 

  TV-antennen är rundstrålande. Antennelementen i form av vertikala halvvågsdipoler – är så 

anordnade att en c:a 10-faldig strålningsvinst erhålles i horisontalplanet där största möjlig 

utstrålning önskas. och man undviker, att energi går förlorad genom strålning uppåt och nedåt.  

  Antennerna är uppdelade i två identiskt lika antennhalvor, som matas med varsin kabel. 

Därigenom vinnes, att om ett fel uppstår i en av antennhalvorna eller matarkablarna, behöver detta 

ej förorsaka driftsavbrott för stationen utan endast en reducering av den utstrålade effekten. 

 

Mottagningsantennerna. 
 

  För att minska risken för ömsesidiga störningar mellan 

stationer på samma kanal (5) och därigenom öka dess 

räckvidd, måste – såsom redan är sagt här ovan – 

sändningarna från den nya stationen ske med vertikal 

polarisation. 

  Detta innebär, att antennelementen för mottag-

ningsantennerna måste anordnas vertikalt för att bästa 

möjliga mottagning skall erhållas. Sådana antenner har 

oftast en annan fastsättningsanordning än antenner för 

mottagningar av horisontellt polariserade vågor. Vid 

nyanskaffning av mottagningsantenner rekommenderar 

därför Televerket – med hänsyn till eventuellt tillkom-

mande slavstationer m.m. – att sådan antenn väljes, att 

man utan omkonstruktion kan utnyttjas för antingen 

vertikal eller horisontal polarisation genom orientering i 

det ena eller det andra planet. 

  FM-antennen, som också är rundstrålande, är utförd 

med vingliknande antennelement och är anordnad enligt 

samma princip som TV-antennen. 

 

Stationsbyggnaden. 
 

  Stationsbyggnaden är uppförd invid masten och har en 

golvyta av 500 kvm. i ett plan. Större delen av utrym-

met upptages av sändarsal, rum för radiolänkutrustning 

samt kontrollrum. I detta finns övervaknings- och mät-

utrustning för de olika sändarna. 

  Frekvensen för bildsändningen är 175,25 MHz och för ljudsändningen 180, 75 MHz, vilket 

motsvarar TV-kanal 5. Sändarutrustningen är så dimensionerad, att man från antennen erhåller en 

effektivt utstrålad effekt ERP av c:a 5 kW för TV-bilderna och 1 kW för TV-ljudet. 

  Senare kommer enligt nuvarande planer ytterligare en sändare att installeras. De båda sändarna 

kommer då normalt att arbeta parallellt, så att den enda följden av ett fel på någon av sändarna blir 

en reducering av den utstrålade effekten. 

 

FM-sändaren. 
 

  Stationen får två FM-sändare, en för program 1 och en för program 2. Sändningsfrekvensen blir 

90,6 MHz för program 1 och 94,7 för program 2. Genom en särskild kombinationsenhet arbetar de 

båda sändarna på en gemensam antenn. 

  Även för FM räknar man med att dubblera sändarna, varigenom högre driftssäkerhet erhålles på 

motsvarande sätt som ovan sagts om TV. 

 

Osäkert t.v. 
 

  Även om stationen i Vislanda nu fått ett permanent utförande, är dock, framhåller man på 

Televerket, driftsäkerheten inte den önskade på grund av att planerade reservutrustningar änne ej 

kunnat installeras. Vid fel på sändarutrustningen måste man därför tills vidare räkna med att 

relativt långa avbrott i sändningarna kan uppstå. 

  Enligt de planer, som föreligger, beräknas dubbelutrustningen kunna installeras i början av 1963. 

 

Hisskorgen i masten. 
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Hur Vislanda är inkopplat. 
 

  I de flesta fall överföras TV-programmet till sändarstationerna via radiolänklinjer. Dessa består 

av en serier länkstationer med ett inbördes avstånd av i genomsnitt 40 km. Avståndet är beroende 

på terrängens topografi mellan länkstationerna. Vid en länkstation i TV-nätet, där programmet 

inmatas, omvandlas frekvensen på den elektriska signal, som motsvarar den bild som skall 

överföras. Frekvensläget 0 – 7 MHz flyttar signalen till frekvenser omkring 4.000 MHz, vilket 

motsvarar en våglängd av c:a 7,5 cm. Denna signal sänds via en parabolantenn med c:a 3 m. 

diameter till närmast följande länkstation, där den uppfångas av en liknande antenn. Efter 

frekvensbyte i 4.000 MHz-bandet och förstärkning sänds signalen vidare och proceduren upprepas. 

Länksändarnas effekt är endast några watt, men genom parabolantennernas starka riktverkan för de 

korta radiovågor (microvågor) som användes uppnås en förstärkning i strålningsriktningen av c:a 

10.000 gånger. När signalen nått fram till länkstationen i anslutning till en TV-station, återställes 

den ursprungliga bildsignalen. 

  Till Vislanda-stationen överföres TV-programmets bilddel på en tillfälligt anordnad länkför-

bindelse från Emmaboda TV-station. Densamma kommer inom något år att ersättas med en per-

manent förbindelse. Såväl TV-programmets ljuddel som ljudradioprogrammen överföres via kabel. 

  Vid länkstationen i Malmö kan det svenska TV-nätet anslutas till det danska och via detta till 

eurovisionsnätet i övrigt. Därmed möjliggöres direktsändningar av TV-program från eller till andra 

länder, som är anslutna till detta nät. Via radiolänklinjen Karlstad–Oslo kan program utbytas med 

Norge och via Stockholm–Åland–Helsingfors med Finland och Ryssland. 

 

Företagen bakom verket. 
 

  Stationsbyggnaden har ritats av arkitekt A. Berndtsson, Stockholm. Entreprenör för densamma 

har varit AB E. Gustafsson, Vislanda.  

  Sändarutrustningen har levererats av Marconi´s Wireless Telegraph Company Ltd i England. TV-

antennen är av Ronde & Schwarz, Västtyskland och FM-antennen av Telestyrelsens Radiobyrå. 

  Den elektriska installationen har gjorts av Elektriska installationsbyrån H. Karlsson i Vislanda. 

 

Några allmänna upplysningar. 
 

  Den grundlinje, som på kartor av Tv-stationerna betecknas ”gräns för god mottagning” anger det 

avstånd från sändarstationen inom vilket god mottagning i genomsnitt bör kunna erhållas. Det kan 

dock finnas platser innanför denna gräns – även relativt nära stationen – till följd av lokala mottag-

ningssvårigheter har mindre god mottagning. Å andra sidan kan goda mottagningsmöjligheter ofta 

förefinnas också utanför angiven gräns. 

  Området innanför nämnda gränslinjer kallas statio-

nens täckningsområde. Lokala mottagningssvårig-

heter i ett täckningsområde kan bero på att TV-sig-

nalerna reflekteras på eller avskärmas av byggnader, 

terrängformationer e. dyl. så att oskärpa eller dub-

belbilder, s.k. spökbilder uppkommer eller fältstyr-

kan blir för låg. Härtill kan komma störningar från 

tändsystem i bilmotorer och andra förbrännings-

motorer, från högfrekvensapparatur i industriellt och 

medicinskt bruk etc. samt störningar från andra TV-

stationer på samma sändningskanal. 

  Där dylika mottagningssvårigheter förekommer, är 

inomhusantenner och även enklare utomhusanten-

ner vanligen otillräckliga. Istället erfordras för såda-

na fall särskilt avsedda utomhusantenner, varmed 

mottagningen i allmänhet förbättras. Dessa dyrare 

antenner bör sitta högt och fritt för att få åsyftad 

verkan och placeras därför oftast på hustaket. 

  Som regel avtar fältstyrkan med tilltagande avstånd 

från sändarstationen, och man måste av denna 

anledning räkna med sämre mottagningsmöjligheter 

ju längre bort från stationen man kommer. Om man 

trots detta vill ta emot TV på större avstånd, får man 

vara beredd på att det krävs mer omfattande och 

därför än dyrare antenner. 
Så här ser själva sändaren för TV-bilderna ut. 
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Ur Smålandsposten N:o 63 Måndagen den 24 April 1962. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dödsfall. 
 

Katarina Svensson †. I sitt hem i Nyholmen, 

Vislanda, har änkefru Katarina Svensson, avlidit i 

sitt 76:te levnadsår.  

  Den avlidna var född i Brohult, Vislanda, där 

föräldrarna var lantbrukare. År 1912 sökte fru 

Svensson sin lycka i USA, där hon hade arbete i 

familjer. 1921 återkom hon till Sverige, och in-

gick äktenskap 1927 med lantbrukaren Petter 

August Svensson, och flyttade till hans hem i 

Ulvsboda, Vislanda. Här bodde makarna Svens-

son till 1938, då de bortarrenderade gården och 

köpte lägenheten Nyholmen strax intill. 1953 

avled maken. Sedan har hon och en dotter bott 

kvar i lägenheten. Fru Svensson efterlämnar 

minnet av en god och ädel kvinna. 

  Hon sörjes närmast av tre barn i makens före-

gående gifte. Edit som vistas i hemmet, Sven 

lagerchef i Malmö och Karl, mjölkbedömare i 

Torsby och syskon. 

  

Födelsedag. 
 

  85 år fyller i morgon f. lokföraren Johan A. Karlsson, Kvarnabacken, Vislanda. Han är född i 

Gårdsby. I ungdomen fick han anställning vid Karlshamn–Vislanda–Bolmens järnvägars maskin-

avdelning och avancerade efter några år till lokförare, och som sådan tjänstgjorde han till pen-

sionsåldern. På 1920-talet förvärvade han en villa i Kvarnabacken. Här har han anlagt en vacker 

trädgård. 

  Änkling sedan 1934 njuter han nu sitt otium hos en dotter och svärson. Trots de 85 åren är han 

mycket vital och nästan dagligen går han och plockar i sin kära trädgård. Karlsson har genom sin 

rättrådighet och sina i övrigt gedigna egenskaper förskaffat sig förmäns, kamraters och vänners 

stora uppskattning. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 64 Torsdagen den 26 April 1962. 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

Björn Klintebäck 

Gunvor Rundén 

Vislanda.                                   Edsele. 

Påskafton 1962. 

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

Ove Karlsson 

Barbro Andersson 

Vislanda. 

Påskafton 1962. 

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

 
 

Vår älskade mor och farmor 

Katarina Svensson 
* 11/3 1887 

har i dag lugnt och stilla lämnat oss, 

syskon, svåger, svägerskor, övrig 

släkt och många vänner, i djup sorg 

och saknad. Men i ljusaste minne 

bevarad. 

Nyholmen, Vislanda den 17 april 1962. 

EDIT 

 SVEN och MARGARETA 

Kerstin, Barbro 

KARL 

Hur gott att i ålderns och levnadens 

höst 

Få lägga sitt huvud att vila 
Och sova den sömnen, som ensam ger 

tröst 

Och bort ifrån stormarna ila. 
När kallet är fyllt, som av Herren du 

fått. 

Få vandra den vägen som alla har gått. 

Sv. ps. 298. 

 Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

söndagen den 29 april kl. 10.15.  
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Ur Smålandsposten N:o 65 Lördagen den 28 April 1962. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller i dag verkstadsarbetare Anders Isaksson, Enigheten, Vislanda. Han är född i 

Blädinge, och har arbetat på olika platser, bl.a. hos Uno Hörberg i Grimslöv. Åren 1938–40 var 

han anställd som rättare på Oby Gård. De senaste tio åren har han varit anställd hos A-Betong, 

Vislanda, där han alltjämt är i verksamhet. Inom det fackliga området har han nedlagt ett 

omfattande och intresserat arbete, sålunda var han ordf. i tio år i följd inom avd. 492 av 

Fabriksarbetarförbundet, där han alltjämt kvarstår i styrelsen. Vidare är han medlem i 

arbetarkommunen, samt huvudman i Vislanda sparbank m.m. Lugn och sympatisk till sitt sätt har 

han gjort sig omtyckt av såväl arbetsbefäl som kamrater och vänner. 

 

  60 år fyller på lördag fru Gerda Svensson, Lindås Västregård, Vislanda. 

 

 

Ja från Vislanda till mejerifusion 
 

  Medlemmarna i Vislandaortens mejeriförening var i går kallade till extra stämma för behandling 

av frågan om event. sammanslagning med Växjöortens mejeriförening. 

  Lantbrukare Gunnar Johansson, Hönetorp, Vislanda, informerade om innehållet i fusionsavtalet. 

Under diskussionen framkom vissa betänkligheter om man befarade sämre service vid en fusion 

kommer men man hoppades, att fördelarna skulle uppväga nackdelarna. 

  Beslutet om att godkänna fusionsavtalet blev enhälligt. Om en månad skall ny stämma hållas för 

konfirmering av gårdagens beslut. Fusionen träder i kraft den 1 oktober i år.  

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 66 Måndagen den 30 April 1962. 
 
 

 

 

   

 

 

 
 
Födelsedagar. 
 

  85 år fyller i morgon fröken Agnes Rosengren, Gröna gatan 30, Vislanda. Hon är född i Tor-

hamn, Blekinge men har under många år bott i Vislanda. Född och uppväxt i ett hem, där 

föräldrarnas stora intresse var den religiösa verksamheten och för vilket särskilt fadern nedlade 

mycket arbete, blev det även fröken Rosengrens intresse. 

 

  70 år fyller i morgon änkefru Ester Bengtsson, Lindås, Vislanda. Hon är född i Algutsboda. Vid 

1920-talet kom hon till Vislanda, då hon ingick äktenskap med lantbrukaren Gustav Bengtsson, 

Rickardshult, och flyttade till hans föräldrahem. Till följd av att maken blev sjuk måste makarna 

efter ett tiotal år sälja gården, och bosatte sig därefter i Lindås. Fru Bengtsson skötte under många 

år städningen av kyrkan, ett uppdrag som hon av åldersskäl för några år sedan lämnade till yngre 

krafter. Änka sedan 1951 sysslar hon ännu med att gå på kyrkogården och hålla några gravar i 

ordning åt vänner och bekanta. 

 

  70 år fyller på fredag fru Stina Magnusson, maka till f. trafikbiträdet Oscar Magnusson, Vislanda. 

 

 

 

Edvin Svensson 

Siw Svensson 

Vislanda.                             Mariestad. 

Den 29/4 1962. 

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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                   Fina elevarbeten vid 

                          Vislanda yrkesskola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Vislanda yrkesskola har avslutat sin verksamhet för läsåret 1961/62. Det sammanlagda 

antalet elever har uppgått till 130. 

  Inom ämnet ”Handel och kontor” har kassör Nils Johansson, Vislanda, undervisat i 

bokföring och maskinskrivning, 90 resp. 60 timmar, dekoratör Jacob Eklund, Alvesta, i 

textning och plakatmålning, 50 timmar, och folkskollärarinnan Birgit Cöster, Vislanda, i 

engelska 90 timmar. ”Industri och hantverk” har omfattat motor och bilteknik under 

verkmästare Lennart Svenssons, Vislanda, ledning, 60 timmar, snickeri slöjdlärare Emil 

Nilsson, Vislanda, 60 timmar, och yrkesräkning folkskollärare Börje Johansson, 

Vislanda, 64 timmar. I ”Husligt arbete” har slöjdlärarinnan Svea Nilsson, Vislanda, 

undervisat i vävning 150 timmar, slöjdlärare Svea Hedman i sömnad 180 timmar, och 

fröken Anna Lisa Helte har hållit en kurs i hemfrysning under 30 timmar. Kurserna 

”Husligt arbete” har genomförts i samarbete med landstinget. 

  Före avslutningen var utställning av elevernas arbeten anordnad, vilken visade att både 

lärare och elever nedlagt ett mycket intressant arbete med synnerligen gott resultat. 

  Avslutningen inleddes med pianomusik av kantor Yngve Johansson, Blädinge. Rektor 

Harry Larsson, Vislanda, yttrade bl.a. i sitt hälsningsanförande, att på grund av vissa 

ändringar av kursplanerna av överstyrelsen, några av årets kurser ligger inom farozonen 

för indragning under nästa läsår. Han hoppades emellertid att det hela skulle kunna ordna 

sig på bästa sätt. 

  Inspektör Oscar Mellberg i länsarbetsnämnden i Växjö talade om ungdomens yrkesval. 

Han redogjorde för de olika möjligheter för yrkesutbildning som finns inom Kronobergs 

län och framhöll vikten av att de unga redan i folkskolan går in för att skaffa sig goda 

kunskaper, vilka ger en bättre start för deras vidare utbildning. 

  Efter det rektor Larsson redogjort för läsårets verksamhet och för nästa års kurser 

avtackades rektor, lärare och elever av skolans inspektor, direktör Göthe Johansson, 

Vislanda, och gemensamt sjöngs ”Du gamla, du fria”. 

 

 

Rektor Harry Larsson och inspektor Göthe Johansson 
beundrar de vackra kvinnliga elevarbetena. 
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Ur Smålandsposten N:o 67 Torsdagen den 3 Maj 1962. 
 
 

 

 

   

 

 

 
 

 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller i dag fröken Elsa Johansson, Säl-

hyltan, Vislanda. Jubilaren är född i Ringamåla, 

Blekinge län, men kom redan i tidiga barndomen 

med föräldrarna till Sälhyltan, Vislanda, där fadern 

tillträdde banvaktsplats. Fröken Johansson har bott 

hemma och bistått sina föräldrar och för övrigt 

varit flera Vislanda-familjers trogna hjälpreda. 

Hon har även varit mycket anlitad som servitris 

vid festliga tillställningar. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
Valborgsmässoafton och första maj firades 

traditionsenligt 

i Vislanda. 
 

  Våren i Vislanda hälsades traditionsenligt välkommen 

valborgsmässoafton med sång, musik och bål på 

Tallevi. Kyrkokören under ledning av Bertil Friman, 

Vislanda, sjöng några vårsånger och Vislanda musikkår 

med kassör Ferm, Växjö, som dirigent, utförde flera 

musiknummer. Talet till våren hölls av stationsmästare 

Sven Kronström, Vislanda. Bålet brann ovanligt vackert 

i den kyliga men vindstilla kvällen. 

  På morgonen första maj fick Vislandaborna åter njuta 

av musik av musikkåren, som sin vana trogen gjorde en 

rond genom samhället och med sprittande marschmusik 

hälsade våren. Socialdemokraternas demonstrationståg 

med Vislanda musikkår i täten gick genom samhället på eftermiddagen till Folkparken, 

där politiskt föredrag hölls. 

 

 

 

 

Birger Eriksson 

Siv Eriksson 

Vislanda.                           Stockholm. 

Valborgsmässoafton. 

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att Gud i sitt allvisa råd 

till sig hemkallat 

vår käre far, 

morfar och farfar 

Aron Wilhelm 

Andersson 
* 7/10 1870 

som i dag stilla insomnat efter ett 

tåligt buret lidande. Djupt sörjd av 

oss, broder, släkt och vänner. 

Vislanda och Rumsalycke den 29 april 

1962. 

MARTINA och BENGT 

IDA och KARL 

PER och EDIT 

SVEN 

ESTER och MARTIN 

ANNIE 

JUDIT och GUNNAR 

Barnbarn och Barnbarnsbarn 

Mor har räckt ut handen 

Far har fattat den. 

Och på den andra stranden 
Mötas de igen. 

Tack käre Far för allt. 

Sv. ps. 540 och 557. 

Hr Lars Lindgren med maka Ulla, född 

Holmkvist, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs foto, Vislanda). 
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Ur Smålandsposten N:o 72 Lördagen den 12 Maj 1962. 
 

Dödskrock vid Vislanda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

  50-årige lagerchefen Börje Lagerström, Sölvesborg, ljöt en 

ögonblicklig död då han på torsdagsmiddagen bakifrån körde på en 

stillastående djurtransportbil på vägen Ljungby – Vislanda ett par 

kilometer väster om Vislanda samhälle. 

  Olyckan hände mitt på en nära två km. lång raksträcka, och det 

betecknas som oförklarligt, att Lagerström inte i tid såg lastbilen och hann göra en 

undanmanöver. 

  Krocken blev mycket våldsam. Personbilen – av stationsvagnstyp – bröt in under 

lastbilens flak och hela frampartiet och förarsätet blev helt demolerat. Hr Lagerström, 

som färdades ensam, träffades i huvudet av lastbilsflakets högra bärbalk och torde ha 

ljutit en ögonblicklig död.  

  Lastbilsföraren, som är hemmahörande i Alvesta, satt inne i sin bil och gjorde en del 

anteckningar, när han plötsligt hörde ett våldsamt brak och kände en kraftig stöt i 

fordonet. När han rusade ut mötte honom en förfärande anblick. Han hejdade första 

trafikant – en annan lastbilschaufför – och fick hjälp med att larma ambulans och polis.  

  Den påkörande Sölvesborgsbilen hade efter krocken kastats ytterligare fram ett stycke 

och stod snett över vägen, som till stor del blev blockerad. En av statspolisens patrullbilar 

var dock i närheten och dess personal ryckte in och lotsade övriga trafikanter förbi. 

  Ambulans från Växjö kom sedan snabbt till platsen och tog hand om personbilsföraren, 

men läkarna på Växjö lasarett hade endast att konstatera dödsfallet. 

  Polisen i Vislanda har hand om utredningen. Lastbilsföraren torde vara helt utan skuld 

till olyckan. Transportbilen – lastad med smågrisar – hade parkerat mycket väl vid 

vänstra kanten mitt på en lång och plan raksträcka, där ingenting fanns som kunnat 

skymma sikten för personbilsföraren. Möjligen har han ett ögonblick slumrat till vid 

ratten. 

  Den omkomne Lagerström beskrives som en mycket rutinerad och i vanliga fall 

försiktig bilist. Han var född i Karlshamn men har sedan 22 år bott i Sölvesborg, där han 

nu representerade F:a And. Nilsson, Läder och skodon. Lagerström efterlämnar maka, son 

och dotter. 

 

 

Personbilen blev fruktansvärt demolerad och föraren ljöt en ögonblicklig död. Lastbilen 

– en djurtransportbil – fick obetydliga skador. 

Personbil 

    körde rätt 

         på lastbil 
 



 
104 

 

Nya inbrott i Vislanda 
 

  Två nya inbrott har begåtts den senaste tiden i Vislanda. 

  Natten till onsdagen skedde det första inbrottet i café Zini, Storgatan 10. Cigaretter, en 

transistorradio och en mindre summa i växelmynt stals. Tjuven eller tjuvarna hade tagit 

sig in via ett fönster i källaren. 

  Det andra inbrottet upptäcktes på torsdagen. På fastigheten Storgatan 8 hade 

tvättautomaten länsats på 50 kr. i 50-öringar. När stölden skett är svårt att säga. Låset var 

uppbrutet, men det fanns 30 kronor i automaten. Troligen har dessa mynt lagts i 

automaten sedan stölden skedde. Det innebär att stölden skett för en tid sedan. 

 

SSS-rymmare tagen i Vislanda 
 

  SSS-rymmaren och kriminalpatienten Karl Vilhelm Nyberg greps på torsdagen i 

Vislanda av polisen och återfördes till SSS. 

  Nyberg har varit borta från SSS sedan han rymde den 25 april. Han hade vistats till-

sammans med en skärslipare i trakten och till Vislanda hade han kommit närmast från 

Torne och Grimslöv. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 74 Tisdagen den 15 Maj 1962. 
 

Dödsfall. 
 

Matilda Svensson †. Fru Matilda Svensson, 

Lindås Kyrkoholm, Vislanda, avled i går. 

  Hon var född i Långaryds församling 1881. 1908 

gifte hon sig. Maken dog 1952. Närmast sörjes hon 

av fem söner och en dotter. Sonen Ivar är målar-

mästare och bosatt i Kyrkoholm, Lindås, Vislanda, 

Albin trädgårdsmästare i Helgevärma, Edvin 

målarmästare i Vislanda, Fridolf målarmästare i 

Sävedalen, och Zidon målare i Fornåsa, Motala kn. 

Dotter Edit är bosatt i Räppe. I deras sorg deltaga 

barnbarn, bröder, övrig släkt och många vänner. 
 

 

 

Sång hos Vislandas gamla.  Vislanda kyrko-

kör gjorde i fredags kväll ett besök på 

Vislanda nya ålderdomshem. Efter det man 

sjungit några vårsånger, bjöds pensionärerna 

på kaffe. Efter kaffet sjöng kören igen och 

kvällen avslöts med aftonbön och psalm 434. 

Socialnämndens ordf. hemmansägare Gunnar 

Johansson, Hönetorp, Vislanda, tackade kören 

och önskade att den fler gånger ville komma 

och sjunga för de gamla. Från kören överlämnades blommor till föreståndarinnan syster 

Agnes, genom körens v. ordf. köpman Bertil Friman. 

 

 

 

 

 
 

Vår kära mor, 

mormor och farmor 

Matilda Svensson 
* 9/3 1881 

har i dag lugnt och stilla insomnat i 

tron på sin Frälsare. I tacksamt 

minne bevarad av oss, barnbarn, 

bröder, övrig släkt och vänner. 

Vislanda den 14/5 1962. 

BARNEN 

Sv. ps. 568. 

  För dem, som önskar följa den avlidna 
till hennes sista vilorum meddelas, att 

jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

lördagen den 19 maj kl. 15. 
  Efter begravningsakten inbjudes på 

kaffe på Vislanda Hotell.  

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 75 Torsdagen den 17 Maj 1962. 
 

Konfirmandjubiléer i Vislanda 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1902 och 1912 års konfirmander har firat jubileum i Vislanda kyrka. 

  Initiativtagare till 60-årsjubiléet var f. hemmansägare Aug. Petersson, Glimminge, 

Vislanda. Av 66 konfirmander hade 30 avlidit, 13 var förhindrade att komma. En krans 

nedlades på konfirmationslärarens, kyrkoherde Lars Sjöborgs grav å Vislanda kyrkogård. 

F.d. kommunalkamreraren Carl Olofsson, Älmhult, yttrade några minnesord i samband 

med kransnedläggningen. 

  Fru Junis Olsson och fru Jenny Karlsson, Vislanda, stod som sammankallande för 50-

årsjubiléet. Här var 32 närvarande, 20 förhindrade och 24 döda. På lördagen hade fruarna 

Olsson och Karlsson lagt ned en krans på konfirmationslärarens, kyrkoherde N. Nilssons 

grav å Tegnerkyrkogården i Växjö. Prosten Josef Gustafsson, Växjö, höll en kort 

andaktsstund vid graven. 

  Båda konfirmandgrupperna samlades på söndagsmorgonen vid sockenstugan och gick så 

i procession in i kyrkan under orgelmusik. I teten gick kyrkoherde Nils Ekedahl, 

Blädinge, och kyrkovärdarna. Under högmässan vid vilken kyrkoherde Ekedahl pre-

dikade, sjöng kyrkokören ”Kommen till mig” och ”På Gud och ej på eget råd”. Konfir-

manderna deltog också i nattvardsfirandet. Efter gudstjänstens slut samlades man på 

Vislanda hotell. Här talades om gamla minnen och om de år som gått. Hr Olofsson, 

Älmhult, framförde ett tack till hr Petersson för hans goda initiativ och arbete och f. 

polisman Carl Gustaf Hellgefors, Stockholm, tackade fruarna Olsson och Karlsson. Tal 

hölls också av kyrkoherde Ekedahl. Man företog en insamling till förmån för Röda 

korsets spetälskefond. 

 

De 50-årsjubilerande konfirmanderna församlade inne i templet. 

De 60-årsjubilerande konfirmanderna var inte så många till antalet. Här är de samlade vid 

altaret i kyrkan. 
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Ur Smålandsposten N:o 76 Tisdagen den 19 Maj 1962. 
 

Dödsfall. 
 

Anton Nyh †. På torsdagen avled f. vägarbetaren  

Anton Nyh, Brånan, Vislanda, i sitt 66:te 

levnadsår.  

  Den avlidne var född på ett torp under Aplamon, Vislanda, och har hela sitt liv varit födelse-

bygden trogen. Som för alla fattiga barn i en stor syskonskara blev det att redan före konfirma-

tionsåldern klara sig själv. I mitten av 1920-talet fick han anställning vid vägförvaltningen, där han 

arbetat till pensionsåldern. 1924 ingick han äktenskap och några år senare byggde makarna en villa 

i Brånan, som han gjort till ett vackert eget hem. Nyh efterlämnar minnet av en trogen och pålitlig 

arbetare, som fått förmäns och kamraters fulla uppskattning. 

  Han sörjes närmast av maka, f. Samuelsson, och fyra barn. Gulli är gift med handl. Åke Harden-

mark, Siri är gift med hr Knut Samuelsson, Ljungby, Karin gift med hr Gösta Magnusson, Säve-

dalen, och Stig vistas i hemmet. Dessutom sörjes han av barnbarn och syskon. 

 

Ellen Bengtsson †.  I torsdags avled fru Ellen Bengtsson, Haramon, Vislanda. 

  Hon var född i Åker, Vislanda 1889. Hennes make, hemmansägaren Petter Olof Bengtsson, 

Haramon avled 1940. Fru Bengtsson har sedan dess med hjälp av brorsöner brukat gården. 1942 

lät hon bygga ny mangårdsbyggnad. Under sista tiden har hon varit sjuk och vårdats hos en 

brorson i Åker, där hon slutade sina dagar.  

  Närmast sörjes hon av brodern, f. hemmansägaren Sven Johansson, Elnaryd, Vislanda, systern 

Anna gift med f. hemmansägare Oskar Stjärna, Älmhult, och Ida gift med hemmansägare Klas 

Johansson, Kistiga, Virestad. I deras sorg deltager syskonbarn, övrig släkt och många vänner. 

 

 

Trafikmissöde i Vislanda. 
 

  I korsningen mellan Elnarydsvägen–Kungsgatan i Vislanda körde på torsdagen en 

transportcykel förd av en Alvestayngling rakt in i en personbils framparti. 

 

 

 
 

Min älskade make 

och vår käre far 

och morfar 

Anton Nyh 
har i sitt 66:te levnadsår hastigt 

lämnat oss, syskon, släkt och många 

vänner i outsäglig sorg och saknad. 

Vislanda den 17 maj 1962. 

ROSA NYH 

Gulli och Åke 

Siri och Knut 

Karin och Gösta 

Stig 

Barnbarnen 

Tom är platsen i hemmets vrå 

Tom blir vägen att ensam gå,  

Tack käre Make, för år som gått 
Tack, snälle Far för allt vi fått. 

Sv. ps. 355. 

  För dem, som önska följa den avlidne 

till hans sista vilorum meddelas, att 

jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 
lördagen den 26 maj 1962 kl. 15.00. 

  Efter begravningsakten inbjudes till 

kaffe å Vislanda Hotell.  
  Meddelas endast på detta sätt. 

 

 

 

 
 

Vår älskade syster, 

faster och moster 

Ellen Bengtsson 
* 19/2 1889 

har i dag stilla insomnat i tron på sin 

Frälsare. Sörjd av oss, övrig släkt 

och många vänner. 

Haramon, Vislanda den 17/5 1962. 

SYSKONEN 

Syskonbarnen 

Min sällhetsdag, jag väntar dig, 

Jag redo är, jag kläder mig 

i vita högtidsdräkten. 
Kom, Jesu! ”Ja, jag kommer snart”, 

du svarar mig, jag hörer klart 

din röst i morgonväkten. 
Ära, ära vare Herran! 

Viken fjärran, sorger alla 

Gudi vill jag mig befalla. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka söndagen den 27 maj 1962 kl. 10.15. 
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  Cyklisten skulle svänga åt höger och hade tydligen inte observerat bilen, som var 

hemmahörande i V. Torsås och på väg västerut. Bilens framparti fick några ordentliga 

bucklor men dessbättre slapp cyklisten undan med lindrigare skador. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 78 Tisdagen den 22 Maj 1962. 
 

Vislanda, Grimslöv teleautomatiseras 
 

  Sista veckan i maj blir en hektisk automatiseringsperiod för televerket. På fem olika håll 

i landet ersätts då telefonisterna av automatstationer med början i Frövi 23 maj. Tre dagar 

senare följer Eksjö och 29 maj blir automatiseringsdag för såväl Gagnef-Floda rikt-

nummerområde, Grimslöv och Vislanda knutgrupper som Gränna riktnummerområde. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 79 Torsdagen den 24 Maj 1962. 
 

Vislanda-pojke drunknade 

under skolresa i Ronneby 
 

Hittades på botten 
i utebassäng 

 

  Trettonårige Sven Göran Haraldsson, son till lant-

brukare Harald Johansson, Ekemon, Vislanda, drunk-

nade på onsdagsmiddagen i utebassängen vid Ronneby 

brunn. Pojken hade tillsammans med 120 andra skol-

ungdomar från Vislanda kommit till Ronneby på en 

skolresa. 

  Under det man höll på med badning och ett fyrtiotal 

barn vistades i den 50 meter långa bassängen upp-

täcktes plötsligt trettonåringen liggande på botten av 

den grunda avdelningen omedelbart intill den djupare 

delen. 

  Han kan endast ha legat på botten en kort stund, då 

fyra lärare och vakter hade uppsyn över barnen. 

  Trots konstgjord andning omedelbart efter det man 

fått upp pojken och under vägen till lasarettet i Karlskrona stod livet inte att rädda. 

 

Resan avbröts. 
 

  Den tragiska olyckan vållade givetvis den djupaste förstämning bland alla resenärerna. 

resan avbröts, och man vände snarast möjligt åter direkt hem till Vislanda. 

  För att helt få dödsorsaken klarlagd – drunkning eller hjärtförlamning – skall den döde 

gossen obduceras. Ingen torde på något sätt kunna lastas för olyckan, omtalar ett ögon-

vittne för Smålandsposten.  

  Bevakningen vid bassängen var mycket noggrann och sköttes av fyra lärare och en 

badvakt. Lärarna och badvakten upptäckte ungefär samtidigt att Sven Göran försvunnit 

under vattnet. Badvakten kastades sig omedelbart i och tog upp gossen. Omedelbara och 

energiska upplivningsförsök påbörjades och läkare och ambulans kallades. På lasarettet i 

Den omkomne 13-åringen Sven Göran 
Haraldsson. 
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Karlskrona försökte läkarna att med ett operativt ingrepp i halsen rädda gossen, men 

allting var förgäves. 

  Den omkomne Sven Göran Haraldsson var född år 1949 och son till hemmansägare 

Harald Johansson och hans maka, Ekemon, Vislanda. Gossen gick i sjätte klass i folk-

skolan i Vislanda. Han var mycket omtyckt av både lärare och kamrater. Han var mycket 

idrottsintresserad och hade trots sin ungdom nått mycket goda skolidrottsresultat. 

  Närmast sörjande är föräldrar jämte fem syskon. 

 

Unga tjuvar fast 

i Vislanda 
 

  Polisen i Vislanda klarade i går upp en plånboksstöld i samband med en spritfest.  

  Två ynglingar hemmahörande i Åseda och Växjö, kunde mycket snabbt gripas, och 

landsfiskalen i Alvesta har förklarat bägge anhållna. 

  Åseda-ynglingen har erkänt, medan Växjö-ynglingen bestrider. Pojkarna hade rest till 

Vislanda tillsammans med en man från Åryd, vilken blev bestulen. Sedan de bägge 

ynglingarna lämnat sällskapet upptäckte Åryd-bon, att hans plånbok innehållande 

omkring 100 kr., försvunnit. Polisen hittade snabbt de båda ynglingarna. De stod utanför 

samhället och försökte lifta. Plånboken med en del värdepapper hade kastats i skogen, 

medan pengarna hittades i Åseda-ynglingens ena strumpa. 

  Ytterligare en stöld har rapporterats i Vislanda. Det är ett strykjärn, som stulits från en 

strykinrättning. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 80 Lördagen den 26 Maj 1962. 
 

Födelsedag. 
 

  80 år fyller på tisdag f. hemmansägaren Vilhelm 

Andersson, Vislanda. Han är född i Sköflemon, 

Vislanda, och yngst av åtta syskon. Fem av hans 

bröder emigrerade i unga år till Amerika. Vilhelm 

Andersson fick tidigt börja arbeta i hemmat. Under 

vintrarna var han och brodern i Västergötland och 

arbetade som skogsarbetare. Åren 1901 – 1903 var 

han anställd som banarbetare i Vislanda och var 

med om bl.a. då Boråsbanan kopplades samman 

med SJ i Alvesta. Vid ingånget äktenskap 1903 

flyttade han tillbaka till föräldrahemmet i Sköfle-

mon och efter att en tid ha brukat gården tillsam-

mans med fadern blev han sedan ägare till den. 

1944 övertogs gården av en son och herrskapet 

Andersson byggde sig en villa i samhället. Men 

Andersson fortsatte med bl.a. skogskörslor och 

gaturenhållning vid ett antal fastigheter inom sam-

hället. Hr Andersson har varit en arbetsmänniska 

som få. Hans förut mycket goda hälsa har nu något 

försämrats, men hans glada och ljusa livssyn finns 

kvar och han berättar gärna om de tider som flytt. 

 

 
 

 

 

 
 

Vår älskade son 

Sven Göran 
* 6/8 1949 

har i dag hastigt lämnat oss i 

djupaste sorg men i ljusaste minne 

bevarad. 

Ekemon, Vislanda den 23 maj 1962. 

STINA och HARALD JOHANSSON 

Syskonen 

Farfar och morföräldrar 

Vad han tar och vad han giver, 

Samme Fader han dock bliver, 

Och hans mål är blott det ena 
Barnets sanna väl allena. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 
kyrka lördagen den 2 juni 1962 kl. 14. 

Samling vid kyrkan. Efter jordfästningen 

en vänlig inbjudan till Centralskolan. 
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Ur Smålandsposten N:o 81 Måndagen den 28 Maj 1962. 
 

                                    Från kristna 

                                         verksamheten 
 

Vislanda  
 

  Vislanda kyrkliga sykretsar har haft sin sedvanliga missionsauktion i kommunalsalen i 

Vislanda under god tillslutning. Först höll komminister Verner Ahlberg en andaktsstund 

varvid kollekt upptogs. Det vilade en vemodig stämning över sammankomsten till följd 

av den stora sorg, som genom drunkningsolyckan i Ronneby hade drabbat flera av med-

lemmarna i sykretsen. Med anledning av detta beslöt man om att utlysa en tyst minut 

varefter Nils Ekedahl, Blädinge, uttalade några minnesord. 

  Så följde kaffeservering och auktion på skänkta varor. Vidare var det dragning i ett 

lotteri, vars vinster också var skänkta. Genom kollekt, servering, gåvor och lotteri samt 

auktion inflöt tillsammans 2.313 kr. Kyrkoherde Ekedahl uttalade ett varmt tack till det 

goda resultatet. Kvällen avslutades med en psalm. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 82 Tisdagen den 29 Maj 1962. 
 

Yngling och flicka på mc  

i våldsam vurpa i Kånna 
 

  En motorcyklist från Vislanda-trakten med en Ljungbyflicka på bönpallen for i går kväll 

i över 100 km:s hastighet av vägen i en kurva vid Kånna högar och krockade med ett 

mjölkbord. 

  Både föraren och flickan kastades av motorcykeln och for i en båge långt ut på en åker. 

Föraren ådrog sig vid krocken med mjölkbordet mycket svåra ansiktsskador och fördes 

medvetslös i ambulans till Ljungby lasarett. 

  Flickan tycktes ha kommit något lindrigare undan. Hon var vid fullt medvetande men 

hade skadats så pass illa, att även hon måste föras till lasarettet för vård. 

  Flickan kände inte ynglingen närmare utan hade bara tillfälligt åkt med ut på en åktur, 

som lätt kunde ha kostat henne livet. 

  Mjölkbordet vid vägkanten krossades till smulor och även motorcykeln blev mycket illa 

tilltygad. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 83 Fredagen den 1 Juni 1962. 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

Björn Rosengren 

Margareta Kåbjörn 

Vislanda.                            Östersund. 

Göteborg den 31 maj 1962. 

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Vislanda nu teleautomatiserat 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Från och med tisdagen automatiserades telenätet i Vislanda. Det av alla abonnenter så 

välkända ordet ”Vislanda” från någon av telefonisterna försvinner och var och en telefon-

innehavare får själv med nummerskivans hjälp klara av sina telefonsamtal. Före-

ståndarinnan, fröken Olivia Petersson, har i 45 år tjänstgjort i Vislanda. I 34 år har hon 

varit föreståndarinna, en tjänst som hon utfört till allas belåtenhet. Men inte blott fröken 

Petersson utan också hennes medarbetare, som under hennes insiktsfulla ledning fått lära 

sig yrket, är värda ett varmt tack för deras samvetsgranna och plikttrogna arbete. Själv 

vill fröken Petersson framföra sitt och personalens tack till abonnenterna för den 

uppskattning och förståelse, som de fått röna under de gångna åren. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 84 Lördagen den 2 Juni 1962. 
 
Från Vislanda, meddelas: 

  Under hela sista tjänstgöringsdagen för telefonisterna i Vislanda förekom hyllningar i 

form av blommor och presenter från abonnenter. Telekommissarie E. Åkesson, Växjö, 

överlämnade blommor till föreståndarinnan fröken Olivia Petersson och tackade henne 

och hennes personal för ett gott utfört arbete. På kvällen hade telefonisterna avskeds-

middag å Vislanda hotell. Fröken Petersson frambar sitt varma tack till sina medarbetare 

för plikttroget arbete och ospard nit samt för den goda kamratanda, som alltid varit 

rådande på arbetsplatsen. Fru Britta Johnsson tackade å personalens vägnar fröken 

Petersson och överlämnade en vacker blomsteruppsats. Ett trevligt inslag, som förhöjde 

den i övrigt mycket goda stämningen, var då v. brandchefen, trädgårdsmästare Sigvard 

Hedlund trädde in i festsalen med en jättestor rosenbukett och blomstersmyckade fröken 

Samtliga telefonister i Vislanda samlade inför avskedet: Sittande ses fruar-

na Ebon Nilsson, Britta Johnsson, Marit Nilsson, fröken Karin Lundell och 

fru Anna-Stina Törnqvist. Bakom dem ses föreståndarinnan fröken Olivia 

Petersson och därefter fröken Lena Haraldsson och fruarna Amelie Nord-

ström och Asta Ferm. 
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Petersson och de 16 telefonisterna samt uttalade sitt och Vislanda brandkårs tack för allt 

extra arbete damerna haft med brandalarmeringen under de gångna åren. Under kvällen 

föredrogs en versifierad hyllning till telefonisterna. 

 

Födelsedag. 
 

  70 år fyller i morgon lantbrukare Ernst Pettersson, Nyatorp, Hullingsved, Vislanda. Han 

är född på det torp under Biabackens gård och har alltid varit hemförsamlingen trogen. 

Som alla torparebarn fick han tidigt börja arbeta åt andra, under de första åren hos 

bönderna. Sedan fick han anställning vid SJ som banarbetare. 1919 ingick han äktenskap. 

De två första åren bodda makarna i hans föräldrahem. Enär modernäringen lockade 

slutade han 1921 vid järnvägen och förvärvade jordbruksfastigheten Nyatorp under 

Hullingsved. På denna gård som han ännu äger och brukar, har han utfört sin manna-

gärning. Trots de 70 åren är Pettersson vital. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 85 Måndagen den 4 Juni 1962. 
 
Begravning. 
 

  En gripande jordfästning ägde i lördags rum i Vislanda, då skolynglingen Sven Göran Haralds-

son, Ekemon, som så tragiskt omkom i Ronneby under en skolutflykt jordfästes. Klasskamraterna 

med sina lärare bildade häck, då kistan bars in i kyrkan, under det kantor Ernst Rosengren spelade 

”Melodia Funébre” av Daniel Olson. Barnkören sjöng ”Härlig är jorden”. Jordfästningen förrät-

tades av kyrkoherde Nils Ekedahl, Blädinge, som talade över orden i Jobs bok ”Herren gav, och 

Herren tog, lovat vare Herrens namn” och sjöng begravningsmässan. Efter slutpsalmen sjöng 

barnkören ”Så tag nu mina händer”. Kistan bars till graven å gamla kyrkogården under det att ”Nu 

lämnar vi stoftet åt graven” av Albert Runbäck spelades. Eleverna i klasserna 5 och 6 bildade häck 

från kyrkporten till graven. Vid graven tog först föräldrar och syskon ett sista farväl av sin käre. En 

rik blomstergärd nedlades. För de närmaste släktingarna talade kyrkovärd Arvid Johansson, 

Hönetorp, Vislanda. Hemmansägare Gunnar Johansson, Hönetorp, Vislanda frambar skolstyrel-

sens sista hälsning. För grannar och ungdomskamrater talade hrr Rune Axelsson och Olle Nilsson, 

Sälhyltan, Vislanda. Folkskollärare Alf Andersson och två klasskamrater nedlade klassens krans 

och krans från samtliga klasser nedlades av Billy Törnqvist. För lärarkåren talade rektor Harry 

Larsson, som också nedlade en krans från Ronneby stad. Fabrikör Carl Carlsson, Vislanda, 

frambar Vislanda IF:s sista hälsning. Kyrkoherde Ekedahl uttalade de sörjandes tack varefter 

gemensamt sjöngs ”Tryggare kan ingen vara”. Gåvor till Rädda barnen och Vislanda IF:s ung-

domssektion hade skänkts. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 88 Lördagen den 9 Juni 1962. 
 
Från Vislanda, meddelas: 

  Svenska flaggans dag firades i Vislanda med en anslående högtid å Tallevi. Samling 

skedde vid Centralskolan. Med Svenska flaggan och Vislanda musikkår i täten 

marscherade man till Tallevi. I tåget deltog ett flertal föreningar med flaggor. Efter 

inmarschen på Tallevi skedde först parad för fanan. Musikkåren utförde därefter ”Du som 

världen har till rike” och Stenhammars ”Sverige”. Kultur- och fritidsnämndens 

ordförande, stationsmästare Sven Kronström, hälsade välkommen. Högtidstalet hölls av 

rektor Sven Bergström, Alvesta. Till sist förekom ett mycket livligt uppskattad gym-

nastikuppvisning av en småbarnstrupp under ledning av fröken Inga-Lill Fredriksson. 
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VISLANDA-LÄRARE HYLLAD 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vid skolavslutningen i Vislanda blev lärarinnan Ester Svensson hjärtligt avtackad av 

skolstyrelsen och skolans rektor. 

  Vid ett samkväm i Vislanda hotell frambar rektor Harry Larsson sitt och övriga 

kollegors tack för gott samarbete och överlämnade blommor. 

  Fröken Svensson kan se tillbaka på en lång och gagnerik lärargärning. Efter 

lärarinnenexamen i Växjö 1926 tjänstgjorde hon i fyra år i Härlunda och kom 1931 till 

Blädingeås skola. 1949 förflyttades fröken Svensson till Vislanda. Hon flyttar nu till 

Vrankunge, där hon inköpt sitt föräldrahem. Här kan hon i lugn och ro se tillbaka på de 

gångna åren, som varit arbetsamma med så rika glädjeämnen i fostrans tjänst. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 89 Tisdagen den 12 Juni 1962. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 90 Torsdagen den 14 Juni 1962. 
 
 

 
 
   
 
 

Lärarinnan Ester Svensson hyllas med blommor av rektor Harry Larsson. 

Vejne Karlsson 

Kerstin Karlsson 

Ryd.                                       Vislanda. 

Pingstafton. 

Ingemar Nilsson 

Birgit Karlsson 

Vislanda.                               Fridafors.                                    

 

 

Arne Johansson 

Maiken Karlsson 

Vislanda.                              Vislanda. 

Pingstafton. 

  

 
 

 

 

Förlovade 

 

 

Rune Carlsson 

Eva Svahn 

Virestad.                                Vislanda. 

Pingstafton 1962.                                      

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 92 Måndagen den 18 Juni 1962. 
 

Vislanda blev Smålandsmästare 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Vislanda IF:s juniorlag satte i lördags kronan på verket genom att i 

finalen i Smålands JDM besegra gästande IFK Oskarshamn med       

3 – 0 på Tallevi. 

  Det var med säkerhet första gången i Småland en förening från div. VI lyckats erövra denna titel. 

Dessa ungdomar är värda all heder, och man får hoppas att de i framtiden visar samma goda anda 

som hittills. Sker så och de blir sin förening trogna må lagren i de högre serierna rädas för fram-

tiden. 

  Finalen var inte av samma höga klass som förra hemmamatchen mot Värnamo och det är helt 

förståeligt, då samtliga agerandes nerver var på helspänn inför avgörandet. Vad som i första hand 

fört elvan till slutsegern är odiskutabelt det bakre försvaret. Målvakten Staffan Nilsson har endast 

släppt in en boll i kassen, men däremot fångat många bollar, som verkat vara givna mål. Övriga 

försvarsspelare, som Alf och Leif Rydström, Thagesson och Boström har visat ett spel, som inget 

av de deltagande lagen kan uppvisa. ”Mästarkedjan” har inte klaffat hundraprocentigt, men det 

finns mycket fotboll i pojkarna. Gästerna, som före finalen hade samma poäng och målskillnad 

som hemmalaget hade säkerligen inte sin bästa dag. Därmed är inte sagt att de spelade dåligt. De 

första femton minuterna hade de ett gott grepp om spelet och då Kennert Magnusson vid en 

kollision med en motspelare fick axeln ur led och fick lämna planen var det inte många, som 

trodde på hemmaseger. Men det hela redde ut sig. Även den gode Leif Rydström blev i andra 

halvlek justerad och kunde därför inte göra någon större nytta. För övrigt var matchen mycket 

juste och båda lagen spelade polerad fotboll. Skall någon bland gästerna framhållas, så kommer i 

första hand hi Håkan Eriksson samt vi Mats Eriksson.  

  Före matchens början hälsade hr Torsten Rydström förbundets representant samt gäster och 

publik välkomna. 

  Så satte sig bollen igång och efter sex minuters spel var man färdig att notera 1- 0 till gästerna. 

Men Staffan Nilsson gjorde en storstilad räddning. Efter femton minuter blev så Kennert Magnus-

son justerad och det såg hotande ut. Men halvleken slöt mållös. Efter fem minuter i andra halvlek 

blev hemmapublikens stämband hårt ansatta. Då kom nämligen Johan Hult fri på sin kant, såg sig 

Vislanda-laget efter seriefinalsegern över Tord. 

Stående från vänster: lagledare Bror Rydström, K.G. Lönn, Arne Aronsson, Ingolf Thagesson, Kennert 

Magnusson, Rolf Rydström, Johan Hult, och lagledare Yngve Vesterlund. 
Knästående: Karl-Göran Ferm, Ulf Boström, målvakten Staffan Nilsson, Bertil Olofsson och Alf 

Rydström,  

 

Finalvann med 3 – 0 

över Oskarshamn 
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om och med ett otroligt lugn placerade han bollen utom räckhåll för målvakten. Det var det 

psykologiska målet. Därefter tycktes gästerna sträcka vapen, trots att Vislanda var decimerat till tio 

man. Kennert kom så småningom tillbaka men kunde inte uträtta det han ville. Nu blev det istället 

Leif Rydströms tur att bäras ut efter vristskada. Trots detta lyckades det Ferm, som spelat storfint 

hela matchen att placera den andra bollen i gästernas bur, och strax efteråt blev mål nr 3, också 

gjort av Ferm. Målet hade dock bismak av offside. De sista minuterna lekte hemmalaget med 

bollen, tills domarens pipa gick för full tid. 1962 års småländska juniormästare heter Vislanda IF. 

  Efter matchen förrättade förbundsrepresentanten Karl Ejnar Karlsson, Jönköping, plakettutdel-

ning till segrarna samt överlämnade samtidigt det ståtliga vandringspriset. 

  Den, som blåste i pipan hette Svensson och är från Värnamo. Publiken var ganska talrik. 

                                                                                                                                                    E. F. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 93 Tisdagen den 19 Juni 1962. 
 

Dödsfall. 
 

Anna Petersson †. Fru Anna Petersson, Vislanda, 

avled i lördags.  

  Hon var född i Skatelöv 1874. År 1892 ingick 

hon äktenskap med skomakaremästare August 

Petersson, Vislanda. Maken dog år 1938. Fru 

Petersson har varit en mycket god människa, som 

kärleksfullt vårdat sig om inte bara sitt hem och de 

sina utan också om alla dem, som besökt hennes 

gästfria hem. Sorgen och saknaden är stor. 

  Närmast sörjande är sönerna Martin och Enock, 

som är innehavare av Bröderna Peterssons skoaffär 

i Vislanda, samt sonen Helge, överpostiljon i 

Malmö. Dottern Ellida är gift med f.d. expeditions-

föreståndare Sven Magnusson, Stockholm, Olivia, 

f.d. telefonstationsföreståndare i Vislanda, och 

Amelie, gift med kamrer Karl Nordström, Vara. I 

deras sorg deltager sonhustrur, barnbarn och 

barnbarnsbarn. 

 

Födelsedag. 
 

  85 år fyller på fredag f. småbrukaren Johan Jöns-

son, Trästen, Vislanda. Nästa tisdag fyller hans 

maka Hilma 80 år. Båda är skåningar och födda i 

Munka Ljungby. Johan Jönssons föräldrar var 

småbrukare. Då han var en av de äldre av åtta 

syskon, blev det som för alla fattiga barn på den 

tiden att tidigt komma ut och klara sig själv, först 

som bonddräng. När han blev äldre började han 

arbeta vid sockerbruket i Ängelholm. 

  Fru Hilma Jönsson är lantbrukaredotter. Under 

ungdomen var hon hemma och hjälpte föräldrarna 

på gården. 1903 ingicks äktenskapet och makarna 

förvärvade en liten förfallen gård i hemförsam-

lingen på vilken knappast fanns födan till en ko. 

Här byggde de nya hus och uppodlade ett större 

vildmarksområde. Efter några år var det ett vackert 

hem med födan till häst och tre kor. Under denna 

tid måste Jönsson fortsätta att arbeta vid sockerbruket och på andra platser, varför det blev fru 

Jönssons lott att klara det mesta av de dagliga sysslorna på gården. 1945 sålde makarna gården och 

flyttade till Vislanda. 

 

 

 

 
 

Vår älskade och uppoffrande 

kära lilla mor och farmor 

Anna Petersson 
* 25 juli 1874 

har i dag lämnat oss i djupaste sorg. 

Oändligt sörjd och saknad men i 

ljusaste minne bevarad av oss. 

Vislanda den 16/6 1962. 

MARTIN och ASTRID 

ENOCK och BERTA 

ELLIDA och SVEN 

HELGE och BERTA 

OLIVIA 

AMELIE och KARL 

Barnbarnen 

Barnbarnsbarn 

Så skön går morgonstjärnan fram 

Och bådar, klar och lyckosam, 
Den stora dagens möte, 

Då själen, över jorden höjd, 

Få svinga sig med helig fröjd 
I himlafärdens sköte. 

Tiden, striden, 

Snart skall slutas,  
Friden njutas, 

Hoppet vinna,  

Tro och kärlek målet hinna. 

Sv. ps. 21. 

  För dem, som önskar följa vår kära till 

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

söndagen den 24 juni 1962 kl. 16. 

  Samling i kyrkan. 
  Efter gravsättningen inbjudes till kaffe å 

Vislanda Hotell. 
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Ur Smålandsposten N:o 91 Lördagen den 16 Juni 1962. 
 

Dödsfall. 
 

Karl Uno Bengtsson †. F. banarbetaren Karl Uno 

Bengtsson, Vislanda, har avlidit. 

  Han var född i Lästad, Blädinge 1896. Efter att ha 

ägnat sig år jordbruksarbete kom han 1917 till 

Hästhagens mosse i Vislanda, där han arbetade till 

år 1932. Samma år började han vid SJ:s elektri-

fieringsarbete och han pensionerades år 1957. 

  Närmast sörjes han av maka och sonen Bertil. 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 94 Torsdagen den 21 Juni 1962. 
 

Vislanda nya ålderdomshem invigt 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vislanda nya ålderdomshem invigdes i går vid en anslående 

högtidsstund. Tillhögtiden hade inbjudits bl.a. landshövding 

Bergquist, arkitekt Bengt Särwe, Malmö, kyrkoherde Eskil 

Jonson, Bergsnäs, kyrkoherde Nils Ekedahl, Blädinge, entreprenörer, konstruktörer, 

kontrollanter, kommunalfullmäktiges och socialnämndens ledamöter. 

  Efter kaffe besåg landshövdingen lokalerna och samtalade med de gamla. Själva invig-

ningen inleddes med psalmen 476: 1. 

Landshövding Bergquist i samspråk med pensionären Karl-Emil Nilsson, Vislanda. 

I mitten kommunalfullmäktiges ordf. Karl Karlsson. 

 

 

 
 

Min älskade make, 

min kära goda pappa 

Karl Uno 

Bengtsson 
* 30 september 1896 

har i dag lämnat oss, syskon, övrig 

släkt och många vänner i djup sorg 

och saknad. 

Vislanda den 14 juni 1962. 

INGEBORG BENGTSSON 

Bertil 

Ett hjärta av godhet har slutat att slå, 

Den eviga vilan har kommit. 
Oändlig är saknaden bitter och stor 

Dock finnes en tröst, du sover i ro. 

Sv. ps. 365. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

torsdagen den 21 juni 1962 kl. 14.00. 
  Samling vid kyrkan. 

 

Landshövdingen 

högtidstalade 
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  Byggnadskommitténs ordförande, lantbrukare Gunnar Johansson, Hönetorp, hälsade 

välkommen och gav en rik historik över byggnadens tillkomst. 

  Redan år 1955 ansåg socialnämnden, att med den ökning av åldringarnas antal som 

skulle komma att ske, uppförandet av ett nytt och modernt ålderdomshem var mycket 

aktuellt. Tyvärr visade det sig, att utsikterna till statsbidrag just då var mycket små. 

Nämnden arbetade trots detta vidare och förelade fullmäktige förslag om nybyggnad. 

Principbeslut fattades av fullmäktige. Byggnadskommitté utsågs och pengar beviljades att 

föra ärendet vidare. 

  Den 1 sept. 1960 kunde arbetet sättas igång och till jul 1961 blev det inflyttning. Kost-

naden har uppgått till omkring 660.000 kr., varav 117.000 kr. utgår i statsbidrag. Hr 

Johansson överlämnade byggnaden till fullmäktige, vars ordförande arbetsförmedlings-

föreståndare Karl Karlsson, Vislanda, tog emot och tackade kommittén för dess arbete. 

Han tackade också alla dem som haft att göra med uppförandet. 

  I sitt invigningstal yttrade landshövdingen bl.a. att upp-

rustningen av både kulturellt, ekonomiskt och socialt under 

det sista årtiondet varit av mycket stor omfattning. För de 

gamla har ordnats på många olika sätt. Vislanda nya 

ålderdomshem, som skall heta Björkliden, utgör ett vackert 

bevis för kommunens omvårdnad av de gamla. Lands-

hövdingen önskade att Björkliden skulle bli en plats för de 

gamla, som efter ett långt och strävsamt liv, skall kunna finna 

ro och vila, och tackade föreståndarinnan syster Agnes och 

personalen för deras kärleksfulla omvårdnad om de gamla.  

  Hr Karlsson frambar kommunens tack till landshövdingen, 

tackade syster och personalen samt överlämnade hemmet till 

socialnämnden. Hr Johansson, som är socialnämndens 

ordförande, tackade också syster och personal och tog emot 

Björkliden. Efter detta sjöng kyrkoherde Eskil Jonson, 

Bergsnäs, ”Lovsång” av Josefsson och en Davids psalm, samt 

höll en kort andaktsstund, som avslöts med ps. 600: 5–7. 

  De närvarande samlades sedan till middag på Vislanda 

hotell. Landshövdingen tackade här för undfägnaden och 

önskade lycka och framgång för Vislanda kommun. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Mc Cormick International B-275 
 – ett gott val” 
 – säger Artur Andersson, Stolparås, Vislanda. 
 – Och han vet vad han talar om. Den B-275 med IH 750 frontlastare som 
han köpte i höstas har redan gått 1.000  timmar. 
Det har varit intensiv körning på maskinstationen – plöjning, skogs-
körning och andra hårda traktorjobb. 
Och alltid har B-275 med sin kraftiga 35 hkr dieselmotor och sin väl 
avvägda viktfördelning klarat jobben och gått fram där andra traktorer 
haft svårt. 

Artur Andersson har nu helt gått över till Harvestermaskiner. 

Förra skördesäsongen körde han sin nya D-8 61 självgående skörde-
tröska på över 100 ha och även med den är han storbelåten. 
Och på gårdsplanen hemma på Stolparås står en ny S4 1 traktorslåtter-
maskin färdig för arbete i den stundande slåttersäsongen. 

Kontakta oss – vi demonstrerar gärna IH traktorer och maskiner för Er 

AB Växjö Bilaffär 
Smedjegatan 5, Tel. 0470/174 45. Bost.–tel. 168 83. 
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Ur Smålandsposten N:o 96 Tisdagen den 26 Juni 1962. 
 
 

 
 
   
 
 

 
Dödsfall. 
 

Sofia Svensson †. På Växjö lasarett avled på mån-

dagen änkefru Ingrid Sofia Svensson, Kvarnhagen, 

Vislanda, i sitt 85:e levnadsår.  

  Hon var född i Brohult, Vislanda. I ungdomen in-

gick hon äktenskap med lantbrukare Johan Svens-

son och flyttade till hans föräldrahem i Moshult, 

Vislanda. Detta innehade de till makens död 1940, 

då hon förvärvade lägenheten Kvarnhagen under 

Kvarnabacken, där hon sedan varit bosatt. Fru 

Svensson var en dugande husmor, som offrade allt 

för hemmet och den stora familjen. Det mest utmär-

kande för henne var hennes alltid goda humör och 

stora gästfrihet. 

  Hon sörjes närmast av åtta barn, av vilka Ella är 

gift med fabrikör Gustav Karlsson, Tingsryd, Anton 

är byggnadsarbetare i Stockholm, Jenny har senaste 

åren varit hemma och vårdat sin moder, Gustav är 

byggnadsarbetare i Vislanda, Agda gift med dispo-

nent Gösta Jönsson, Klippan, Sigrid gift med me-

jeriföreståndare Ove Andersson, Ryd, John metall-

arbetare i Huskvarna, Anna gift med sergeant Olle 

Gustavsson, Växjö. Barnbarn, barnbarnsbarn, sonhustrur, svärsöner och övrig släkt deltar i sorgen. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 97 Torsdagen den 28 Juni 1962. 
 

 

 

Sven-Erik Davidsson 

Anna-Britta Andersson 

Vislanda. 

Midsommarafton 1962.                                      

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade  

 

 
 

Vår kära lilla mor,  

mormor och farmor 

Sofia Svensson 
* 16 februari 1878 

har i dag stilla insomnat i tron på sin 

Frälsare. Innerligt sörjd och saknad 

men i tacksamt minne bevarad av 

oss, svägerskor, övrig släkt och 

många vänner. 

Vislanda den 25 juni 1962. 

BARNEN 

Barnbarn 

Barnbarnsbarn 

Du möter oss ej mer som förr 

Välkomnande där hemma. 

Vid barndomshemmets kära dörr 
Där hörs ej mer Din stämma. 

Din plats är tom vid fönstrets karm 

Där Du oss väntat ofta, 
Kring Din gestalt, Din blick så varm, 

Blott minnets rosor dofta. 

Sv. Ps. 355. 

För dem, som önskar följa vår lilla mor 

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

söndagen den 1 juli  kl. 15. Efter akten 

inbjudes till kaffe på Vislanda hotell. 
   

 

Hr Arne Hult, Vislanda med maka 

Ingrid Lindahl, Växjö. 

(Hovfoto Ateljé Visit, Växjö). 

Hr Göran Nilsson, Vislanda med maka 

Sonja f. Johansson, Hulevik. 

(Hovfoto Ateljé Visit, Växjö). 

Hr Olle Gunnarsson, Vislanda, med 

maka Inga-Lill Axelsson, Ryssby. 

(Hovfoto Ateljé Visit, Växjö). 
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Ur Smålandsposten N:o 98 Lördagen den 30 Juni 1962. 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Ur Smålandsposten N:o 100 Tisdagen den 3 Juli 1962. 
 

Vislanda har tagit avsked 

av sin präst 
 

   

  En stor högtidlighet var det på söndagen i Vislanda kyrka, då f. komministern i Blädinge 

Nils Ekedahl avslutade årets konfirmandundervisning med nattvardsgång och på samma 

gång tog avsked av församlingen för att tillträda tjänsten som kyrkoherde i Röke för-

samling. 

  I anslutning till dagens text höll han efter predikan ett varmhjärtat tal till församlingen 

och tackade alla, kyrkovärdar, kantor, kyrkovaktmästare, kyrkoråd, söndagsskola, 

kyrkliga sykretsen samt alla församlingsbor som han kommit i beröring med och för det 

goda samarbete, som alltid varit rådande samt den förståelse, han alltid fått röna. Även 

tackade han konfirmanderna för deras flit och goda uppförande. Han uttalade sin glädje 

över att på sista tjänstgöringsdagen i Vislanda kyrka få begå nattvarden tillsammans med 

konfirmanderna och en överväldigande stor menighet. 

  Efter nattvardsgången framträdde kyrkoherde Ekedahl och kyrkorådet i koret och 

kyrkovärd Arvid Johansson, Hönetorp, tackade kyrkoherden för det goda samarbete, som 

alltid varit rådande, samt för det nit och den skicklighet, han alltid visat vid skötseln av 

GÖR ETT BESÖK PÅ 

Bröderna Brorssons konditori 
i 

VISLANDA. 
 

Gott bröd – berömda tårtor. 

Beställningar mottages tacksamt. 

Större beställningar 10–15 proc. rabatt. 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA. 
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kyrkans angelägenheter. Han överlämnade ett graverat tennfat från församlingen och en 

bukett blommor från kyrkorådet. 

  Därefter tog kyrkoherden till orda och tackade för gåvan. Dagen avslutades med att 

kantor Gunnar Johansson spelade ”Preludium i G-dur” av Buxtehude. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 102 Lördagen den 7 Juli 1962. 
 

Inbrottsstöld i Grimslöv 
 

  Natten till torsdagen bröt sig en tjuv in i taxi- och verkstadsägaren Sven Engkvists, 

Grimslöv, kontorsutrymmen, som är sammanbyggda med verkstaden nära ägarens 

bostadshus. 

  Enligt polisens förmodan har tjuven kommit i en bil från Husebyhållet och på 

verkstadens baksida slagit ut ett fönster och på så sätt tagit sig in i lokalen. Inne på 

kontoret bröt han upp kassaskrinet, som innehöll omkring 200 kronor i växelpengar, vilka 

han lagt beslag på. Vidare stals en blå herrcykel med nummer 2.375.875. Under kvällen 

försvann en svart Dodge med reg. nr G 10714. Bilen kan möjligen sättas i samband med 

inbrottet. Om någon har upplysningar att lämna till polisen angående inbrottet, bör dessa 

omgående lämnas. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 103 Måndagen den 9 Juli 1962. 
 

Dödsfall. 
 

S. G. Johansson †. I sitt hem i Ekemon, Vislanda, 

har f. kyrkovärden Sven Gustav Johansson avlidit i 

sitt 84:de levnadsår. 

  Den avlidne var född i Piggaboda, men flyttade 

som ung med föräldrarna till Lindås, Vislanda. 

Under ungdomen arbetade han dels hemma på 

föräldragården och dels hade han olika anställ-

ningar, däribland under ett par år som snickare hos 

byggmästare J.A. Björkman, Vislanda. 1910 ingick 

han äktenskap och i samband härmed förvärvade 

makarna gården Ekemon. Efter några år köpte han 

en granngård och sammanslog denna med den 

förra. Driftig jordbrukare som Johansson var gjor-

de han stora förbättringar i form av ombyggnad av 

alla husen, nyodlingar samt satte jordbruket i hög 

kultur. När bönderna började sammansluta sig var 

Johansson en av initiativtagarna till bildandet av en 

avdelning av det gamla Bondeförbundet i Vislan-

da, vilket han alltid omfattade med stort intresse. 

Som den kunnige man Johansson var har han haft 

flera förtroendeuppdrag, däribland som huvudman 

i Vislanda pastorats sparbank, ledamot i fattig-

vårdsstyrelsen samt kyrkovärd från 1944 till 1960 

då han med ålderns rätt avgick. 1948 överlämnade 

han gårdens skötsel till en son, men har bott kvar 

där och ända in i det sista gått och plockat med lite 

lättare sysslor. Kyrkovärd Johansson efterlämnar minnet av en pålitlig och urban personlighet, vari 

intet svek fanns. Gift två gånger blev han för andra gången änkling 1959.  

  Han sörjes närmast av tre barn, Elin gift med kyrkovärd Arvid Johansson, Hönetorp, Harald som 

innehar föräldragården, och Arnold distriktschef i Nybro, barnbarn, barnbarnsbarn och syskon. 

 

 

 

 
 

Vår käre far, morfar och farfar 

Sven Gustav 

Johansson 
* 3 mars 1879 

har i dag stilla insomnat, i 

kärleksfullt och tacksamt minne 

bevarad av oss, syskon, släkt och 

vänner.  

Ekemon, Vislanda den 6 juli 1962. 

ELIN och ARVID 

HARALD och STINA 

ARNOLD och INGA-LISA 

Barnbarnen 

Barnbarnsbarn 

Si Jesus är ett tröstrikt namn 

Och i all nöd vår säkra hamn 

Sv. ps. 434. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

söndagen den 15 juli 1962 kl. 10. 
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Vislandayngling 

ljög för polis 
 

    En 17-årig vislandayngling som för en tid sedan blev tagen i Växjö för olovlig körning 

och därvid uppgav felaktig ålder och falskt namn greps ånyo i Bromölla, där han försökte 

bluffa igen. Det lyckades emellertid inte. 

  Han greps sedan för tredje gången, nu i Vislanda, där han snabbt igenkändes. Även 

denna gång försökte han klara sig genom att ge felaktiga uppgifter. Slutligen greps han 

för fjärde gången för olovlig körning av statspolisen i Linderöd. Han uppgav rätt namn 

men försökte ljuga om åldern. 

  En jämnårig kamrat till honom hade dessutom vid ett tillfälle använt hans bil för att ta 

sig hem på kvällen. En gång hade de båda ynglingarna kört slut på bensinen och därvid 

åkt hem båda två på samma moped vilket som bekant, är lagstridigt. 

 

Bensinstöld i Vislanda 
 

  En till sommarresa fulltankad personbil blev så gott som helt länsad på drivmedel i 

Sjöbacken, Vislanda. Lyckligtvis var det så mycket bensin kvar i tanken att dess ägare 

kunde ta sig in till Vislanda för påfyllning. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 104 Tisdagen den 10 Juli 1962. 
 

Blixten tände 

i Vislanda 
 

  Under det åskväder, som drog förbi på måndagseftermiddagen, slog en blixt vid 16.30-

tiden ner i mangårdsbyggnaden till gården Snöreshult 1:8, tillhörande lantbrukaren 

Gunnar Karlsson, Snöreshult, Vislanda. Blixten, som slog ner i en telefonledning, antän-

de mangårdsbyggnadens norra gavel. Elden fick lyckligtvis inget direkt fäste utan pyrde 

endast. Efter det Vislanda brandkår ryckt ut och släckt, fick man riva bort delar av 

väggen. Kuriöst nog gick inte gårdens telefon sönder, däremot granngårdens. Trots att 

man fick riva delar av väggen, får skadorna anses som jämförelsevis ringa. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 105 Torsdagen den 12 Juli 1962. 
 

Matvaror stals i källare 

i Värmanshult 
 

  Hemmansägaren John Petersson, Värmanshult, Vislanda, hade natten till tisdagen besök 

av några tjuvar, som uppenbarligen levde på svältgränsen. De tog sig nämligen ned i 

mangårdsbyggnadens källare, varefter de lade beslag på ett halvt kilo smör, en bit rull-

sylta, dito pressylta, en gristunga samt ett flertal flaskor saft. 

  Ett angränsande lager pilsner gick man däremot kallsinnigt förbi. Även en från man-

gårdsbyggnaden fristående potatiskällare fick ett besök, men potatisen var tydligen inte i 

tjuvarnas smak. De avlägsnade sig, dock utan att stänga dörren efter sig. 

  Polisen misstänker att det är samma figurer, som under samma natt bröt sig in i Tage 

Sjökvists garage i Agunnaryd. Garagets bil var emellertid utrustad med rattlås, varför 

man nöjde sig med två bilplädar. 
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Ur Smålandsposten N:o 106 Lördagen den 14 Juli 1962. 
 
Hyllning. 
 

  När målaremästaren Edvin Lidehorn, Vislanda, fyllde 50 år blev han föremål för hjärtliga 

hyllningar. Maka och barn uppvaktade med en guldring och blomsteruppsats. Syskonen hyllade 

med textad adress, presenter och blommor. Svärföräldrar, svågrar och svägerskor uppvaktade med 

textad adress, penninggåva och blommor. Målarmästare Fingal Carlsson, hyllade med present och 

blommor. Vislanda hantverksförening representerades av fabrikör Carl Carlsson, som överlämnade 

en blomsterkorg. Vislanda idrottsförenings styrelse överlämnade genom hrr Bertil Friman och Stig 

Ekberg en blomsterkorg. Kamraterna i idrottsföreningen representerades av verkstadsarbetare 

Hubert Gustafsson, som överlämnade penningar och blommor. Vänner i Vislanda överlämnade 

penninggåva och blommor. Vänner i Vislanda hyllade också med penninggåva och textad adress. 

Vidare hyllade släktingar och vänner från skilda platser med presenter, blommor och telegram. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 108 Tisdagen den 17 Juli 1962. 
 
 

 
 
   
 
 

 
 

 
 

 
 
   
 
 

Ur Smålandsposten N:o 109 Torsdagen den 19 Juli 1962. 
 
 

 
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Johansson 

Inger Forsgren 

Vislanda.                                     Piteå. 

Halmstad den 14/7. 

                           

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade  

 

 
 

Vår lilla  

Ulla Maria 
* 12/3 1962 

har i dag lämnat oss. 

Vislanda den 15 juli 1962. 

ULLA och ROLF OLSSON 

Hans 

Tryggare kan ingen vara 

Än Guds lilla barnaskara,  

Stjärnan ej på himlafästet, 

Fågeln ej i kända nästet. 

 

 

Lars-Åke Skarp 

Anne-Marie Arvidsson 

Möckeln.                               Vislanda. 

Bregenz den 18/7 1962. 

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

Hr Klas Steen, med maka Edla, f. 

Svensson, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs Foto, Vislanda). 
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Ur Smålandsposten N:o 111 Måndagen den 23 Juli 1962. 
 

Farlig lek vid damm 

i Vislanda 
 

  Brandkåren i Vislanda larmades på söndagsförmiddagen av en orolig fader, som antog 

att hans två pojkar hade fallit i branddammen, som ligger alldeles invid centralskolan i 

samhällets mitt. 

  Brandmännen skulle just börja länspumpa dammen då pojkarna plötsligt dök upp 

hemma, smutsiga och dyvåta. Huruvida de hade fallit i dammen eller varit någon 

annanstans och blivit våta, gick inte att få ur pojkarna. 

  Pojkarnas fader hade dock sett spår vid dammen, som visade att flera personer hade tagit 

sig igenom det uppruttna staketet vid dammen. Vid kanten är det slipprigt och halt och 

lätt att falla i vattnet. Man förstår hans oro. Dammen är 1 1/2 meter djup och faller ett 

barn i, är det så gott som omöjligt att ta sig upp igen utmed de lodräta sidorna. 

Branddammen utgör otvivelaktigt en fara för alla barn, som leker i dess närhet, säger 

förste poliskonstapel Inge Ohlin, Vislanda. Staket som går runt dammen är så gott som 

fullständigt uppruttet. Hälsovårdsnämnden har påpekat förhållandet för länsstyrelsen ett 

flertal gånger utan resultat. Ett föreläggande att bygga ett nytt staket har nonchalerats.  

  Om de båda pojkarna verkligen har fallit i dammen är det ett under att de kunde ta sig 

upp igen utan hjälp. 

 

Ur Smålandsposten N:o 114 Lördagen den 28 Juli 1962. 
 
 

 
 
   
 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 119 Måndagen den 6 Augusti 1962. 
 
 

 
 
   
 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 120 Tisdagen den 7 Augusti 1962. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller i morgon sågverkarbetare August Johansson, Hönetorp, Vislanda. Han är född på ett 

torp under Björkemon, Vislanda. Uppväxt bland en stor syskonskara fick han som alla torparbarn 

redan före konfirmationen till en viss del söka klara sig själv. Först hade han anställning hos 

lantbrukare och sedan arbetade han under flera år vid Vislanda–Bolmens järnväg som banarbetare. 

Under de senare åren har han haft anställning som sågverksarbetare. 

 

 

Göran Johansson 

Birgit Samuelsson 

Vislanda.                              Grimslöv. 

Kristinehamn den 26/7 1962. 

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

Lars Isaksson 

Catarina Åkesson 

Kalmar.                                 Vislanda. 

Karlstad den 4/8 1962. 

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 121 Torsdagen den 9 Augusti 1962. 
 

Födelsedag. 
 

  80 år fyller i morgon fröken Eva Samuelsson, Hullingsved, Vislanda. Hon är infödd Vislandabo 

och har hela livet varit hemförsamlingen trogen. Efter föräldrarnas död övertog hon tillsammans 

med två systrar föräldragården. Det har alltid varit fröken Samuelssons lott att stå för hushållet 

vilket hon även skött på mästerligt sätt. Trots de 80 åren är hon i daglig verksamhet med 

förekommande arbeten. Jubilaren har genom sitt glada och gemytliga sätt skaffat sig många 

vänner. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 123 Måndagen den 13 Augusti 1962. 
 

Bröllop. 
 

  I lördags vigdes i Vislanda kyrka teknolog Wilmar Olsson, Vislanda, och sjuksköterskan Eva 

Johansson, dotter till direktör Göthe Johansson och hans maka, Vislanda. När brudparet tågade in 

spelade kantor Ernst Rosengren, Vislanda, Bröllopsmarschen ur ”En midsommarnattsdröm” av F. 

Mendelsohn. Köpman Per Bunn, Växjö, spelade på fiol ”Hjärtats saga” av W. Åström. Vigseln 

förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson, Bergsnäs. Kyrkoherde Jonson sjöng ”I himlar, sjungen” av 

Beethoven. Brudparet lämnade kyrkan under det att ”På Gud och ej på eget råd” spelades. Efter 

vigseln gav brudens föräldrar middag på Vislanda hotell. Tal hölls av brudens fader, brudgummens 

fader, direktör Bengt J. Olsson, Skörda, Vislanda, kyrkoherde Jonson, disponent Lennart Ohlsson, 

Växjö, och disponent Egon Olsson, Strängnäs, och redaktör Gillis Nilsson, Växjö, kantor Hilding 

Henriksson, Häradsbäck, kantor Ernst Rosengren, Vislanda, fru Yvonne Andersson, Alvesta, 

kamrer Åke Gransvik, Vislanda, teknolog Kjell Sandén, Göteborg, teknolog Bengt Ludvig 

Persson, Göteborg, och brudens syster folkskolläraren Gunvor Johansson, Vislanda. Under 

middagen utfördes sång av kyrkoherde Jonson samt av kamrater till brudparet. En av brudens 

moder författad bordsvisa sjöngs. 

 

Hemfridsbrott i Vislanda. 
 

  Fyra pojkar från Vislanda och två flickor från Alvesta i 15–20-årsåldern begick 

häromdagen hemfridsbrott i samband med ett försök att taga sig in i en stuga.  

  En av ynglingarna kom på iden, att de skulle besöka en stuga, som de trodde stod öde. 

Så var emellertid inte fallet, utan när ynglingen sparkade sönder ett vindsfönster vaknade 

husets ägare, som bodde i stugan och skrämde gänget på flykten. Tack vare bilspår kunde 

Vislandapolisen snart få tag i ynglingen. 

 

Försökte stjäla bil i Vislanda. 
 

  Försök till stöld av en bil har skett natten till lördagen från ett öppet garage i Vislanda. 

  Bilen var olåst och startnyckeln fanns i bilen. Trots detta verkade det dock som tjuven 

eller tjuvarna inte lyckades starta den. Bilen hade övergivits utanför garaget. 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 125 Torsdagen den 16 Augusti 1962. 
 

Nya FM-sändaren 

i Vislanda dröjer 
 

  När nya TV-sändaren i Vislanda blev klar i våras, utlovade televerket, att även FM-

sändaren i Vislanda skulle bli klar att tas i bruk i början av sommaren 1962. Ännu har 

emellertid inte sändaren installerats. Orsaken härtill är, att man ännu inte fått fram vissa 

detaljer till sändaren. Dessa hade beställts i februari för leverans om 3–4 månader men 

ännu har inte beställningen kunnat effektueras. Därför kan man på televerket f.n. inte 

heller säga när FM-sändaren kan tas i bruk. 
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Ur Smålandsposten N:o 124 Tisdagen den 14 Augusti 1962. 
 

En stor hembygdsdag 

i Vislanda 
 

   

 

 

  Vislanda hembygdsförening hade i söndags ordnat hembygdsdag vid Vislanda gamla 

prästgård. Vädret var för ovanlighetens skull ganska bra och publikanslutningen var 

glädjande stor. Cirka 250 personer hade infunnit sig. 

  På den gamla kyrkogården, där ett träkors har rests, inleddes dagen med frilufts-

gudstjänst. Vislanda musikkår svarade för musiken.  

  Komminister Karl Andersson, Vittaryd, talade över dagens högmässotext. Andakts-

stunden avslöts med psalmen 600: 5–7. Under kaffedrickningen som följde, underhöll 

musikkåren under ledning av hr Stig Ferm, på ett mycket förtjänstfullt sätt. Hembygds-

föreningens ordförande kyrkovärd Per Engkvist, Piggaboda inledde sitt hälsningsan-

förande med att läsa dikten ”Gammal kyrkstig”, varefter han gav en redogörelse för de 

präster som haft sin bostad i den gamla prästgården från 1555 fram till 1936, då 

dåvarande kyrkoherde Knut Holm fick flytta in i ny prästgård, belägen i närheten av 

Vislanda kyrka. Sista gudstjänsten, som låg vid gamla 

prästgården hölls 9:e söndagen efter trefaldighet år 

1794. Socknens äldsta byggnad, härbret, ligger vid sidan 

av prästgården. Den uppfördes under 1600-talet. 

Ordföranden tackade komminister Andersson för hans 

vänlighet att komma till Vislanda och förrätta guds-

tjänst. 

  Ordet överlämnades därefter till lektor Björn Hyltén-

Cavallius, Malmö. Det blev ett intressant föredrag om 

hur våra vanligaste djur kan orientera sig. Bl.a. fick man 

höra en intressant skildring över bina och deras sam-

hälle, om flyttfåglarna och fladdermössen bl.a. 

  Assistent Ingemar Svensson, Växjö, f.d. Vislanda, 

känd och uppskattad underhållningsbas svarade avslut-

ningsvis för ett sångprogram, som även det blev livligt 

uppskattat. 

  Allt som allt blev det en strålande hembygdsdag i 

vackert väder. 

 

 

Fyra medverkande i hembygdsfesten: komminister Andersson, assistent Svensson, lektor Hyltén-Cavallius, 
flankeras här av hembygdsföreningens ordf. lantbrukare Per Engkvist, Piggaboda och stationsmästare Sven 

Kronström. 

Hr Arne Brorsson med maka Birgitta, f. 

Adler, båda från Vislanda. 

(Hovfoto: Visit, Växjö). 



 
125 

 

Ur Smålandsposten N:o 126 Lördagen den 18 Augusti 1962. 
 
Födelsedag. 
 

                50-åring 

  50 år fyller på måndag lantbrukaren Artur Johansson, Hönetorp 

Södregård, Vislanda. Han är född i Härlunda, där föräldrarna var 

lantbrukare. I ungdomen arbetade han dels på föräldragården och 

dels hade han andra arbeten. 24-årig ingick han äktenskap och 

arrenderade därefter kommungården i Potteboda i Härlunda. Denna 

gård hade han till 1949, då han arrenderade Vret Södregård i Hjorts-

berga. Han var bosatt här till 1954 då han tillsammans med familjen 

inköpte och flyttade till den gård han nu har. Här på egen gård kom 

Johanssons ovanligt stora arbetsförmåga till sin fulla rätt. Han har 

här gjort all åkerjorden stenfri och satt den i hög kultur. Vidare har 

han utfört stora nyodlingar, byggt till ekonomihusen samt renoverat 

de övriga husen. Som den vakne jordbrukare jubilaren är, har jord-

brukets ekonomiska och politiska organisationer i honom en pålitlig medlem. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 127 Måndagen den 20 Augusti 1962. 
 

Dödsfall. 
 

August Pettersson †. I Växjö avled i torsdags 

förre banarbetaren och småbruksägaren August 

Pettersson, Röckla, Vislanda. Han var född på 

stamhemmanet Röckla år 1885. I tidiga ungdomsår 

tog han värvning vid trängen i Hässleholm där han 

kvarstod i tjänst några år. Därefter tog han an-

ställning vid järnvägen där han i hela 35 år var 

verksam som linjearbetare. Vid tiden för sitt gif-

termål övertog han en från sin föräldragård från-

styckad jordlott och här fostrade de båda makarna 

åtta barn under hårt arbete för dagligt bröd. August 

Pettersson var i yngre år en intresserad jägare, men 

ägnade i övrigt odelad tid åt sin anställning och sitt 

jordbruk. Han var känd som en redbar, gladlynt 

och sällskaplig person.  

  Närmast sörjes han av maka och åtta barn, 

barnbarn och syskon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min käre Make, 

vår lille Far, 

Morfar och Farfar 

August Pettersson 
* 2/10 1885 

har i dag lämnat oss, syskon, släkt 

och vänner i djup sorg och saknad. 

Norräng Röckla den 17/8 1962. 

JENNY PETTERSSON 

Anton och Svea 

Elise och Henning 

Asta och Bror 

Lennart 

Gunnar 

John 

Göthe och Eivor 

Siri och Ingvar 

Barnbarn 

Ett strävsamt liv har slocknat ut, 

en flitig hand har domnat. 

Din långa arbetsdag är slut, 

ditt trötta huvud somnat. 

Sv. Ps. 579. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 
lördagen den 25/8 1962 kl. 14. 
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Ur Smålandsposten N:o 129 Torsdagen den 23 Augusti 1962. 
 
Födelsedag. 
 

             50-åring 
 

  50 år fyller på lördag installatör Henning Axelsson, Vislanda. Han är 

född i Kexås, Mistelås. I sin ungdom arbetade han på föräldragården. 

Han ingick äktenskap år 1941. Sitt yrke började han hos rörlednings-

firma Viktor Karlsson, Rydaholm, hos vilken han arbetade i 13 år. 

Under åren 1937– 39 var han anställd hos Arvid Svenssons rörlednings-

firma, Anderstorp. Till Vislanda kom han 1944 först som filialförestån-

dare för firman i Rydaholm. 1946 startade han egen firma i Vislanda, 

Axelssons Värme AB, som han tillsammans med två bröder upparbetat 

till ett stort företag i rörledningsbranschen. I sin omgivning har han 

vunnit allmän uppskattning. 

 

  70 år fyller i morgon f. arrendatorn och mjölnaren Ernst Eng, Mjöhult, 

Vislanda. Jubilaren är född i Fållen, Vislanda, där föräldrarna hade ett 

mindre lantbruk. Uppväxt i en syskonskara på 11 fick han i tidiga år försörja sig själv. I ungdomen 

lärde han sig till byggnadssnickare och var en mycket skicklig yrkesman. 1916 ingick han 

äktenskap, och Eng blev då mjölnare vid Mjöhults kvarn i Vislanda. Här bodde han till 1924, då 

han övertog en kvarn i Horjemo, V. Torsås. Efter några år överlämnade han denna och arrenderade 

en mindre jordbruksfastighet intill. I slutet av 1950-talet återkom han till Vislanda, då han inköpte 

lägenheten Österäng under Mjöhult. Denna har han renoverat och moderniserat och gjort till ett 

vackert eget hem, där makarna nu njuter sitt välförtjänta otium. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 130 Lördagen den 25 Augusti 1962. 
 

Farligt fall från 

tak i Alvesta 
 

  Under arbetet på centralskolan i Alvesta föll en plåtslagare, hemmahörande i Vislanda, 

ned från taket och bröt benet. Han var sysselsatt med arbetet i översta våningen, då han 

slant från ryggåsen och föll ned på gymnastiksalsbyggnadens tak. Snöräcket stoppade 

emellertid mannens nedfart. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 131 Måndagen den 27 Augusti 1962. 
 

Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka sammanvigdes i lördags hr Gunnar Ericsson, 

Vislanda, och fröken Birgit Ståhl, dotter till distriktsmontör 

Gunnar Ståhl och hans maka. Då brudparet intågade i kyrkan 

spelade kantor Ernst Rosengren ”Larghetto” av J. Speth. 

Vigseln förrättades av kyrkoherde Erik Forssén, Växjö, som 

höll lyckönskningstal med utgång från Pauli ord ”Kärleken 

övervinner allt”. Brudparet lämnade kyrkan under det att 

”Fuga” av D.J. Kellner spelades. Efter vigseln gav brudens 

föräldrar middag, under vilken de nygifta blev föremål för 

hyllningar. Många telegram anlände. 

 

 

 

 Hr Gunnar Eriksson med maka Birgit 

Ståhl, båda från Vislanda. 
(Hovfoto: Ohlson, Alvesta). 
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Ur Smålandsposten N:o 132 Tisdagen den 28 Augusti 1962. 
 
Födelsedag. 
 

  85 år fyller på torsdag f. byggmästaren Magni Johansson, Gröna gatan, Vislanda. Han är född på 

ett torp under Odensjö i Skatelöv. Under ungdomen arbetade han hos olika byggmästare och 

utbildade sig till en skicklig yrkesman. Bl.a. var han som 20-årig med och byggde Teleborgs slott. 

I början av 1900-talet ingick han äktenskap, och makarna bosatte sig i Vislanda samhälle, där de 

några år senare byggde sig en egen fastighet, vid vilken han anlade en mycket vacker trädgård. Vid 

30 – 35-årsåldern började Johansson arbeta på egen hand och drev under ett 30-tal år en ganska 

stor byggnadsverksamhet med flera anställda både i Vislanda och på andra platser. Bl.a. har han 

byggt Vislanda, Blädinge och Skatelöv prästgårdar. Efter att han blev änkling 1950 bodde han 

några år i Vislanda. De senaste fem åren har han varit inackorderad på olika sjukhem, f.n. på 

Torsgården i V. Torsås. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 133 Torsdagen den 30 Augusti 1962. 
 
Födelsedag. 
 

  85 år fyller i morgon änkefru Anna Jonsson, Glasmästaregatan 6, Vislanda. Hon är född 

Vislandabo och dotter till den på sin tid kände Magni Olofsson, Kyllershylte, Vislanda. Under 

ungdomen var hon hemma och hjälpte föräldrarna på gården. I början av 1900-talet kom hennes 

blivande make Sven Jonsson, Värmanshult, hem från USA för att hälsa på. När han återvände hade 

han kommit överens med fru Jonsson att hon om någon tid skulle resa efter. 1902 ställde hon 

färden till sitt nya hem i Iowa, USA. Strax efter ankomsten ingick hon äktenskap. Först var 

makarna farmare. Sedan drev Jonsson tillsammans med en kompanjon järnaffär. De skaffade sig 

egen fastighet och tänkte aldrig annat än att det skulle bli deras nya fosterland. 1907 beslöt de göra 

ett kort besök i Sverige för att sedan återvända. Av det senare blev intet, utan istället köpte de en 

gård i Gemla i Öja. Denna hade de till 1912. Då tänkte de återvända till USA, sålde gården och 

höll lösöreauktion på allt vad de hade. Medan makarna väntade på båtlägenhet inträffade den stora 

fartygskatastrofen, som skakade hela världen, nämligen Titanics undergång. De ansåg detta som en 

fingervisning att de skulle stanna i Sverige. Strax därefter inköpte de Tesås Olofsgård i Ryssby. 

Här hävdade sig fru Jonsson som en god husmor, och en värdig representant för våra lanthus-

hållsmödrar, när de är som bäst. 1931 sålde de gården till äldste sonen. 1939 dog maken. Sedan 

bodde fru Jonsson i Ryssby till 1951, då hon flyttade till sin dotter och svärson, Ester och Herman 

Karlsson i Vislanda, där hon nu njuter sitt otium. Född och uppväxt i ett strängt gammalkyrkligt 

hem har hon ägnat stort intresse åt den kyrkliga verksamheten. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 135 Måndagen den 3 September 1962. 
 
 

 
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Börje Agdén 

Maj-Britt Karlsson 

Vislanda.                                 Tjureda. 

Den 1/9 1962. 

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

Hr Sigfried Klein, Göttingen med maka 

Birgitta, född Johansson, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda).  
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Ur Smålandsposten N:o 134 Lördagen den 1 September 1962. 
 

Dödsfall. 
 

Edith Magnusson †. Fru Edith Magnusson, maka 

till kyrkovaktmästare Erik Magnusson, Lindås, 

Vislanda, avled i torsdags efter ett långt lidande.  

  Hon var född i Hullingsved, Vislanda 1906. År 

1930 ingick hon äktenskap med Erik Magnusson. 

Familjen var först bosatt i Skeppshult, Vislanda, 

med flyttade 1945 till sin nyuppförda villa i 

Lindås, Vislanda. 

  Närmast sörjes hon av make och två söner. Sonen 

Åke är överstyrman och bosatt i Nynäshamn och 

sonen Birger har anställning i Vislanda. I deras 

sorg deltar övrig släkt och vänner. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 136 Tisdagen den 4 September 1962. 
 

Dödsfall. 
 

Nils-Johan Pettersson †. Hemmansägaren Nils-

Johan Pettersson, Duveryd, Vislanda, avled i lör-

dags. 

  Han var född i Odensjö, Skatelövs socken 1875. 

År 1920 ingick han äktenskap och övertog då 

svärföräldrarnas gård i Duveryd, som han brukade 

till år 1949, då en son blev ägare till gården. Hust-

run dog år 1951. 

  Närmast sörjes han av sonen Anton, som innehar 

fädernegården, och dottern Annie, som är gift med 

åkeriägaren Georg Gustafsson, Vislanda. I deras 

sorg deltager barnbarn och syskon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade maka, 

vår kära mor och farmor 

Edith Magnusson 
* 16/1 1906 

har i dag stilla avlidit efter ett långt 

men tåligt buret lidande. Djupt sörjd 

av oss, övrig släkt och vänner. 

Vislanda den 30 augusti 1962. 

ERIK 

Åke och Mary 

Desiré 

Birger och Siv 

För dem som sjukdom blott är givet, 

Är döden skönare än livet. 

Sv. Ps. 557. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-
ka lördagen den 8 sept. 1962 kl. 14. 

  Samling vid kyrkan. 

  Efter begravningsakten inbjudes till 

kaffe i hemmet. 

 

 

 

 
 

Vår käre far, 

farfar och morfar 

Nils-Johan 

Pettersson 
* 16/9 1875 

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd 

av oss, syskon, släkt och vänner. 

Ditt minne skall alltid bli levande 

hos oss. 

Duveryd, Vislanda den 1/9 1962. 

BARNEN 

Barnbarnen 

Ditt kors skall skina för min blick, när 

sist jag somnar in, o Herre Jesus Krist. 

Då viker natten, morgon bräcker klar, 

I liv, i död, bliv Herre hos mig kvar. 

Sv. ps. 433. 
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Ur Smålandsposten N:o 138 Lördagen den 8 September 1962. 
 

Mörhults skola bör 

bevaras som lokal 
 

  Med anledning av att Vislanda skolstyrelse har anhållit hos kommunalfullmäktige om att 

få infordra anbud till försäljning av skolhuset i Mörhult, hade på initiativ av lantbrukare 

Manfred Svensson, Lönshult och verkstadsarbetare Nils Andersson, Fållen, bygdens folk 

samlats i skolan för att utröna intresset till att behålla skolan till kurser och fritidslokal.  

  Mörhults skola som i slutet av 1940-talet indrogs, har sedan dess använts för kyrkliga 

och frireligiösa gudstjänster som husförhörs- och vallokal, för sy- och vävkurser, skogs-

vårdskurser, skolkök m.m., förutom att föreningen Vi Unga har haft en sal för fritids- och 

hobbyverksamhet. Enär den inte är lämplig till bostadsändamål, kan den knappast säljas 

till annat än för rivning, varför dess värde är ganska obetydligt. Lantbrukaren Manfred 

Svensson valdes att leda förhandlingarna. Sekreterare blev lantbr. Folke Ohlsson, 

Mörhult. 

  Vid mötet utspann sig en livlig diskussion. Alla framhöll med skärpa, att det vore 

oansvarigt att utarma landsbygden med att ta bort den enda kurs- och fritidslokalen som 

finns inom denna del av församlingen. Det framhölls, att enär skolan utan några större 

kostnader kan användas, bör kommunen göra de reparationer som fordras. Dock uttalade 

sig samtliga för att med dagsverken bidra till att sätta skolan i lämpligt skick. 

  Mötet gav de närvarande fullmäktigeledamöterna i uppdrag att vid nästa fullmäktige-

sammanträde då frågan skall behandlas, yrka bordläggning för vidare utredning av saken. 

  Till att driva saken vidare och för att tillvarata bygdens kulturella och hembygds-

vårdande intresse bildades en förening, Mörhults hembygdsvårdsförening, vars styrelse 

fick följande sammansättning: lantbr. Manfred Svensson, Lönshult, snickaren Otto 

Pettersson, Fållen, verkstadsarbetare Gösta Sandberg, Ugnabygden, och Nils Andersson, 

Fållen samt gårdsföreståndare Karl Svensson, Ugnabygden. Revisorer blev lantbr. Gustav 

Andersson, Spånhult och Inge Svensson, Mjöhult. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 139 Måndagen den 10 September 1962. 
 
Bröllop. 
 

  I lördags sammanvigdes i Vislanda kyrka hr Sigurd Andersson, Katrineholm, och fröken Kerstin 

Johansson, dotter till lantbrukaren Arthur Johansson och hans maka, Granhult, Vislanda. Kantor 

Ernst Rosengren, Vislanda, spelade ”Fuga” av J.S. Bach, då brudparet intågade i kyrkan. Vigseln 

förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson, Bergsnäs, som talade över orden i Davids psalm 37: 5 

”Befall din väg åt Herren” samt sjöng brudmässan. Då brudparet lämnade kyrkan spelades 

”Fantasi” av William Croft. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag å Vislanda hotell, där de 

nygifta hyllades. Telegrafiska lyckönskningar anlände under dagens lopp. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 143 Måndagen den 17 September 1962. 
 

Lastbil for in 

i Vislanda-häck 
 

  30-talet meter av häcken utanför fastigheten Aplamon i Vislanda försvann häromnatten.  

  En lastbilsförare hade tydligen slumrat till och bilen hade rullat vid sidan om vägen så 

att den helt förstörde häcken. 57 meter långa spår utanför vägbanan uppmättes. Fas-
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tighetens ägare hörde bullret av det inträffade vid 5-tiden på morgonen. Han tittade dock 

inte ut förrän på morgonen. Då var häcken nerkörd och bilisten hade tydligen lämnat 

platsen. Polisen har fått anmälan om det inträffade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 147 Måndagen den 24 September 1962. 
 
 

 
 
   
 
 
 

 
Dödsfall. 
 

Alma Olsson †. F. hushållerskan Alma Olsson, 

Mörhult, Vislanda, har avlidit. 

  Hon var född i Mörhult 1881. Tidigt kom hon ut i 

förvärvsarbete och hade under många år plats i 

familjer i Danmark och Skåne. 1925 blev hon sjuk 

och bosatte sig hos en broder i Mörhult. 

  Närmast sörjes hon av syskon och syskonbarn. 

 

Samuel Nilsson †. I fredags avled hr Samuel 

Nilsson, Sofiero Brånan, Vislanda. 

  Han var född i Tubbaremma, Vislanda 1876. Från 

födseln var han blind men han kunde trots detta 

handikapp sköta maskinistsysslan vid en kvarn- 

och sågverksrörelse i Kvarnadal, Vislanda, som 

han tillsammans med sina syskon innehade. Han 

hade mycket gott humör och följde med i allt som 

hände runtom i världen.  

  Närmast sörjes han av en broder i Sunne, svä-

gerskor och syskonbarn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje Karlsson 

Anita Karlsson 

Borås.                                    Vislanda.                                  

Den 22/9 1962. 

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
 

 

 
 

Vår kära syster, 

moster och faster 

Alma Olsson 
* 20/2 1881 

har i dag stilla insomnat, sörjd och i 

tacksamt minne bevarad av oss, 

övrig släkt och vänner. 

Vislanda den 22/9 1962. 

SYSKONEN 

Syskonbarnen 

Sv. ps. 569: 4. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-
ka lördagen den 29 sept. 1962 kl. 14.00. 

   

 

 

 

 
 

Vår käre 

Samuel Nilsson 
* 24/1 1876 

har i dag stilla insomnat, sörjd och i 

ljusaste minne bevarad av oss, släkt 

och många vänner. 

Sofiero, Vislanda den 21/9 1962. 

Broder och svägerskor 

Sv. ps. 586: 4. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-
ka lördagen den 29 sept. 1962 kl. 14.00. 

  Efter jordfästningen inbjudes till kaffe 

på Vislanda hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 149 Torsdagen den 27 September 1962. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller på lördag fru Frida Wolf, änka efter disponent Hans Wolf, Vislanda. Jubilaren är 

född i Böhmen. I sin ungdom studerade hon sång och musik i Prag. I sitt hemland medverkade fru 

Wolf mycket vid konserter, vars behållning gick till 

välgörande ändamål. I början av 1939 flyttade 

familjen till Sverige och bodde de fyra första åren i 

Malmö. Här var fru Wolf medlem i Musikaliska 

sällskapets kör. 1943 kom familjen till Vislanda, där 

man skaffade sig en egen fastighet strax utanför 

samhället. Fru Wolfs stora intresse för sången gjorde 

att hon omedelbart blev medlem i Vislanda 

kyrkokör. Även har hon vid högtidliga tillfällen 

medverkat med solosång i kyrkan. Fru Wolf var 

initiativtagare till bildandet av Vislanda musikcirkel. 

För sina stora insatser på kyrkosångens område och 

för övrigt 20-årigt medlemskap erhöll hon 1961 

Musica Sacra. Änka sedan 1955 bor nu fru Wolf i 

Vislanda samhälle, där hon ägnar sin tid åt att ge 

musiklektioner. 

 

Självtutande bil 

i Vislanda 
 

  Polisen i Vislanda larmades härom natten. 

Personer klagade över att nattron stördes av 

ihållande flera minuter långa signaler från en 

bil. Vid utryckningen kunde polisen konstatera, 

att det var en synnerligen märklig orsak till 

bilsignalerandet. Regnet föll kraftigt och 

orsakade kortslutning i signalsystemet på en 

parkerad lastbil. Efter att signalen verkat några 

minuter torkade tydligen av någon orsak 

fuktigheten upp, och efter en stunds tystnad 

hade det åter blivit tillräckligt vått i de 

elektriska ledningarna, och en ny jättelång 

signal kom. Sålunda kom signalerna i en lång 

rad. Den ende, som inte vaknade i grannskapet 

var bilens förare. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 150 Lördagen den 29 September 1962. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller på måndag lantbrukaren Ernst Salomonsson, Brohult, Vislanda. Han är född på en 

mindre jordbruksfastighet under Sjötorpet i Vislanda. Redan vid konfirmationsåldern fick han 

börja arbeta borta och klara sig själv. Under ungdomen arbetade han dels vid jordbruk och dels vid 

torvmossarna. 1918 ingick han äktenskap och förvärvade en gård i Brohult, Vislanda vilken han 

ännu äger och brukar. Här har han under årens lopp gjort en del förbättringar. 
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Ur Smålandsposten N:o 151 Måndagen den 1 Oktober 1962. 
 

Dödsfall. 
 

Anna Pettersson †. Fru Anna Pettersson, Källe-

boda, Vislanda, avled i går.  

  Hon var född i Sjötorpet, Vislanda den 29 april 

1874. Hennes man, lantbrukaren Sven Johan 

Pettersson, dog år 1935. 

  Närmast sörjes hon av dottern Emmy, gift med 

lantbrukare Petter Alfred Johansson, Värpeshult, 

Eneryda, samt sönerna Karl, lantbrukare i Sjö-

torpet, Sven, förvaltare och bosatt i Stockholm, 

John, lantbrukare i Hullingsved, Vislanda, och 

Emil, som innehar fädernehemmet. I deras sorg 

deltager sonhustrur, barnbarn, övrig släkt och 

många vänner. 

 

 

 

Bilstöld i Vislanda. 
 

  Polisen i Vislanda larmades natten till lör-

dagen angående en bilstöld. 

  Bilen påträffades stående tvärs över vägen i 

Moshult i Vislanda och spärrade där totalt 

vägen. Det visade sig vara en 15-årig yngling 

som tjuvlånat bilen för en tur och gjort ett 

misslyckat försök att vända på vägen. Han 

körde därvid ned i ena diket. 

 

Brand i Vislanda. 
 

  Brandkåren larmades till fastigheten Storgatan 18 i Vislanda vid middagstiden i lördags. 

  Ett lager av målarfärg och förtunning finns där och elden hade vållats av barns lek med 

tändstickor. Brandskadorna blev inte särdeles stora. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 152 Tisdagen den 2 Oktober 1962. 
 
Föräldraträff i Vislanda. Vislanda skolstyrelse hade i söndags inbjudit föräldrarna till 

eleverna i årskurs 1 till en sammankomst på Centralskolan. 

  Rektor Larsson kunde glädja sig åt att kunna välkomna över 60 föräldrar. Han inledde 

med att tala om hemmet och skolans roll, när det gäller barnens uppfostran. Härvid 

betonades med eftertryck, hur viktigt det är att hemmet och skolan så långt möjligt har 

samma mål för sin strävan och att mellan dem råder ett gott och förtroendefullt sam-

arbete. 

  Efter föredraget serverades kaffe. Därefter följde föräldrarna sina ”fröknar” Birgit 

Claesson och Inga Bergdahl till respektive klassrum. Där följde ett otvunget menings-

utbyte om barnen och deras problem. 

  Både föräldrarna och skolans folk var glada över denna möjlighet att få lära känna 

varandra. Rektor Larsson tolkade säkert flertalets mening, när han hoppades på snart 

återseende. 

 

 

 

 
 

Tillkännagives 

att Gud behagat hädankalla 

vår kära mor, 

farmor och mormor 

Anna Maria 

Pettersson 
* 29/4 1874 

som i dag stilla ingått i den eviga 

vilan och lämnat oss, övrig släkt och 

många vänner i djupaste sorg och 

saknad men i tacksamt minne 

bevarad. 

Källeboda, Vislanda den 30 september 

1962. 

BARNEN 

Barnbarnen 

När Far gick bort  

Så ensam blev din strid 

Nu kära Mor har även du fått frid 

Sov kära ni som trofast delat öden 

I gravens ro förenade i döden. 

Sv. Ps. 560. 
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En kvintett glada Växjödamer, Iris, Siv, Rosa, Sigrid och Viveca, i samspråk 

med reseledaren Allan Franzén. 

Mystiska tåget gick till Hilleröd 
 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Trivsam resa 

          sång och glam 

 
  Smålandspostens och SJ:s 

Mystiska tåg rullade i 

söndags ut på en 45-mila-

färd genom färgsprakande 

svenska höstlandskap. Där-

till fick de 231 passagerarna 

göra en båttur till Danmark 

och göra c:a 6 mil lång 

rundtur i bekväma turist-

bussar bl.a. utmed Själlands 

ännu sommarskrudade 

nordkust. Alla var ense om 

succén av detta slags sön-

dagsutflykt. En lagom portion spänning genom att resenärerna i det längsta hölls i 

ovisshet om resemålet, gemytlig och familjär stämning ombord tack vare perfekt och 

förekommande reseledning samt underhållning och allsång var några av komponenterna i 

anrättningen, som gav anledning till önskemål om en snar återupprepning av idén. 

  Mystiska tåget avgick från Växjö station kl. 7,30 på morgonen, och det lönade sig inte 

mycket att försöka plocka ur reseledaren, resebyråtjänsteman Allan Franzén, något om 

vad som väntade under dagen. Alla, som försökte, fick en huvudskakning och ett ”Vet 

inte” till svar. Efter ett uppehåll i Alvesta, där en grupp resenärer mötte upp, tog tåg-

ledningen kontakt med passagerarna genom en första bulletin, där spekulationerna om 

resvägen, som nu gick mot söder, ytterligare förvillade alla i gissningarna.  

  Med dragspel och gitarr gick hrr Tage Janälv och Sven-Erik Ericson, båda SJ-män och 

bekanta som rullande ”underhållare”, från vagn till vagn och lockade alla, såväl ung som 

gammal, att deltaga i allsång och frammanade därmed ett strålande morgonhumör.  

Några av resedeltagarna samlade på bildäck före ankomsten till Helsingör. 
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Käcka syskonparet Lisbeth och Kerstin Ottosson, Skruv, följde med 

Mystiska tågets musik- och sångarduo genom vagnarna och lockade 
alla att stämma in i allsången. 

Många passade emellanåt på att pigga upp sig med en kaffetår i den medföljande 

restaurangvagnen, där även härliga smörgåsar och gott kaffebröd serverades. De 

landskapsvyer, som rullades upp inför resenärernas ögon, hade kanske givit ännu starkare 

intryck om solen inte envist gömt sig bakom täta moln. Men när Ringsjön i Skåne 

passerades revs en flik av molntäcket upp och solstrålarna gav färg och liv åt det förbi-

ilande landskapet. 

  Kl. 9,30 kom tåget till Eslöv och det blev ett kort uppehåll. När loket där växlades om 

och första vagnen blev den sista, blev detta näring till nya gissningar. Först sedan tåget 

åter satt sig i rörelse förstod alla, att det nu bar västerut. Närmare bestämt mot Hälsing-

borg. Det bekräftades även av reseledningen, som i bulletin 3 avslöjade att färdsättet i 

Hälsingborg skulle bytas mot båt och resan därefter skulle fortsätta med bussar. Så 

skedde, och i Helsingör mötte sju moderna turistbussar, som körde utmed Själlands 

nordostkust, genom täta rader av badorter och sommarstugebebyggelse, stundtals med 

bedårande utsikt över havet från sandåsarnas höjder, allt för ögats njutning. I Gilleleje 

pittoreska fiskeläge blev det uppehåll och tillfälle att använda kameran i hamnen, som var 

fylld av tredubbla rader fiskebåtar i loj söndagsvila. Så rullade busskaravanen mot 

inlandet. Målet var Hilleröd och Fredriksborgs slott, vilket tillika utgjorde resans egent-

liga mål. 

  De som köpt måltidsbiljetter visades först till slottspaviljongens restaurang, där ”Et 

dejligt stykke smørrebrød” och stekt kyckling utgjorde måltidens huvudingredienser. 

Övriga resenärer fördes direkt till slottet, som är det mest kända av de danska. Fredrik II 

lade grunden till den praktfulla byggnaden, som sonen Christian IV uppförde under åren 

1602–1620 i magnifik renässansstil och kallade Fredriksborgs slott. Besöket där var 

resans höjdpunkt, och de som 

hann med en rundvandring i de 

vackra salarna, var överväldi-

gade av sina intryck. Särskilt 

praktfull är riddarsalen. Slottet 

inrymmer nu Nationalhistoriska 

museet som även inkluderar 

Europas största porträttgalleri. 

  Det blev emellertid ej tid för 

alla att se slottet. De 160 del-

tagarna, som åt middag på res-

taurangen, hann inte få mer än 

en skymt av slottets majestätiska 

konturer. Anledningen härtill 

var att det bussbolag som an-

litats, inte höll tidtabellen. För-

seningen blev tre kvart, och där-

till lades sedan att restaurangen 

visade sig sakna resurser att till-

räckligt snabbt betjäna så många 

gäster samtidigt. När måltiden 

var avslutad återstod inte mera 

än en kvart till återfärden. SJ:s 

representant beklagade livligt 

missödet, som helt låg utan 

deras kontroll. 

  Trots missödet var humöret på toppunkt, när Mystiska tåget åter tog ombord sina passa-

gerare i Hälsingborgs färjestation och över Hässleholm återförde dem till hemorten, 

medan allsången i kupéerna tonade ut så starkt att hjulens dunk mot skenskarvarna över-

röstades. 

Text och bilder: 

NOE 
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Ur Smålandsposten N:o 153 Torsdagen den 4 Oktober 1962. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller på lördag f.d. chauffören och cykelreparatören Ludvig Larsson, Kvarnabacken, 

Vislanda. Han är född i Stockholm. 1901 flyttade han med föräldrarna till Vislanda, där de köpte 

sig en liten stuga i samhället. Efter konfirmationen började Larsson som smedlärling hos smed-

mästare Sandberg i Vislanda. Under två år närmast värnplikten hade han anställning vid f:a John 

Hedberg cykelverkstäder i Malmö. Vid fullgörandet av värnplikten ådrog han sig en svårare 

bröstsjukdom, som gjorde att han under de närmaste fyra åren långa tider fick vistas på sjukhus. 

Efter tillfrisknandet öppnade han cykelverkstad i Vislanda. Han pysslade under vintern med 

rörläggningsarbeten. I slutet av 1920-talet sålde han verkstaden. Därefter var han under många år 

buss- och trafikchaufför i Vislanda. Efter faderns död har Larsson bott ensam i sin stuga till förra 

månaden, då han flyttade till Vislanda ålderdomshem, där han nu njuter sitt otium. Under yngre år 

var Larssons stora fritidsintresse fiske. Begåvad med ett gott minne kan han på ett intressant sätt 

berätta om sina upplevelser. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 154 Lördagen den 6 Oktober 1962. 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 161 Torsdagen den 18 Oktober 1962. 
 
Födelsedagar. 
 
                  60-åring. 
 

  60 år fyller i morgon f. föreståndarinnan för Vislanda telefon-

station fröken Olivia Petersson, Vislanda. Hon kom i televerkets 

tjänst år 1917 och blev 1928 föreståndarinna på stationen. I denna 

tjänst kvarstod hon till i maj i år, då stationen automatiserades. Hon 

har emellertid inte slutat sitt arbete inom televerket utan har nu 

hand om telegramexpeditionen. Hon har också livligt deltagit i 

olika föreningars arbete. I Röda korstes Vislandaavdelning har hon 

varit sekreterare sedan 1943. Vislanda kyrkokör har haft henne som 

medlem i många år och som sekr. sedan 1940. 1961 erhöll hon 

Musica Sacra. I Vislanda högerkvinnoförening har hon i många år 

varit ledamot i styrelsen och föreningens klubbmästare. Hon har 

både inom sin tjänst och i sitt föreningsarbete utfört ett plikttroget 

och intresserat arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vislanda 
Måndag: Bruna bönor m. fläsk. Tisdag: Pota-

tismos m. falukorv. Onsdag: Grönsakssoppa. 
Torsdag: Havslaxfilé. Fredag: Rotmos m. 

fläskkorv. 
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  70 år fyller i morgon fru Anna Matilda Svensson, maka till f. arrendatorn Astor Svensson, Höne-

torp Södregård, Vislanda. Hon är född i Kalvsvik. 1922 ingick hon äktenskap. Till Vislanda kom 

hon i början av 1940-talet, då makarna arrenderade en gård i Röshult. Några år senare flyttade de 

till Hönetorp, där de arrenderade en gård. Enär maken haft mycket arbete bredvid jordbruket har 

fru Svensson alltid haft mer än nog av arbete. För några år sedan överlämnade de jordbruket till 

yngre krafter. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 165 Torsdagen den 25 Oktober 1962. 
 

FM-sändaren klar 

i Vislanda 
 

  Den sedan länge planerade FM-sändare i Vislanda är nu definitivt klar, vilket innebär, 

att radiolyssnare i Kronobergs län, som har UKW på sina radioapparater, med fördel kan 

få in både program 1 och 2. Program 1 sänds över 90,6 MHz, program 2 över 94,7 MHz. 

P 3 saknas än så länge. 

 

Vislanda-par blev 

bestulet på 1.500 
 

  Ett äldre par bosatta i centrum av Vislanda, har blivit bestulna på 1.500 kr. förvarade i 

en plånbok. Stölden måste ha skett mellan lördagen och igår. 

  Plånboken låg i ett skåp där den förvarades tillsammans med några bankböcker, som 

dock ej var rörda. Det förbluffande med stölden är att man icke kan finna några märken 

efter inbrott. Det bestulna paret uppger att de inte haft något besök under den aktuella 

tiden. Lägenheten har moderna lås. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 167 Måndagen den 29 Oktober 1962. 
 
Födelsedag. 
 

             50-åring 

 

  50 år fyller i morgon verkmästare 

Verner Persson, Vislanda. Han är 

född i Tyskland. År 1914 flyttade 

föräldrarna tillbaka till Sverige. Hr 

Persson fick tidigt börja med att 

hjälpa till i sin faders korgmakeri-

rörelse och arbetade där till 1938 

då han fick arbete hos AB Ångså-

gen i Vislanda. 1948 flyttade han 

över till Hegus mekaniska verkstad 

i Vislanda, där han sedan mitten av 

1950-talet varit ledare för driften. 

Vislanda kommunalfullmäktige har 

hr Persson tillhört under en period 

och i Vislanda hyresnämnd var han ledamot tills nämndens 

arbeten nedlades. 

 

 

 

Hr Frank Camitz, Mölndal med maka 

Anne-Marie född Malm, Vislanda. 

 (Foto: Lundbergs, Vislanda).  
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Ur Smålandsposten N:o 168 Tisdagen den 30 Oktober 1962. 
 

Tolv miljoner i Vislanda sparbank 
 
   
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vislanda pastorats sparbank passerade i går sin 12:e 

insättarmiljon. Det hela skedde i ”Erk och Majas” tecken. 

Under sparbanksveckan 1960 passerade banken 11-

miljonersstrecket. I går var tvåårige Jan Peter Forsmark 

med sina sparpengar och hjälpte banken till detta goda 

resultat. Som tack härför erhöll han blommor och en stor 

spargris. Under de fyra dagar sparbanksveckan hittills har 

pågått har gjorts 1.039 insättningar, tillsammans utgörande 

c:a 12.500 kr. Presenter i form av sparbössor föreställande 

”Erk och Maja” samt ballonger har utdelats till insättarna 

och kaffebjudningen har livligt senterats i det kyliga 

höstvädret. Sparbanksveckan pågår t.o.m. i morgon. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 171 Måndagen den 5 November 1962. 
 
Födelsedag. 

 

  50 år fyller i dag fru Anna Borg, maka till åkeri-

ägaren G. Borg, Hönetorp, Vislanda. Hon är född i 

Ramkvilla. Under ungdomen innehade hon olika 

hembiträdesplatser. 1940 ingick hon äktenskap, och 

makarna var först bosatta i Huseby, där maken då 

hade anställning. 1949 flyttade makarna till Vis-

landa, där de byggde en villa vid Husebyvägen. 

Under sin Husebytid och även den första tiden 

sedan hon kommit till Vislanda hade fru Borg matservering. De senare åren har hon helt ägnat sig 

åt hemmet och den vackra trädgårdens skötsel. 

 

Jan Peter Forsmark hjälpte till att höja insättarbeloppet. Här ses han tillsammans 

med sin mor fru Britt Forsmark, kamrer Carl-Erik Witzell och ordföranden 

kyrkovärd Arvid Johansson. 

 

 

Stig Lundgren 

Marianne Jonsson 

Vislanda.                                 Älghult. 

3/11 1962. 

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 



 
138 

Ur Smålandsposten N:o 173 Torsdagen den 8 November 1962. 
 
                 50-åring 
 

  50 år fyller på lördag konstsmed Harald Andersson, Vislanda. Han 

är född i Vislanda och son till framlidne kopparslagaremästaren 

Fritiof Andersson, vilken år 1893 övertog rörelsen av sin fader Sven 

Andersson, bördig från Södra Unnaryd. Harald Andersson började 

redan under skoltiden att i sin fars verkstad och under faderns 

skickliga ledning utveckla sina konstnärliga anlag. Han fortsatte 

med detta efter skolgångens slut. Aderton år gammal ville han pröva 

på annat och tog först anställning i P. Hedlunds handelsträdgård 

under c:a ett år och övergick sedan till målaryrket, i vilket han 

utbildade sig under fyra år hos målare Svensson i Vislanda. Lusten 

för konsthantverket tog emellertid överhand och efter att under 

några år varit medhjälpare hos sin bror Ivar övertog han rörelsen 

1940. Det var under denna period som bröderna Andersson bl.a. 

skapade Vislanda kyrkas vackra dopfunt i mässing och Gustaf V:s 

byst i koppar, som överlämnades till kyrkan då han 1938 vistades på 

Huseby under den stora manövern. Som tack fick bröderna var sitt 

porträtt av kungen, egenhändigt signerat. Rörelsen började under 

1940-talet att växa i storlek. Harald Andersson byggde 1944 ny 

verkstad och bostad efter egna ritningar och antalet anställda uppgick till ett 10-tal. Tillverkningen 

av prydnadsföremål i bl.a. mässing blev av stor omfattning och förutom försäljning i hela Sverige 

samt dels en stor del till Amerika. Sedan 1952 har hr Andersson arbetat ensam inom sin 

konstnärliga verksamhet och nästan helt koncentrerat sig på beställningsarbeten bl.a. till kyrkor. 

Bland alla de vackra föremål han utfört i olika slags ädla metaller kan nämnas Virestads kyrkas 

stora ljusstakar i äkta silver. Hans tennarbeten i antika stilar har vunnit stor efterfrågan.  

  Sedan början av 1930-talet har han vid sidan om sitt konsthantverk ägnat sig åt målning, bl.a. 

porträttmålning. Av de 100-talet porträtt han målat kan nämnas ett av konsul Carl Petri i Växjö, 

vilket finns upphängt i drätselkammaren i Växjö. 

  Jubilaren har även haft tid att ägna sig åt sina hobbies, sång och musik. Inom Vislanda kyrkokör 

är han en mycket uppskattad medlem och i Vislanda musikcirkel har han under många år varit den 

samlande kraften. I detta sammanhang får icke förglömmas att han själv bygger fioler av mycket 

god kvalité både ifråga om utseende och ljudkvalitén. 

  Harald Andersson är sålunda en mångsysslare men i allt vad han företager sig spårar man hans 

stora konstnärliga begåvning och ambition. 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 178 Lördagen den 17 November 1962. 
 

Bröllop. 
 

  F. kyrkoherden Eskil Jonson har i sitt hem i Bergsnäs vigt 

banktjänsteman Bertil Robach, Lund, med stud. fröken Elsa 

Inger-Britt Johansson, dotter till framlidne hr Anders Johansson 

och hans maka Elsa, Vislanda. Efter vigseln gav brudens moder 

middag i sitt hem för den trängre släkt- och vänkretsen där 

brudparet blev hyllat med tal, sång och telegram. 
 

 

 

 

 

 
 
 

Hr Bertil Robach, Lund, med maka 
Inger-Britt, född Johansson. 

(Foto: Lundberg, Vislanda). 
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Ur Smålandsposten N:o 174 Lördagen den 10 November 1962. 
 

Dödsfall. 
 

Klara Johnson †. Fru Klara Johnson, Vislanda, av-

led i torsdags efter ett långt men tåligt buret lidande. 

  Hon var född i Höganäs 1887. Hennes make, lant-

brukaren Elmer Johnson, Ausås, avled 1958. Sedan 

1959 har fru Johnson vårdats av sin dotter Helen, 

som är gift med kontorist Anders Jönsson, Vislanda. 

  Närmast sörjes fru Johnson av två söner och tre 

döttrar, barnbarn och barnbarnsbarn. 

 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 179 Måndagen den 19 November 1962. 
 

Snälltåg spårade ur 
söder om Vislanda 

 

  Tre vagnar, två sovvagnar och en resgodsvagn, i nattsnälltåget nr 12 till Stockholm från 

Malmö med avgång kl. 22 från Malmö spårade vid 1-tiden natten till måndagen ur strax 

söder om Vislanda. Inga personer skadades. 

  Snälltåget som inte stannar i Vislanda hade nästa anhalt i Alvesta, dit det skulle anlända 

kl. 0.40. De två sovvagnarna och resgodsvagnen som framfördes i tågsättets främre del 

spårade ur av ännu okänd anledning. 

  Ambulanser tillkallades från Räddningskåren i Växjö. Två sändes omedelbart till 

olycksplatsen som ligger vid Elnaryd söder om Vislanda. Därefter sände Räddningskåren 

ut ytterligare en ambulans men denna återkallades sedan man fått besked om att endast en 

person chockskadats. Läkare och sjukvårdspersonal infann sig på platsen. SJ sände 

omedelbart ut röjningspersonal. 

 – Det var tre stålvagnar Malmö–Krylbo som ”hoppade” av spåret fyra km. söder om Vis-

landa, berättar Statens järnvägars pressombud Stig Lorentsson i Nässjö för Smålands-

posten tidigt på måndagsmorgonen. 

 – Inga passagerare skadades, men hur stor den materiella förstörelsen är, kan vi f.n. inte 

säga. Vid visiteringar av läkare och sköterskor, som larmats, påträffades endast 

chockskadade passagerare. Övriga hade undkommit utan skador. Elledningen revs ner, så 

snälltåget står ännu kl. 03.00 kvar på spåret. Passagerarna har utväxlats och de 

ambulanser – bl.a. från Växjö – som larmats, har sänts tillbaka till sina stationer. 

 

 

 

 
 

Vår kära mamma, 

farmor och mormor 

Klara Johnson 
* 1 maj 1887 

har i dag stilla insomnat efter tåligt 

buret lidande. Djupt saknad av oss 

släkt och vänner. 

Vislanda och Ausås den 8 nov. 1962. 

Paul och Francies 

Clarence och Brita 

Helen och Anders 

Della och Helge 

Henry och Gunnel 

Barnbarn 

Barnbarnsbarn 

Lycklig mamma nu fått fara, 

Till en skön och bättre värld. 

Där hon trygg och lugn får vara, 

Ej av sjukdom mera tärd. 
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Ur Smålandsposten N:o 180 Tisdagen den 20 November 1962. 
 

              Tågurspårningen vid 
                        Vislanda orsakades 
                                    av ett tekniskt fel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – Det kan inte ha varit den mänskliga faktorn, som vållade olyckan, säges på SJ-håll om 

urspåringen natten till måndagen vid Elnaryd, två km. söder om Vislanda station, där tre 

vagnar – två sovvagnar och en resgodsvagn – i bakre delen av nattsnälltåget till Stock-

holm från Malmö gick av spåret och välte. Det måste ha varit ett tekniskt fel, som 

orsakade urspåringen. Tåget hade en hastighet av 120 km. i timmen, och gick några km. 

på syllarna innan de tre vagnarna välte. Spåret revs upp på en sträcka på 200 meter. 

  Det var vagnarnas starka konstruktioner, som gjorde att inga passagerare fick sätta livet 

till, och att de skadade endast fick lindriga skador.  

  Ett äkta par och en man fördes till Växjö lasarett i tillkallad ambulans, och ett annat äkta 

par och en man fördes till Nässjö lasarett, men deras skador var så små, att de snart fick 

lämna sjukhusen. 

  Antalet resande i den ena sovvagnen var 20 och i den andra 12. Ingen panik rådde. Med 

hjälp av tågpersonal lyckades de ta sig ut ur sina kupéer.  

  Genom att spåret revs upp och kontaktledningarna slets ner, blev spåret för nordtrafiken 

försatt ur funktion. Det andra spåret förblev intakt. Det blev förseningar på upp till fyra 

timmar för den nordgående trafiken och på upp till två timmar för den sydgående. 

  Ett banunderhållningslag från Älmhult kom snart till platsen, likaså SJ:s stora kranvagn i 

Nässjö. Först skulle boggierna avmonteras, sedan skulle vagnkorgarna lyftas och spåret 

repareras. 

  Smålandspostens medarbetare besökte i går förmiddag olycksplatsen medan bärgnings-

arbetet av de tre urspårade vagnarna, två sovvagnar och en resgodsvagn, var under för-

beredelse. Olyckan hade skett c:a två km. söder om Vislanda station och vagnarna hade 

gått av spåret i en svag kurva där tillåten max.-hastighet är 130 km. i timmen. 

  Mellan 700 och 800 meter hade den urspårade boggien rullat vid sidan om rälsen innan 

vagnarna drogs av spåret och blev liggande på sidan i diket intill banvallen. Ett par 

hundra meter av rälsen hade av påfrestningen blivit förvriden i onaturliga krumbukter. På 

lika lång sträcka var de elektriska kontaktledningarna nedrivna och tre av de uppbärande 

stolparna utvräkta i skogen mer eller mindre tillknycklade eller avslagna på flera ställen. 

Här har man just lyft upp en av sovvagnarna. Som synes är den intryckt på sidan, 

men det var dessbättre korridorsidan, där ingen befann sig. 
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  Att ingen fick sätta livet till betecknas som ett under men utan tvekan kan konstateras att 

ett flertal lyckliga omständigheter medverkat till den vad gäller personskador så lyckliga 

utgången. För det första så fanns det inte något större naturligt hinder i terrängen utan 

vagnarna torde ha bromsats upp successivt. Därtill bör läggas att vagnarna välte med 

korridorsidorna nedåt, vilket visserligen fick till följd att alla de 32 liggande sovvagns-

passagerarna stod på huvudet men hade en skyddande vägg mellan sig och marken. 

Kanske viktigast i sammanhanget är att sovvagnarna var av helsvetsad konstruktion, som 

det skall till mycket för att göra åverkan på. Givetvis blev de sidor som kom i kontakt 

med marken illa tilltygade men ändå inte så mycket som man kunde ha väntat sig.  

 

Lyftkran rekvirerad. 
 

  Bärgningsarbetet igångsattes redan vid 5-tiden på måndagsmorgonen av personal från 

Älmhult, Vislanda och Alvesta samt från Nässjö, varifrån en 60-tons lyftkran rekvirerats. 

Man hade först tänkt att bara göra 

spåret klart men eftersom måndagarna 

trafikmässigt är gynnsammast inleddes 

i stället först bärgning av vagnarna 

varefter skadad räls byttes ut och 

trafiken kunde återupptagas först sent 

på kvällen. 

  Förutom bärgnings- och repara-

tionsarbeten blev det för SJ:s del fullt 

pådrag med teknisk personal för att 

utreda olyckan. Av allt att döma var 

det något materialfel eller tekniskt fel 

på den boggie som först spårade ur. 

Något fel på själva banan är knappast 

tänkbart. 

 

Ingen panik. 
 

  På olycksplatsen rådde aldrig någon 

panik. Pastor Sven O. Svensson, 

Örebro, berättar: 

  – Folk tog det mycket lugnt, 

trots att de tvingades klättra ut 

igenom fönstren. Men vi var 

upprörda över den långa 

väntetiden på undsättning 

utifrån. 

  Apotekare Britt Wallin från 

Malmö, satte sig på taket och 

drack kaffe ur en termos som 

hon hade med sig. I hastig-

heten hade hon glömt sin ena 

sko. Hon fick tillfälligt låna en 

av en manlig medpassagerare, 

som tyckte, att det räckte med 

en för hans egen del. 

  I den ena av sovvagnarna 

kunde passagerarna inte få upp 

fönstren. Dessa knackades sönder av en grupp militärer som sedan hjälpte ut de in-

stängda. 

Sovkupéernas dörrar blev golv för de förskräckt uppvaknande 

passagerarna. 

Den främsta av de båda sovvagnarna, i vilken 20 passagerare färdades, 

hamnade helt på sidan. 
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  – SJ måste med det snaraste byta ut sina vattenkaraffer, sade någon. De förvandlades till 

rena projektilerna när vagnarna välte. De tunga karafferna slungades med stor kraft 

omkring i varenda hytt. 

  Som en stor tur betecknas det att urspåringen inte skedde några hundra meter tidigare. 

Det finns en 3–4 meter hög viadukt där. En urspåring där hade slutat med en katastrof. 

 

Vräktes omkull. 
 

  – Vi vaknade plötsligt av att vi vräktes omkull i kupén, berättar en av tågpassagerarna. 

Min hustru och jag hade en sovkupé. Jag hade överbädd och vaknade av att jag slog emot 

kortväggen vid fotändan. Vagnen hade vält. Min hustru skrek till. Hon var inte skadad. 

Sedan hörde vi ett väldigt oväsen i kupéerna intill. Någon jämrade sig.  

  – Jag fick lugna min hustru. Det var mörkt i kupén. Proppen i vattenkaraffen hade 

kastats ur och vattnet stänkte i kupén. 

 

 

   

Ur Smålandsposten N:o 181 Torsdagen den 22 November 1962. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon fru Hilma Kristina Andersson, maka till Vislandas nytillträdde kyrkoherde 

Karl Andersson, Lindås, Vislanda. Hon är född i Stockholm men flyttade med sina föräldrar till 

Göteborg 1918, där hon i ungdomsåren biträdde i sin faders affär. 1944 ingick hon äktenskap med 

dåvarande pastoradjunkt K. Andersson i Berga församling och 1947 flyttade makarna Andersson 

till Vittaryd, där de varit bosatta tills den 1 november i år då de kom till Vislanda, där kyrkoherde 

Andersson tillträdde ordinarie kyrkoherdebefattningen. Fru Andersson är mycket intresserad av 

kyrkokören. Sålunda har hon varit medlem i Göteborgs stifts kyrkosångarförbund där hon tilldelats 

medaljen ”Musica Sacra” samt i Vittaryds kyrkokör. Hon har även i sin förra församling varit 

söndagsskolelärarinna samt varit medlem i kyrkliga sykretsen. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 182 Lördagen den 24 November 1962. 
 

Kaféinbrott i Vislanda. 
 

  Natten till torsdagen förövades på ett kafé på Storgatan i Vislanda ett inbrott. 

  Gärningsmannen hade berett sig tillträde genom att slå sönder ett dörrfönster till 

bageriet. Uppkomna i konditoriet och affären kom de över växelpengar i kassaapparaten. 

Dock hittade de inte en större summa pengar i sedlar, som låg i ett annat fack. De bröt 

vidare upp en spelbox, där de kom över 100 à 150 kr. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 183 Måndagen den 26 November 1962. 
 
Kronan köper mark i Vislanda.  Domänstyrelsen har fått regeringens tillstånd att från 

Robert och Klara Svensson samt dödsboet efter A.V. Fornander inköpa fastigheterna 

Tubbamåla 1:6 och 1:7 i Vislanda socken för 140.000 kr. Fastigheterna har erbjudits till 

Kronan och lantbruksstyrelsen har tillstyrkt att de förvärvas av Domänverket. Totala 

arealen är 170 tunnland, varav 140 tunnland skogsmark. Fastigheterna angränsar krono-

parker. 
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Ur Smålandsposten N:o 186 Lördagen den 1 December 1962. 
 

Dödsfall. 
 

Sigrid Maria Jonsson †. Fru Sigrid Maria Jonsson, 

Gamla prästgården, Vislanda, avled i går efter en 

lång tids sjukdom. 

  Hon var född i Hönetorp, Vislanda 1889. År 1912 

ingick hon äktenskap med lantbrukare Gustaf Jons-

son och makarna arrenderade först en gård i Höne-

torp, och därefter under fem år en gård i Blädinge-

näs. 1926 övertog familjen arrendet av Gamla präst-

gården i Vislanda. Maken avled 1937. Fru Jonsson 

har sedan dess bott kvar i Gamla prästgården hos en 

son, som övertagit arrendet. 

  Närmast sörjande är två söner och två döttrar. 

Sonen Sven är bosatt i Gamla prästgården och Erik, 

innehar arrendet. Dottern Kerstin är gift med hand-

landen Artur Johansson, Gåvetorp, och Ingrid, gift 

med skolvaktmästare Karl Svensson, Vislanda. I 

deras sorg deltager barnbarn, svärson, syster, och 

svågrar. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår älskade mor, 

mormor och farmor 

Sigrid Maria 

Jonsson 
* 6/5 1889 

har idag stilla insomnat. Djupt sörjd 

och saknad av oss, syskon, svågrar, 

övrig släkt och vänner. 

Gamla Prästgården, Vislanda den 30/11 

1962. 

SVEN 

ERIK och KATARINA 

KERSTIN och ARTUR 

INGRID och KARL 

Bertil Svensson 

Barnbarnen 

Vad rätt Du tänkt 

Vad du i kärlek vill 

Vad skönt Du drömt 

Kan ej av tiden härjas 
Det är en skörd  

Som undan honom bärgas 

Ty den hör evighetens rike till. 
 

Sv. ps. 15. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka söndagen den 9 december 1962 kl. 
14. Efter jordfästningen inbjudes till kaf-

fe å Vislanda Hotell. 

   

   

 

VISLANDA 
Julskyltningssöndagen den 2/12 1962 kl. 17 – 21 

besök av tomtar på ponnyhäst. – Överraskningar. 

Järnbolaget i Vislanda 
– Den lilla affären med de stora möjligheterna. 
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Ur Smålandsposten N:o 189 Torsdagen den 6 December 1962. 
 
Födelsedag. 
 

  75 år fyller i morgon f. lantbrukaren August Pettersson, Glimminge, Vislanda. Han är född på 

den gård, där han ännu är bosatt, och har alltid varit hemförsamlingen trogen. 1918 ingick han 

äktenskap och samtidigt övertog han föräldragården. På denna har han gjort stora förbättrings-

arbeten på hus och jord. Som den kunnige man Pettersson är blev han tidigt anlitad för kommunala 

värv. Således var han med i kommunalfullmäktige och kommunalnämnden mer än 30 år. Vidare 

har han under långa tider tillhört pensionsnämnden, fastighets- och inkomsttaxeringsnämnden. 

Under 30-talet tillhörde han arbetslöshetskommittén. Vidare var han med i skolstyrelsen samt var 

kyrkofullmäktige och kyrkorådsledamot. När Vislanda bondeförbundsavdelning bildades var Pet-

tersson en av initiativtagarna till denna, och från vilken han har diplom för 30-årigt medlemskap. 

Likaså var han en av initiativtagarna till Vislanda RLF-avdelning. När Alvestaortens jordbruks-

kassa bildades var Pettersson en av de drivande krafterna. I början av 1950-talet överlämnade han 

gården till en son, sedan han inrett sig en trevlig lägenhet på andra våningen där han nu njuter sitt 

otium. Trots de 75 åren är han i daglig verksamhet med förekommande sysslor. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 190 Lördagen den 8 December 1962. 

 

Nytt i Vislanda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I dag öppnas Centrums Matsalar i Vislanda för allmänheten. Det är en ljus 

och modernt inredd lokal i samma fastighet som Centrumbaren vid 

järnvägsövergången i samhället. Själva matsalen har en golvyta av 85 m2. 

Golvet är lagt med Kentileplattor. Väggar och tak är hållna i ljusa färger och 

bidrar att tillsammans med det stora antalet fönster ge lokalen ett ljust och 

trivsamt intryck. Möbleringen är både modern och bekväm och armaturen 

väl vald. Innehavarinnan fru Ingrid Karlsson, kommer att fortsätta med 

självserveringen i baren och använda den nya matsalen till lunch- och 

middagsgäster, som önskar bli serverade, samt till större och mindre 

sammankomster. Byggnadsarbetet har utförts av AB Bröderna Salomonsson, 

Vislanda. 
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VISLANDA 
Lokalombud: 

Kantor Ernst Rosengren 

 Tel. 0472/300 41. 

Goda julvaror 
är en viktig förutsättning 

för det delikata julbordet 

Specerier – Frukt – Konserver 

Chokladkartonger 

EXTRA GOTT JULKAFFE 

Presentartiklar i stor 

 sortering 

Einar Ydén 

Till JULDOPPET 
rek. vi vårt goda 

HEMBAKADE BRÖD 

AB Gust. 
Bengtsson 

V I S L A N D A 

Tel. 0472/300 19 

   Hela familjens 

julklapps- 

centrum 

Järnbolaget 
 Vislanda 
Se vår sortering som 

omfattar allt inom 

järn och bosättning 
Du kan välja bland 

Husgeråd, Presentartiklar i metall, glas, keramik och porslin 

Reklampris: NILS-JOHAN TV-KANNA, riktpris 83: 50,  

vårt pris 63: 50. 

Julgransbelysning – El. ljusstakar 

Verktyg för fritid, hantverk och industrimän. 

Reklampris: KOMPL. HOBBYSATS med el. borrmaskin 

Kr. 199: –  

Vintersport: kälkar, sparkstöttingar, skidor och stavar. 

Reklampris: 15 par SKRIDSKOR bortslumpas, riktpris 83: – 

vårt pris 57: 50 

Leksaker: Märklintåg, trampbilar och luftgevär. 

Barncyklar, helt i metall, Kr 28: 50. 

Se vår utställning av Kyl, Frys och Tvätt. 

Den lilla affären med de stora möjligheterna 

Telefon 0472/301 43 – 304 53 – 305 00 

  

 

 

 

 

 

 

 

JULBLOMMOR 

från  

Hedlunds 
Tel. 0472/300 27 – 302 50 

Låt mor vila 
– till oss bila 

 
Gör kalaset glatt och trivsamt 

Ring och beställ… Vislanda 

Hotell 

 
Trevliga lokaler för alla 

sammankomster. 

 

Vördsamt 

 

V I S L A N D A   H O T E L L  
Anna-Lisa Stolt 

Tel. 0472/300 12 och 301 29 
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RADIO – TV  
SPORTARTIKLAR 

Aktuellt för julen 

Cykel-Radio-Sport 
V I S L A N D A 

Tel. 0472/300 33 

Anders Jonssons 
Konditori 

 

REKOMMENDERAR 

sina  

BAKVERK  
för julen. 

Bilägare! 
 
 

Regelbunden service ger billigare mil. Vi utför alla före- 

kommande reparationer med modernaste hjälpmedel. 

Auktoriserad VW-service. 

SHELL bensin och oljor. 

Firma Bilservice 
Tel. Verkstaden 0472/300 57, 304 80. 

S. Gustafssons bostad 302 77. 

Åke Sibbessons bostad 305 39. 

Allt i tyger 

till humana priser 
hos 

Tage Johanssons 
Klädesfirma 

V I S L A N D A 

Telefon 0472/301 32 
 

 

Den läckra JULMATEN, JULGOTTERNA 

 samt de lämpligaste JULKLAPPARNA för  

barn och vuxna finner Ni hos 

Kooperativa 
VISLANDA – RYSSBY – GRIMSLÖV 

MÅLASKOG 
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Ur Smålandsposten N:o 191 Måndagen den 10 December 1962. 
 

Vislanda hantverkare jubilerar 
 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  Vislanda industri- och hantverksförening firade 30-årshögtid i lördags på Vislanda 

hotell. 65-talet företrädare för föreningen och för grannföreningarna deltog i festligheten, 

som blev synnerligen uppskattad. Även medlemmarnas damer deltog. 

  Upptakten skedde med högtidsmötesritualer och blev sålunda mycket vacker. Vid denna 

fick föreningen icke mindre än sex nya medlemmar och föreningens medlemssiffra steg 

därmed till 58, vilket får anses som något enastående för en ort av Vislandas storlek. En 

alldeles extra högtid gavs föreningen då dess ålderman fabrikören Carl Carlsson över-

lämnade ett mästarbrev och tre veterantecken till medlemmar i föreningen. 

  Det var till skorstensfejarmästare Torsten Andersson som mästarbrevet överbringades. 

Och veterantecknet hedrade föreningen följande tre med: fabrikör John Håkansson, 

målarmästare Helge Lundell och frisörmästare Hilding Wendt. 

  Efter högtidsmötet följde supé och vid denna hölls rader av tal. Förre ordföranden 

slaktarmästare Axel Karlsson inledde raden av tal med att hålla historiken bl.a. Distriktets 

gratulationer och blommor överlämnades av distriktsordföranden bagarmästare Rune 

Erland, Växjö. För damklubben i Vislanda talade fru Alma Håkansson. Bland deltagarna 

märktes även företrädare för grannföreningarna i Rydaholm och Alvesta och för de senare 

talade ordföranden Martin Svensson, Alvesta. 

  Efter supén följde bl.a. musik av Nygrens från Diö. 
 

Historik. 
 

  Föreningen bildades den 29 januari 1932 vid ett möte lett av fabrikören Birger, Växjö. 

Han talade bl.a. om hantverksföreningens betydelse för höjande av yrkesskickligheten 

m.m. Historiken hade författats av S–O Loeb. 

  Den första styrelsen sammansattes av fabrikör Thorsten Johansson, konditor P.J. Jons-

son, elektriker A. Engström, plåtslagarmästare Richard Loeb, bryggarmästare A. Nilsson 

samt handlanden E. Ydén. 

  Vislanda industri- och hantverksförenings första möte var resultatet av ett ganska långt 

förberedande arbete för bildandet av en fastighetsägareförening i Vislanda. Den drivande 

kraften bakom detta försök var fjäderhandlare Ståhl, som för bildandet av denna förening 

hade utlöst ett möte med plåtslagaren Birger i Växjö som talare. Denne, som var en av de 

Jubilerande föreningens ordf. fabrikör Carl Carlsson, 4:e fr.v. och sekr. 

plåtslagarmästaren Sven-Olof Loeb, t.h. ses här tillsammans med de hyllade 
vid mötet: skorstensfejaremästaren Torsten Andersson , som mottog mästar-

brevet, och veteranmärkeshedrade fabrikören John Håkansson, målare-

mästare Helge Lundell och frisörmästaren Hilding Wendt. 



 
148 

drivande krafterna inom Växjö hantverksförening, yrkade under sitt föredrag på att 

istället bilda en hantverksförening även i Vislanda. Eftersom de flesta vid mötet 

närvarande utgjordes av fria näringsutövare, väckte detta förslag genklang hos dem, och 

vid omröstningen beslöts därför enhälligt att bilda en förening. 

  Efter en något trevande början växte sig föreningen starkare och redan tre månader efter 

starten anslöt man sig till S.H.S.O. 

  Föreningens namn var vid detta tillfälle: Vislanda industri- handels- & hantverks-

förening, ett namn som bara blev två månader gammalt, varefter återgång till det 

ursprungliga namnet skedde. 

  Redan andra året började föreningen söka bygga upp en stabil ekonomisk grund, och 

medlet att skaffa pengar blev för dem, som såväl som för många andra, en offentlig 

sommarfest som gav det inte föraktliga nettot 401 kr. och 75 öre., en bra grundplåt att 

bygga vidare på. 

  Redan i början av verksamheten förekom så viktiga frågor på dagordningen som: 

sjukkassa, byggnadskassa o.dyl. vilka ärenden dock fick vila i avvaktan på föreningens 

stabilisering. Den första lärlingsnämnden tillkom redan 1933, och samma år erhöll 

föreningen sin första ordförandeklubba som gåva av en medlem. 

  Föreningen ansåg dock att människan ej endast skall arbeta, hon skall också kunna 

koppla av och kunna glädja sig i glada vänners lag, och därför började föreningen 

anordna små gemytliga familjefester, till glädje, men också till nytta för både föreningen 

och medlemmarna. 

  Men efter nöjet kom åter arbetet för föreningens bästa och för de gemensamma målen. 

Medlemmarnas intressen bevakades snart sagt överallt, ett tydligt bevis härpå finns i ett 

protokoll för år 1935, där föreningen beslöt tillskriva byggnadskommittén för byggande 

av ny prästgård i Vislanda, och där vädjade att företagare från samhället skulle få utföra 

byggandet. 

  Förslag om en förenings egen understödsfond behandlades så tidigt som 1937, året efter 

gjordes ett första försök att bilda en damklubb inom föreningen. Samma år beslöt 

föreningen enhälligt att ansluta sig till Smålands–Blekinge hantverksdistrikt, och bland 

större händelser i övrigt kunde noteras att föreningen gick fram med egna listor i de 

kommunala valen. 

  1939 anordnades en folkhögskolekurs inom föreningen, och den första gesällutnäm-

ningen skedde detta år. 

  Liksom alla andra föreningar längtade man efter egna samlingslokaler, och 1941 

diskuterades för första gången möjligheten till egna lokaler. 

  Föreningen kallade 1943 sina första hedersledamöter, nämligen kantor E. Rosengren och 

bagaremästare P.J. Jonsson. 

  Med jämna mellanrum inflöt pengar från föreningens sommarfester, och kapitalet steg 

sakta och säkert. 

  1945 var en milstolpe i föreningens historia, ty då ansågs tiden mogen att skaffa egna 

lokaler. Föreningen inköpte med tanke härpå fastigheten Kvarnaholm, för en köpeskilling 

av kr. 19.500, och nu började så småningom den tid då föreningen kunde samlas under 

eget tak. Detta skedde första gången den 19 december 1946.  

  1947 bildades för tredje gången en damklubb inom föreningen, vilken tyvärr även denna 

gång självdog. 

  1951 utdelades genom föreningen mästarbrev till mjölnaremästare Ernfrid Svensson, 

Grimslöv, och samma år kallades vagnmakare Carl Johansson till föreningens heders-

ledamot. 

  Under 1952 då föreningen firade 20-årsjubiléet av sin tillblivelse bildades återigen 

damklubb inom föreningen, denna gång av allt att döma bestående. 

  I början av 1952 framfördes inom föreningen tanken på att inom Vislanda uppföra ett 

medborgarhus. Föreningens mening var, att medborgarhuset skulle vara beläget på 

föreningens tomt i Kvarnaholm och utgöras av en byggnadsförening bestående av 

intressenter från kommunen och olika föreningar och sammanslutningar. Därvid skulle 

föreningen för sina tecknade andelar bidraga med hela sin fastighet. Ritningar för 
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medborgarhuset uppgjordes av biträdande länsarkitekten och för hela kostnaden 3.400 kr. 

svarade föreningen. 

  Vid kontakter och sammanträden med kommunens och föreningarnas representanter, 

visade det sig dock omöjligt att realisera förslaget. 

  För att bereda plats och tomt för ett planerat bostadshus överlät föreningen den 1 mars i 

år sin fastighet till AB Bröderna Salomonsson och det är föreningens förhoppning att 

detta nytillskott av bostäder skall befrämja samhällets utvecklingsmöjligheter. 

  Förutom sitt arbete med de speciella hantverks- och yrkesproblemen har föreningen bl.a. 

årligen genom sin damklubb till behövande och gamla inom kommunen utdelat julgåvor 

till betydande belopp under de senare åren och organiserat utflyktsresor för pensionärer, 

vilka rönt ett stort intresse och varit till glädje för både deltagare och förening. 

  Mot denna bakgrund får man nog se det anmärkningsvärda förhållandet i föreningens nu 

30-åriga tillvaro endast haft tre ordförande, nämligen föreningens förste ordförande, 

skräddaremästare M. Svensson, som verkade under åren 1932 till och med 1937, och 

föreningens andre ordförande slaktaremästare Axel Karlsson från 1938 och till och med 

1961, vilken på ett uppoffrande och skickligt sätt lett föreningen under denna tid. För att 

visa sin uppskattning av det arbete slaktaremästare Karlsson nedlagt för föreningens 

utveckling, valdes han vid sin avgång som ordförandeposten enhälligt till föreningens 

förste hedersordförande. 

 

 

Bröllop. 
 

  I lördags sammanvigdes i Vislanda kyrka fabrikör Lennart 

Ragnarsson, Rydaholm, och sjuksköterskan Stina Arvidsson, 

dotter till kyrkovärd Arvid Johansson och hans hustru, 

Hönetorp, Vislanda. Då brudparet tågade in i kyrkan spelade 

kantor E. Rosengren, Vislanda, ”Brudkören” ur ”Lohengrin” av 

A. Wagner. Vigseln förrättades av kyrkoherde K. Andersson, 

som även höll tal till brudparet. Fru Hilma Andersson, 

Vislanda, sjöng från läktaren ”Bröllopshymn” av J.A. Eklund. 

tonsatt av G. Nordqvist. De nygifta lämnade kyrkan under det 

att ”Triumfmarsch” ur ”Aida” av G. Verdi spelades. Efter 

vigseln gav brudens föräldrar middag i sitt hem. Här hyllades 

brudparet med tal av bl.a. brudens fader och vigselförrättaren. 

Ett stort antal telegram anlände. 

 

  I Vislanda kyrka sammanvigdes i lördags hr Sven Åke Birger 

Johansson, Ljungby, och fröken Guhn Johansson, dotter till 

hemmansägaren Ivar Johansson och hans maka, Sjöbacken, 

Vislanda. Kantor E. Rosengren spelade ”Larghetto” av J. Speth när brudparet intågade i kyrkan. 

Kyrkoherde K. Andersson, Vislanda, förrättade vigseln och höll tal till brudparet. När de nygifta 

lämnade kyrkan spelades ”På Gud och ej på eget råd” orgelkoral av J.G. Walther. Efter vigseln gav 

brudens föräldrar middag i sitt hem. Här blev brudparet hyllat med tal och sång och telegrafiska 

hälsningar. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 192 Tisdagen den 11 December 1962. 
 
Vislanda husmodersförening, har i samband med talrikt besökt familjefest på hotellet 

firat Lucia. Medlemmarna samlades i klubbrummet, där förhandlingar hölls. Därvid 

beslöts anslå 50 kr till Rädda barnens riksförbund och 25 kr. till Göteborgs stadsmission. 

Därefter samlades alla deltagarna i festvåningen. Ordf. fru Inga Närman, hälsade 

välkommen och uttryckte sin glädje över att så många infunnit sig. Med tomte och 

stjärngossar i spetsen inträdde så Lucia med tärnor och sjöng julens sånger till skickligt 

Hr Lennart Ragnarsson, Sm. Rydaholm 

med maka Stina Arvidsson, Vislanda. 

(Hovfoto: Visit, Växjö). 
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ackompanjemang av fru Signe Wendt. Stämningen förhöjdes ytterligare med musik av hrr 

E. Ferm och A. Areskoug. Till sist förekom skämttävlingar ledda av trädgårdsmästare 

Sigvard Hedlund. En stor matta lottades ut. Gästernas tack tolkades av ingenjör C.W. 

Carlsson. Värdinnor var fruarna Karin Hedlund, Aina Johansson och Anna-Greta 

Johansson. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 193 Torsdagen den 13 December 1962. 
 
 

 

 

   

 

 

 
 
Födelsedag. 
 
                50-åring 

  50 år fyller på lördag linjemästaren Gunnar Ståhl, Vislanda. Han 

är född i Grimslöv, där fadern var anställd vid Sydsvenska kraft 

AB. Redan i mycket unga år började hr Ståhl hjälpa sin fader i hans 

verksamhet. år 1932 fick han själv anställning i företaget. Han 

ingick äktenskap 1936 och bosatte sig då i Grimslövs stations-

samhälle, där han lät uppföra en villa åt sig och familjen. I Ljungby 

tjänstgjorde hr Ståhl under åren 1948–49 som vikarie för distrikts-

montören. Den 1 januari 1950 blev han ordinarie distriktsmontör 

med placering i Vislanda. Denna tjänst har han skött på ett 

utomordentligt gott sätt och befordrades den 1 augusti i år till 

linjemästare. Inom den kommunala och fackliga verksamheten har 

hr Ståhls duglighet och kunnande tagits i anspråk.  Under Grims-

lövstiden var han under några år ledamot av Skatelövs kommunal-

fullmäktige och ledamot av styrelsen för arbetarkommunen där-

städes. I Vislanda har han under de två senaste valperioderna varit ledamot av municipal-

fullmäktige. Vidare är han revisor i Vislanda kooperativa handelsförening. Hr Ståhl har också varit 

styrelseledamot i Svenska elektrikerförbundets avdelning 124. 

  Vislanda schackklubb har i Gunnar Ståhl en av sina mest hängivna medlemmar. Sedan starten 

1950 har han varit kassör och vid klubbens 10-årsjubileum erhöll han välförtjänt diplom för 

värdefullt och outtröttligt arbete för klubbens bästa. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 195 Måndagen den 17 December 1962. 
 

Vislanda församling 

fick 25.000 kr. 
 

  Framlidne direktören Albert Påhlsson, Malmö, har testamenterat 25.000 kr. till Vislanda 

församling. Räntan skall genom kyrkoherdens försorg utdelas till julgåvor åt åldersstigna, 

lytta och sjuka. Direktör Påhlsson har under många år varit ägare till Ugnabygdens gård i 

Vislanda, där han ofta vistades. 

 

 

 

Släktnamnet RINGEBORN 

har antagits av  

Lewi, Siwert och Nils Johansson 

samt Irma Svensson, Björkhaga, 

Vislanda. 
 

 

 

                                

 

 

Namnförändring 



 
151 

Ur Smålandsposten N:o 197 Torsdagen den 20 December 1962. 
 
 

 

 

   

 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 198 Lördagen den 22 December 1962. 
 

Dödsfall. 
 

Johan Karlsson †. Lägenhetsägare Johan Karlsson, 

Aplaryd, Vislanda, har avlidit i en ålder av 76 år.  

  Den avlidne sörjes närmast av sonen Karl-Johan, 

slakteriarbetare i Alvesta, fosterdotter och fosterson, 

sonhustru och sondotter.  

 

 

 

Djur offer för 

Vislanda-brand 
 

  Natten till fredagen utbröt brand i en ladugård 

tillhörande chaufför Helmer Lavesson, Björke-

mon, Vislanda. 

  Brandkåren ryckte ut med sedvanlig snabbhet, 

men byggnaden var övertänd då brandkåren 

kom fram. Man fick därför inrikta sig på att 

begränsa elden. 

  Samtliga djur, två grisar och två får inne-

brändes. Eldsorsaken är outredd. Byggnaden 

var elektrifierad. 

  Boningshuset ligger omkring 50 m. från ladu-

gården. Hr Lavesson har bott endast tre veckor 

i Björkemon. Han var vid brandtillfället inte 

hemma. Barnen vaknade på natten och märkte ljusskenet.  

  Brandlarm på natten för Vislandas del sker alltsedan teleautomatiseringen genom Växjö 

brandkår per telefon till brandkårens medlemmar. 

 

Ur Smålandsposten N:o 199 Måndagen den 24 December 1962. 
 

Födelsedag. 
 

  80 år fyller på torsdag diversearbetaren Olof Hå-

kansson, Moshult, Vislanda. Han är född i Vislanda 

och har alltid varit hembygden trogen. Under yngre år 

hade han dels anställning hos lantbrukare i trakten, 

och dels var han anställd under första världskriget vid 

Brohults bränntorvmosse. De senare åren har han 

sysslat med olika arbeten åt bönderna i trakten. 

 

 

 

Karl-Ingvar Andersson 

Margareta Svensson 

Vislanda.                                       Ryd. 

Kairo den 20/12 1962. 

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

 
 

Vår käre far, 

farfar och morfar 

Johan Karlsson 
* 15/2 1886 

har idag stilla insomnat i tron på sin 

Frälsare. Innerligt sörjd och saknad 

av oss alla. 

Aplaryd, Vislanda den 18 dec. 1962. 

KARL-JOHAN och KERSTIN 

Ingrid 

ERIK 

ANNA-LISA och NILS 

Anita, Stefan, Ann-Charlott 

Stilla och god har Du varit i livet 
Stilla och tyst ifrån oss Du gick 

Tack Du käre för allt vad du givit 

Vackert och ljust skall Ditt minne 
förbli. 

 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 
kyrka söndagen den 30/12 kl. 10.30.  

   

   

 

 

 

Nils Ringeborn 

Solveig Widell 

Värnamo.                               Vislanda.                                        

    

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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                                    Från kristna 

                                         verksamheten 
 

Vislanda  
 

  Julen i Vislanda inleddes traditionsenligt med julbön vid granen på Västra järnvägs-

torget. Vislanda musikkår under ledning av kassör Bertil Ferm spelade ”Tomtarnas 

vaktparad” och ett julpotpurri, varefter barnkören sjöng ”Nu så kommer julen” och ”Det 

strålar en stjärna”.  Kyrkoherde Karl Andersson, Vislanda, höll en kort andaktsstund, 

vilken omramades av psalmsång. 

  Vid juldagens ottesång och högmässa i Vislanda kyrka predikade kyrkoherde Anders-

son. Barnkören sjöng ”Stilla natt” och kyrkokören sjöng ”Helga natt, jag hälsar dig” av 

Ivar Widén och ”Det är en ros utsprungen” gammal tysk julsång i sättning av M. 

Prætorius. Offret till förmån för Svenska kyrkohjälpen uppgick till 990 kronor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 1 Torsdagen den 3 Januari 1963. 
 

Vislanda-bo omkom i krock 

bil – motorcykel vid Råshult 

 

  Vid en bilolycka strax norr om Stenbrohults kyrka på 

nyårsaftonen skadades sågverksarbetaren Emil Ferm, 

Vislanda så illa, att han avled under ambulansfärden till 

Växjö. Ferm var tillsammans med kabelmontör Thure 

Nygren, Diö, på väg för att spela vid en bröllopsfest i 

Älmhult, när olyckan inträffade vid 18.30-tiden. 

  Ferm hade med sin trehjuliga motorcykel hämtat Nygren 

i Diö. När de kom till avtagsvägen mot Råshult hade 

motorcykeln råkat i sladdning i det hala väglaget och 

därvid gått över på högra sidan av vägen. 

  Samtidigt kom söderifrån en Diö-bilist, som inte hade en 

chans att undvika att kollidera med motorcykeln, vilken 

kastades mitt framför bilen. 

  Thure Nygren ådrog sig bl.a. hjärnskakning, kontusioner 

samt skärsår i ansiktet och blev chockskadad. I den 

mötande bilen fick förarens hustru skärskador och sår i pannan. Båda de skadade fördes 

till Växjö lasarett. 
 

* 

  Den förolyckade var 61 år gammal och född i Vislanda, där han i 26 år varit anställd vid 

Ångsågen. Han var allmänt omtyckt för sitt trevliga och gemytliga sätt. Han var mycket 

musikaliskt intresserad och ofta anlitad som underhållare med sitt dragspel. 

  Närmast sörjande är maka och tre barn, Bertil, affärsföreståndare i Sävsjöström, Stig 

kassör vid Järnbolaget i Växjö, och Marianne, gift med butiksföreståndare Rolf Henriks-

son, Landskrona, samt sonhustrur, barnbarn och syskon. 

Sågverksarbetaren Emil Ferm 
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Anlagd brand i Vislanda 
 

  Ladugårdsbranden i Vislanda natten till den 21 december, då bl.a. 

två grisar, två får och en del inventarier innebrändes, har visat sig 

vara anlagd. 

  Landsfogde B. Vult von Steyern i Växjö ingav i går till V. Värends häradsrätt i Alvesta 

häktningsframställning mot gårdens f. ägare såsom misstänkt för att ha vållat branden. 

  Mannen i fråga har den senaste tiden varit bosatt i Växjö. Nyårsafton förklarades han 

anhållen men nekade vid de första förhören till att ha vållat branden. Nyårsdagen erkände 

han dock gärningen. 

  Motivet till mordbranden var att mannen, som haft dåliga affärer, trott att han skulle 

kunna få ut en del pengar på den försäkring som han fortfarande hade kvar trots att han 

sålt gården. Hur det nu går med försäkringsersättningen för gårdens nye ägare, som 

genom branden förlorat en av gårdens ekonomibyggnader vet man inte. 

 

 

Göran Svensson 

Kerstin Bergstrand 

Vislanda.                                        

Nyårsafton 1962. 

Carl-Gustav Arvidsson 

Eva Göransson 

Vislanda.                                Lessebo. 

    

 

 

 

                                

 

 

FÖRLOVADE 
 

 

 
 

Min älskade maka, 

vår kära mor, 

farmor och mormor 

Sigrid Andersson 
* 10/11 1893 

har idag stilla insomnat i djup sorg 

och saknad av oss, syskon, släkt och 

vänner.  

Fållen, Vislanda den 30/12 1962. 

WALFRID ANDERSSON 

Gustav och Elin 

Sven 

Bengt och Linnéa 

Staffan Rune Karin 

Stina och Valter 

Rosita Dan 

Anders och Märta  

Gilbert 

Hon sover nu vår kära 

Och vaknar icke mer 
Vart våra ögon blickar 

Vi blott ett tomrum ser. 

Hennes kära dyra minne 
Oss följer vart vi går 

Bland sorgen i vårt sinne 

Det likt en stjärna står. 

Sv. ps. 575. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka söndagen den 13 jan. 1963 kl. 
10.15.  

   

   

 

 

 

 
 

Min käre Make, 

vår älskade Pappa, 

Morfar och Farfar 

Emil Ferm 
* 22/5 1901 

har idag genom olyckshändelse, 

hastigt lämnat oss, släkt och många 

vänner i djupaste sorg och saknad 

men i tacksamt minne bevarad. 

Kvarnhagen, Vislanda den 31/12 1962. 

ELLEN 

Bertil och Eva 

Stig och Irma 

Marianne och Rolf 

Barnbarnen 

Blott en dag ett ögonblick i sänder… 

Sv. ps. 355. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka söndagen den 6 januari kl. 10.30. 
  Samling vid kyrkan. Efter begravnings-

akten inbjudes till kaffe å Centrums 

Matsalar. 

 

   

 

  Förre ägaren  

    begärd häktad 
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Ur Smålandsposten N:o 3 Måndagen den 7 Januari 1963. 
 

                           Växjö-bo häktades för 

                                  mordbrand i Vislanda 
 

  På begäran av landsfogde B. Vult von Steyern i Växjö förklarade Västra Värends 

häradsrätt i lördags en man bosatt i Växjö häktad, som misstänkt för mordbrand. Mannen 

hade enligt landsfogden, inför hot från landsfiskalen om indrivning, natten till den 20 

december satt eld på sin tidigare fastighet i trakten av Vislanda. 

  Det antända huset, en ekonomibyggnad, brann ner och två får och två gödsvin innebrän-

des. Mannen hade, trots att han nyligen sålt fastigheten, kvar även en del virke och 

möbler i den brunna byggnaden, och även detta blev lågornas rov. 

  Mannen värderade det brunna till 5.000 kr. (andra ansåg det värt mindre), och det var 

närmast för att få ut försäkringen på virket och möblerna, som han tänt på. 

  Landsfogden framhöll, att den nuvarande gårdsägarens maka och fem små barn svävat i 

uppenbar livsfara, liksom annan person, som sökte föra ut djuren. Förre gårdsägaren 

anses därför, enligt landsfogden, ha gjort sig skyldig till mordbrand, för vilken gärning 

minimistraffet är två års straffarbete. 

  Häktningsförhandlingarna leddes av häradshövding Arnold Herrlin. Mannen erkänner, 

att han tänt på ekonomibyggnaden. Vid förhandlingarna framkom även att hans bonings-

hus brunnit ner till grunden för några år sedan och att han då fått ut försäkringspengarna. 

Någon brandorsak har dock inte kunnat styrkas från denna tidigare brand. 

  Att polisen så snabbt kunnat klara upp ekonomihusbranden berodde bl.a. på snön. 

Mannen hade nämligen lämnat tydliga spår efter sig, både fotspår och bilspår. Branden 

upptäcktes av ett av den nuvarande gårdsägarens barn. 

 

Ur Smålandsposten N:o 4 Tisdagen den 8 Januari 1963. 
 

Dödsfall. 
 

J.W. Gustafsson †. F. folkskollärare J.W. Gustafs-

son, Vislanda, avled trettondedagen. 

  Han var född i Grönö, Traryd 1882. Folkskollära-

reexamen avlade han i Växjö 1904. Efter att ha 

innehaft ordinarie anställning i Göteryd åren 1905–

1908 och i Kristianopel till 1910, kom han till Vis-

landa västra folkskola den 1 januari 1911 som ordi-

narie lärare, vilken tjänst han innehade till år 1942, 

då han avgick med pension. Intresset för lärarekallet 

hade han fortfarande kvar och han tjänstgjorde som 

vikarierande lärare på flera olika platser. Han var 

även en mycket duglig och intresserad kommunal-

man och både inom den borgliga och kyrkliga kom-

munen innehade han under många år ett flertal ord-

förandeposter. Även för de ideella föreningarnas 

verksamhet hyste han ett varmt intresse. Kommu-

nens uppskattning av hans arbete tog sig uttryck i 

bl.a. att han vid fullmäktiges 30-årsjubileum 1950 

fick mottaga medaljen i guld i femte storleken med 

inskriptionen ”För medborgerlig förtjänst”. 

  Närmast sörjes den bortgångne av två söner och 

två döttrar. Sonen Gustaf är komminister i Ölmstad, 

och Folke, kantor i Vinnersta, Motala. Dottern Bir-

git är gift med kantor Ernst Rosengren, Vislanda, 

och Gudrun, gift med folkskollärare Tage Tider-

ström, Nederby, Värnamo. 

 

 

 
 

Vår käre lille pappa, 

farfar och morfar 

Johan Wilhelm 

Gustafsson 
* 2/9 1882 

har i dag lämnat oss i djup sorg och 

saknad. 

Vislanda den 6/1 1963. 

Gustaf och Sylvia 

Folke och Inger 

Birgit och Ernst 

Gudrun och Tage 

Barnbarnen. 

Herren skall vara ditt eviga ljus, 

Och din Gud skall vara din härlighet. 

Sv. ps. 586. 

  För dem, som önska följa vår käre till 

hans sista vilorum, meddelas att jord-
fästningen äger rum i Vislanda kyrka 

lördagen den 19 januari 1963 kl. 15.30. 

  Samling i kyrkan. 
  Efter jordfästningsaktens slut inbjudes 

till kaffe å Vislanda Hotell. 
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Födelsedag. 
 

  60 år fyller i morgon hushållerskan Ida Samuelsson, Lindås, Vislanda. Hon är född på den gård, 

där hon ännu bor. Under ungdomen var hon föräldrarna behjälplig med hemmets skötsel, för att 

numera efter deras bortgång fortsätta som hushållerska hos sin broder, framlidne lantbr. Gustav 

Samuelsson. Efter dennes bortgång för två år sedan sköter fröken Samuelsson tillsammans med en 

syster det lilla jordbruket. 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 7 Måndagen den 14 Januari 1963. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dödsfall. 
 

K. A. Nordin †. Hemmansägare Karl Alfred Nor-

din, Sköflemon, Vislanda, avled i fredags. 

  Han var född i Vislanda 1893. Närmast sörjes han 

av maka och son, övrig släkt och vänner. 
 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 5 Torsdagen den 10 Januari 1963. 
 
Födelsedag. 
 

            50-åring 
 

  50 år fyller på måndag sparbankskassören Gustav Skarp, Vislanda. 

Han är född i Spjutaretorp, Vislanda, där föräldrarna var lantbrukare. 

Faderlös redan i barndomen fick han tidigt klara sig själv. Vid 20 års 

ålder tog han värvning. Efter treårig militärtjänstgöring tog han avsked  

och började som murarelärling och utbildade sig i yrket. Under denna 

tid var han kassör i Fackföreningarnas arbetslöshetskassa och likaså 

kassör i Vislandaortens frivilliga sjukkassa. I mitten av 1950-talet fick 

Skarp anställning som kassör vid Vislanda pastorats sparbank. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade make, 

min käre far 

Alfred Nordin 
* 28/6 1893 

har i dag lämnat oss i djup sorg och 

saknad, men i ljust minne bevarad av 

oss, släkt och vänner. 

Sköflemon, Vislanda den 11 januari 

1963. 

ANNIE 

Henry 

Ett strävsamt liv har slocknat ut 

En flitig hand har domnat. 

Din arbetsdag har nått sitt slut 
Ditt trötta huvud somnat. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-
ka lördagen den 19 jan. 1963 kl. 13.15. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
   

   

   

 

Hr Börje Agdén, Vislanda, med maka 

Maj-Britt, född Carlsson, Tjureda. 

 (Hovfoto: Visit, Växjö).  
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Vislanda-krock 

och dikesvisit 
 

  Vid middagstiden i går rammades en personbil från Växjö av en Vislandabil vid Kungs-

gatan vid marknadsplatsen i Vislanda.  

  Vid krocken uppstod stora materiella skador men däremot skadades inga av de åkande. 

  En bilist från Örkelljunga körde på tisdagen av vägen mellan Vislanda och Kojtet. 

Bilisten körde först 25 meter i diket och mot ett träd, varefter bilen studsade upp på vägen 

igen. Vid olyckan fick föraren en del skärsår ,och måste uppsöka läkare.  

  Polisen i Vislanda håller på att nysta upp ett fall av rattfylleri, egenmäktigt förfarande 

och olovlig körning. Det är ynglingar från Alvesta och Vislanda, som gjort sig skyldiga 

till dessa dels pingstafton och dels vid julhelgen. Även ett fall av smitning efter trafik-

olycka utreds. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 9 Torsdagen den 17 Januari 1963. 
 

Över två års straffarbete 

för mordbrand i Vislanda 
 

  Till straffarbete under två år och sex månader dömdes 45-årige byggnadsarbetaren Nils 

Österberg, Växjö, på tisdagen vid extra ting i Alvesta. Han hade gjort sig skyldig till 

mordbrand natten till 21 december förra året. För att få ut en 4.000 kronors försäkring för 

en del möbler och virke tände han på ladugården till sin tidigare gård i Vislanda. Den nye 

ägaren vållades skador på över 40.000 kronor, som Österberg med domen förpliktades 

ersätta. 

  Vid rättegången med Västra Värends häradsrätt – ordförande var vid förhandlingen 

häradshövding Arnold Herrlin, åklagare landsfogde B. Vult von Steyern och Österbergs 

offentlige försvarare advokat Folke Lang, Växjö – erkände mannen var han lastades för. 

  Det var en granne som upptäckte den första tråden i mordbrandsdramat. Han fick se spår 

i snön och dessa spår ledde fram till och även bort från den nedbrunna ladugården. Spåren 

som ledde bort tydde på att det var någon som sprungit. 

  Idén till sin gärning fick den åtalade då han låg hemma i sin bostad och grubblade över 

sina dåliga affärer. Han hade skulder på 4.000 – 5.000 kr. och han hotades av lands-

fiskalen med indrivning. Han kom då att tänka på möblerna och virket han hade 

försäkringar på och som fanns kvar i ladan på den gård han kort innan sålt i Vislanda. 

Han tänkte inte alls på de följder som hans handlingar kunde få för andra.  

  Vid tinget anförde han att han även haft en annan orsak till sitt nattliga besök på sin 

tidigare gård i Vislanda. Han skulle hämta handlingar som visade att han hade en fordran 

på en eller annan tusenlapp på en person. Handlingarna fanns i en byrå i ladan. 

  Han hade tagit med sig en ficklampa, men den visade sig oduglig och han fick använda 

tändstickor som lyse. Några handlingar hittade han emellertid ej. Innan han gav sig iväg 

tände han på. 

  I gårdens mangårdsbyggnad sov den nye ägarens fru och fem små barn. Mannen var av 

arbetet bortrest brandnatten. Ett av barnen vaknade och såg att det brann i ladugården. En 

granne larmades och hans fru kallade på brandkåren. Grannen utsatte sig för fara, då han 

två gånger gjorde försök rädda djuren men misslyckades. Efter andra försöket brakade 

ladugården samman. 

  Österberg hade köpt gården på våren 1960. På hösten brann boningshuset ner och 

50.000 kr. utbetalades i brandförsäkring. Dåliga bilaffärer förde honom i misär. Den 

härjade ladugården var uppförd så sent som slutet på 1930-talet och var i fullgott skick. 

Någon fara för den sovande familjen i boningshuset ansågs icke ha förelegat. Det var snö 

på taken och den svaga vind som fanns låg bort från boningshuset. 

  Mannen har inte tidigare varit i delo med rättvisan. 
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Ur Smålandsposten N:o 11 Måndagen den 21 Januari 1963. 
 

Dödsfall. 
 

Salomon Nilsson †. F. omlastaren Salomon Nils-

son, Kvarnalund, Vislanda, avled i fredags. Han var 

född i Vislanda den 27 februari 1878. Han ingick 

äktenskap 1902 och familjen bosatte sig då i Jons-

boda, Vislanda. År 1914 fick han anställning som 

banarbetare vid SJ och blev omlastare 1918. Han 

avgick med pension år 1938. Jonsboda sålde han 

1945, då han inköpte en fastighet i Vislanda muni-

cipalsamhälle. Närmast sörjes den bortgångne av 

hustru och fem barn. Sonen Ernst är hemmansägare 

och bosatt i Lönshult, Vislanda, Anton hemmans-

ägare i Hjortsberga och Ivar järnvägstjänsteman i 

Vislanda, dottern Ida är gift med reparatör Axel 

Pettersson, Hässleholm, och Ester är gift med led-

ningsmästare Algot Larsson, Krylbo. I deras sorg 

deltager sonhustru, barnbarn och barnbarnsbarn. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 14 Lördagen den 26 Januari 1963. 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade make,  

vår käre far, 

farfar och morfar 

Salomon Nilsson 
* 27/2 1878 

har i dag stilla insomnat efter ett 

långt men med tålamod buret 

lidande. Djupt sörjd men i tacksamt 

minne bevarad av oss, släkt och 

många vänner. 

Vislanda den 18 jan. 1963. 

SOFIA NILSSON 

Barnen 

Barnbarnen 

Barnbarnsbarnen 

Sälla äro de som sova, 

De som slutat vandringen. 

Salig frid är dödens gåva 
Åt en Guds och Jesu vän. 

Efter mödor, kval och strid! 

Väntar oss en salig frid 
Hos vår Gud i evig tid. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

söndagen den 27 januari 1963 kl. 10.15. 
   

   

   

 

Mejerifastigheten i Vislanda 
 

I bottenvåningen lokaler för mejeridrift, vilken upphörde den 1 okto-

ber 1962. Försäljningslokal och kontor. 

I övervåningen lägenhet om fyra rum och kök. Hydroforanläggning 

med mycket god vattentillgång, avlopp, elkraft, ångpanna, varmvatten-

beredare. 

Ekonomibyggnad, diverse förråds- och lagerutrymmen samt garage. 

Ev. upplysningar och visning av fastigheten efter hänvändelse till Arvid 

Nilsson, Vislanda, tel. 300 16.  

Förseglade anbud inlämnas till Växjöortens mejeriförening för kl. 12.00 

den 15 febr. 1963. 

Fri prövningsrätt förbehålles. 

VÄXJÖORTENS MEJERIFÖRENING. 
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Ur Smålandsposten N:o 18 Lördagen den 2 Februari 1963. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller på måndag Karl Emil Johannesson, Norrhult Lindås, Vislanda. Han är född i Blä-

dinge, där föräldrarna var lantbrukare. Han kom redan i skolåldern med föräldrarna till Vislanda. 

Här har han sysslat med jordbruks-, skogs- och sågverksarbeten. F.n. arbetar han vid Ivar Björk-

mans åkeri i Vislanda. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 19 Måndagen den 4 Februari 1963. 
 
Restaureringsarbetena i Vislanda kyrka.  Byggnadsstyrelsen har i princip godkänt ett 

av länsarkitektkontoret i Växjö uppgjort förslag till inre restaureringsarbeten i Vislanda 

kyrka. Styrelsen ifrågasätter, om inte ett återupptagande av den östra, nu medelst 

altartavla igensatta fönsteröppningen i koret bör övervägas. De tre fönsteröppningarna 

kan då ges en konstnärlig utformning av enhetlig karaktär såsom redan tidigare varit 

fallet, och koret återfår sina ljusa, med kyrkans övriga inredning vackert samstämda 

prägel. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 22 Lördagen den 9 Februari 1963. 
 

Dödsfall. 
 

Ebba Lönn †. Fru Ebba Sofi Lönn, maka efter 

framlidne kvarnägaren Oscar Lönn, Sälhyltan, 

Vislanda, har avlidit. 

  Hon var född i Södra Sandsjö 1877, där föräld-

rarna innehade kvarn- och sågverksrörelse. Efter 

ingånget äktenskap med Oscar Lönn, bosatte sig 

makarna i Väckelsång och drev där kvarnrörelse. 

1940 flyttade de till en son i Sälhyltan, där maken 

dog 1954. Fru Lönn har under det senaste året 

vistats på Torsgården i V. Torsås. 

  Närmast sörjes hon av två söner och en dotter. 

Sönerna Bernt och Hugo innehar hönserirörelse i 

Sälhyltan, Vislanda, och dottern Karin är gift med 

fabrikör Allan Hermansson, Hovmantorp. I deras 

sorg deltaga sonhustrur och barnbarn. 

 

 

 
 

 

 

 

Utlänningarna i Vislanda. 
 

  I en statistik över antalet utlänningar (utländska medborgare och statslösa) i rikets 

landskommuner, har sammanställts av Statistiska centralbyrån men ännu inte utgetts av 

trycket, framgår att i Vislanda fanns vid tiden för den senaste folkräkningen 24 manliga 

och 18 kvinnliga utlänningar, eller tillsammans 44. Av dessa var ingen i en ålder av 65 år 

eller mer. 

 

 

 
 

Vår kära mor, 

mormor och farmor 

Ebba Sofi Lönn 
* 3/5 1877 

har i dag lämnat oss i djup sorg och 

saknad.  

Vislanda den 8 februari 1963. 

Bernt 

Karin och Allan 

Hugo och Rut 

Rut 

Barnbarnen 

Aftonklockan sakta klämtar, 

Kvällens skymning faller på. 
Lågan länge sakta flämtat, 

Du till vila nu fått gå. 
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Ur Smålandsposten N:o 24 Tisdagen den 12 Februari 1963. 
 

Bröllop. 
 

  I Vislanda prästgård vigdes i lördags maskinist Bengt Sundin, 

Sundsvall, och fröken Gerty Karlsson, dotter till f. maskinisten 

Ernst Karlsson och hans maka Sigrid, Danielsboda, Vislanda. 

Vigselförrättare var kyrkoherde Karl Andersson, Vislanda. 

Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i sitt hem. Telegram 

anlände. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 30 Lördagen den 23 Februari 1963. 
 

Dödsfall. 
 

Ester Nilsson †. I torsdags avled i sitt hem fru Ester 

Nilsson, maka till f. möbelhandlanden Ernst 

Nilsson, Vislanda. Hon var född i Virestad 1887. 

Äktenskap ingick hon 1909. 

  Närmast sörjes fru Nilsson av make och sonen 

Stig, som innehar möbelaffär i Vislanda. I deras 

sorg deltager sonhustru, sonson, syskon och många 

vänner. 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 31 Måndagen den 25 Februari 1963. 

 
Kyrkans restaurering. 

 

  Kyrkofullmäktige har haft sammanträde i församlingssalen. Dagens ärenden gällde den 

förestående restaureringen av kyrkan. Enligt ett av länsarkitekten uppgjort förslag skall 

bl.a. nytt golv med isolering inläggas, nya dörrar till sakristian och vapenhuset insättas, 

 

 

 
 

Min maka, mitt allt, 

vår kära lilla mamma 

och farmor 

Ester Nilsson 
har i dag lämnat oss, syskon och 

många vänner i outsäglig sorg. 

Vislanda den 21 februari 1963. 

ERNST 

Stig och Solveig 

Staffan 

Älskad - Saknad 

Sv. ps. 355. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka lördagen den 2 mars 1963 kl. 16.00. 

  De som önskar 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 Bengt Sundin, Liatorp, med maka 
Gerty, född Karlsson, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 
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altarrunden höjas samt kyrkan målas invändigt. Fullmäktige beslöt i enlighet med 

förslaget. 

  Vidare beslöts, att nuvarande altartavlan skall flyttas till annan plats i kyrkan, och de tre 

korfönstren skall utbytas mot konstnärligt utförda glasfönster av arkitekturglas. 

  Restaureringskommittén hade anlitat konstnärerna Joel Milo, Göteborg, och Günter 

Teutsch, Vislanda, vilkas förslag demonstrerades av stationsmästare Sven Kronström, 

Vislanda. Fullmäktige beslöt att uppskjuta sitt ställningstagande till ett kommande 

sammanträde. Orsaken härtill var, att eftersom endast den ena av konstnärerna inlämnat 

förslag på tre fönster, den andre skulle beredas tillfälle att inkomma med fullständigt 

förslag. 

  Beslut fattades om att, om överenskommelse med skolstyrelsen kommer till stånd, 

uppvärmningen av kyrkan och skolhusen i Lindås samordnas med gemensam oljeeldning. 

Genom detta skulle man kunna hålla en jämnare temperatur i kyrkan under vintern, vilket 

skulle vara bra, särskilt för orgelverket. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 37 Torsdagen den 7 Mars 1963. 
 
Födelsedag. 
 

  80 år fyller på lördag f. lantbrukaren och vägarbetaren Karl Andersson, Hagaträdan Ulvsboda, 

Vislanda. Han är född på ett torp under Lindås, Vislanda. År 1907 ingick han äktenskap, och 

makarna övertog ett litet torp, som Anderssons far förut hade innehaft. Efter några år friköpte de 

detta. Här gjorde de stora förbättringar genom renoveringar och nybyggnad av husen, och genom 

nyodlingar mer än fördubblades åkerarealen. Enär jordbruket var för litet att ge bärgning åt den 

växande familjen, måste Karl Andersson söka arbete bredvid. Under de första 20-talen år var det 

stenarbete på sommaren och skogsarbete under vintern han sysslade med. I början av 1930-talet 

fick han anställning vid vägförvaltningen, där han arbetade tills han nådde 60-årsåldern. Begåvad 

med ovanliga kroppskrafter och en enastående arbetsvilja, måste han under denna tid sköta 

jordbruket under kvällarna och i tidiga ottan. 1950 överlämnade makarna jordbruket till en 

dotterson. Efter att något år ha bott i Öja inköpte makarna 1952 lägenheten Hagaträdan under 

Ulvaboda. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 39 Måndagen den 11 Mars 1963. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller i morgon Karl Johansson, Rödingsås, Vislanda. Han är född i Västra Torsås men kom 

redan i späd ålder till Krokön i Blädinge, där föräldrarna var lantbrukare. Under ungdomen var han 

dels hemma och hjälpte föräldrarna hemma på gården och dels sysslade han med olika arbeten 

borta. 1915 ingick han äktenskap, och makarna arrenderade först en gård i Hullingsved, Vislanda, 

där de bodde några år. efter att ha bott något år i Virestad köpte de i mitten av 1920-talet Rödings-

ås i Hullingsved, vilken de ännu innehar. Johansson var under yngre år en driftig jordbrukare, som 

även sysslade med skogskörning. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 41 Torsdagen den 14 Mars 1963. 
 
Vislanda hembygdsförening, har haft årsmöte i samråd med föreläsningsföreningen. 

  Folkskollärare Lennart Henriksson, Halmstad, talade om skolan genom tiderna, vilken 

han även illustrerade med teckningar. Därefter serverades kaffe. Till att leda dagens 

förhandlingar valdes stationsmästare Sven Kronström. 
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  Styrelsen fick följande sammansättning: ordf. stationsmäst. Sven Kronström, Vislanda, 

vice ordf. byggmästare Erik Gustafsson, Vislanda, sekr. Erik Jonsson, Prästgården, vice 

sekr. Katarina Jonsson, Prästgården, kassör snickare Malte Pettersson, Lindås. Övriga 

styrelseledamöter: fru Ester Olsson, Skörda, lantbr. Per Engkvist, Piggaboda, John 

Andersson, Hönetorp, Verner Johansson, Hönetorp, och fru Signe Gustafsson, Hönetorp. 

Till roteombud valdes Johan Karlsson, Spånhult, Gunnar Andersson, Värmanshult, 

kyrkoherde Karl Andersson, Vislanda, Erik Lindkvist, Åäng, Erik Karlsson, Tubbamåla, 

Albin Svensson, Kalkatorp, och Harald Johansson, Ekemon. 

  Till att undersöka möjligheterna att utge en årsbok valdes Sven Kronström, Erik Jonsson 

och John Andersson. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 47 Måndagen den 25 Mars 1963. 
 

Alfred Karlsson 
död 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Smedmästare Alfred Karlsson, Vislanda, avled i 

fredags efter en längre tids sjukdom. 

  Han var född i Förarp, Tutaryd 1888. Han kom ti-

digt in i sitt yrke och började som lärling hos smed-

mästare Andersson i Ljungby. 1909 genomgick 

Karlsson en hovslagarekurs i Alnarp. Han ingick 

äktenskap 1914 och fick då anställning vid Eljefors 

fabrik i Anderstorp. 1916 kom han till Vislanda och 

hade under ett par års tid arbete hos smed Sandberg. 

Egen rörelse startade hr Karlsson 1918 i Vislanda. 

För ett par år sedan fick han sluta med sin verk-

samhet på grund av sjukdom. Alfred Karlsson var 

en mycket skicklig hantverkare. 

  Hans stora intresse var musik. Sin fiol hanterade 

han mycket skickligt. Särskilt när det gällde spel-

manslåtar var han en mästare. I yngre år blåste han 

också esskornett och var ledare för en mässings-

orkester. Inget instrument var honom främmande 

och som pianostämmare och reparatör var han 

mycket anlitad i orten. I Vislanda musikcirkel har 

han alltsedan den bildades varit en högt värderad 

medlem. Vidare har han varit medlem i Smålands 

spelmansförbund. Som hemvärnsman har han under många år nedlagt ett intresserat arbete inom 

Vislanda hemvärn.  

  Närmast sörjes han av maka och barn. 

 

 

 

 

 
 

Min älskade make, 

vår käre far, 

farfar och morfar 

Smedmästare 

Alfred Karlsson 
* 26/7 1888 

har i dag stilla insomnat efter ett 

långt men tåligt buret lidande. 

Sörjd av oss, övrig släkt och många 

vänner. 

Vislanda den 23/3 1963. 

ANNA 

Allan och Rauha 

Juhani 

Signe 

Alf  Inger  Iréne 

Ada och Helge 

Leif  Anne-Marie 

Agat 

Stig och Lisa 

Birgith 

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. 331. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka lördagen den 30 mars 1963 kl. 14. 

  Efter begravningsakten inbjudes alla till 
kaffe å Vislanda hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 49 Torsdagen den 28 Mars 1963. 
 

Dödsfall. 
 

Gunnar Lönn †. På tisdagen avled efter en längre 

tids sjukdom f. lantbrukaren och sågverksarbetaren 

Gunnar Lönn, Vislanda. 

  Den avlidne var född i Lönshult, Vislanda, och son 

till skogvaktare Aron Lönn. Under ungdomen var 

han sin fader behjälplig med i skogen förekom-

mande arbeten. 1927 ingick han äktenskap, och 

makarna övertog hans föräldrahem kronotorpet 

Norratorp. Efter makans frånfälle i slutet av 1930-

talet överlämnade han lantbruket och flyttade till 

Vislanda station och fick anställning vid AB Ång-

sågen, där han arbetade tills sjukdom bröt ned 

honom. 1947 ingick han nytt äktenskap, och makar-

na hade under några år rumsuthyrning. Lönn var 

under sin krafts dagar en duktig och plikttrogen 

arbetare, som åtnjöt såväl arbetsgivares som kam-

raters förtroende. Han sörjes närmast av makan Elsa 

och två barn, Eric, bosatt i Blädinge, och Evy, gift 

med furir John Bengtsson, Växjö, barnbarn, syskon, 

svågrar och svägerskor. 

 
Axel Jonasson †. F. lägenhetsägaren Axel Jonas-

son, Haganäs Piggaboda, Vislanda, avled i söndags 

å Björkliden, Vislanda. 

  Han var född i Haganäs 1877, där han varit bosatt 

tills för något år sedan. I sin ungdom hade Jonasson 

anställning vid järnvägsbyggen samt skogsarbeten. 

På grund av en tids ohälsa fick han sluta med tungt 

arbete. Hans stora hobby var fiske, vari han ägde 

mycket stor kunnighet. Jonasson var utrustad med ett klart intellekt och gott minne. 

  Axel Jonasson avled ogift och sörjes närmast av svägerska och syskonbarn. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 51 Måndagen den 1 April 1963. 
 

Känd Vislanda-bo förolyckad, 

drunknade på Kanarieöarna 
 
  Enligt telegram på lördagskvällen till de anhöriga har den 

kände Vislandabon, assistent Ingemar Svensson, omkommit 

genom drunkning under vistelse på Kanarieöarna. Den för-

olyckade, som blott var 31 år, var känd i bygden, bl.a. som 

ombudsman för SLU. Sorgebudet har väckt förstämning i vida 

kretsar. Den så hastigt bortgångne var född i Lindås, Vislanda 

och uppväxt i ett lantbrukarhem. 

  Vid 16-årsåldern fick han anställning som biträde i AB Gustaf 

Bengtssons affär i Vislanda, där han arbetade några år. Därefter 

bevistade han Alvesta handelsskola. Sedan hade han en kortare 

tid anställning vid Eol-bolaget i Växjö. År 1956 blev han SLU:s 

ombudsman i Kronobergs län. Under 1957–58 arbetade han 

som SLU-förbundets programledare. Vintern 58–59 satt han 

åter på skolbänken, denna gång på Visingsö folkhögskola. 

 

 

 
 

Min älskade make, mitt allt, 

vår käre uppoffrande far, 

morfar och farfar 

Gunnar Lönn 
* 20/3 1896 

avled i dag. Djupt sörjd och saknad 

men i tacksamt minne bevarad av 

oss, syskon, övrig släkt och många 

vänner. 

Vislanda den 26 mars 1963. 

ELSA LÖNN 

Evy och John 

Kennert, Rolf, Thomas 

Eric 

Du led i tysthet men slut är striden, 

Nu famnas Du av den djupa friden. 

Där ingen lider och ingen gråter, 

Men där vi hoppas få träffas åter. 

Sv. ps. 364. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka lördagen den 6 april 1963 kl. 14. 
  Efter begravningsakten inbjudes alla till 

kaffe å Vislanda hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

Den omkomne Ingemar 

Svensson. 
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Därefter hade han en kortare tid anställning på Fagareds ungdomsskola. 1960 fick han 

anställning vid Arbetsförmedlingen i Växjö där han arbetade till hösten 1962 då han blev 

föreståndare för Arbetsförmedlingen i Vimmerby. 

  Svensson var en utpräglad ordningsmänniska som ägde en begåvning långt utöver det 

vanliga varför han var högt uppskattad av sina arbetsgivare och alla han kom i beröring 

med. Han har ända sedan barndomen hyst ett stort intresse för musik och för all ideell 

verksamhet i övrigt. Han tillhörde under många år Vislanda musikkår, där han nedlade ett 

förtjänstfullt arbete.  

  Han sörjes närmast av trolovad, moder änkefru Gerda Svensson, Vislanda, broder, 

syster, svåger och svägerska. 

 

Vislanda KFUK:s, flickscouter och blåvingar har haft föräldraträff i församlingssalen. 

  Fröken Britt Jonsén, flickscouternas ledarinna, hälsade välkommen. Programmet 

inleddes med sång av några flickscouter samt sång av blåvingar. Efter kaffepaus höll 

rektor Sven Hultman, Kronoberg, ett uppskattat kåseri om scoutminnen. Mellan de olika 

programpunkterna förekom allsång, som leddes av ordföranden i Växjö stifts scout-

sektion, fröken Barbro Eriksson, Växjö. Spelet ”Nickaputti i Afrikas svartas land”, ett 

program som livligt uppskattades.  

  Till medlemmar i styrelsen för stödföreningen nyvaldes fruarna Karin Hedlund, Ulla 

Ekberg, Stina Andersson och Gulli Sjödahl samt hr Stig Ekberg. Som en värdig avslut-

ning framförde några flickscouter bibelpantominen ”Den barmhärtige samariten”. Scout-

kaplanen, kyrkoherde Karl Andersson, höll aftonbön och en aftonpsalm sjöngs. 

  Till scoutstyrelse har vid ett tidigare sammanträde valts fru Stina Nordahl ordf., 

kyrkoherde Karl Andersson v. ordf., civilekonom Sven Samuelsson sekr., fru Astrid 

Windstedt v. sekr. och fru Lilly Sandberg kassör. Fru Gunda Loeb, som i 21 år verkat 

som kassör inom kåren, avtackades och kårledaren överlämnade blommor. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 52 Tisdagen den 2 April 1963. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Födelsedag. 
 
  50 år fyller på torsdag fru Dali Ahlkvist, Spånhult, Vislanda. Hon är född i Spånhult och har 

alltid varit hembygden trogen. Under ungdomen var hon föräldrarna behjälplig med arbetet på 

gården. 1935 ingick hon äktenskap och makarna övertog hennes föräldrahem i Spånhult. Varmt 

intresserad av modernäringen är inte fru Ahlkvist rädd för att hugga i med vilket arbete det vara 

må, som förekommer på en lantgård. Jubilaren har under många år aktivt deltagit i CKF-verksam-

heten inom Vislanda. 

Hr Harald Ring med maka Birgit, född 

Svensson, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 

Hr Sven-Erik Axbom med maka 

Gullbritt, född Jonsson, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 
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Ur Smålandsposten N:o 54 Lördagen den 6 April 1963. 
 

   
Dödsfall. 
 

Eva Samuelsson †. På onsdagen avled i sitt hem 

fröken Eva Samuelsson, Hullingsved, Vislanda. 

  Den avlidna var född på den gård, som hon till-

sammans med en syster och svåger alltjämt innehade. Under ungdomen var hon borta och hade 

olika hembiträdesplatser. Efter föräldrarnas bortgång förvärvade hon tillsammans med en syster 

föräldragården. Här har hon hävdat sig som en god representant för våra landsbygdskvinnor, när 

de är som bäst. 

  Hon sörjes närmast av två systrar, svågrar och  syskonbarn. 

 

In memoriam 
 

Ingemar Svensson. 
 

  Tungt och förlamande kom söndagens budskap om att Ingemar Svensson var borta. Det var 

liksom omöjligt att fatta att den glade sångaren inte fanns mer. Du stod ung , frisk och glad mitt 

uppe i livet, då döden hård och obeveklig hann ifatt Dig en dag vid det soliga Kanarieöarna. 

  Ditt liv blev inte långt, men ändå hann Du uträtta så mycket. Du var något rastlös: kanske kände 

Du undermedvetet på Dig att Du måste hinna så mycket på kort tid. Du ville sprida glädje åt andra 

och hade en sällsynt god förmåga att lyckas. Ingen kunde undgå att smittas av Dina lustiga infall 

och av Ditt glada skratt. Tusentals människor har lyssnat till Dina framträdanden som Du har på 

scenen mötts av översvallande uppskattning. Samma glada människa som Du var på scenen, var 

Du också privat. Du var en solskensmänniska, i vars sällskap alla trivdes. 

  De som lärt känna Dig väl vet också att Du kunde se allvarligt på problemen. I vår studiecirkel i 

Växjö i bl.a. ämnet ”Livet ställer problem” diskuterade vi ofta om livet och döden. Du hade en 

allvarlig uppfattning i dessa frågor och Du ville gärna diskutera dem. Du bevisade där att Du var 

inte bara den glade sångaren, utan också den allvarlige sökaren efter svaren på eviga frågor. Din 

förmåga att kunna kombinera allvar och skämt var enastående. 

  Nu är Du borta för alltid, men Ditt ljusa och vackra minne kommer länge att leva kvar. 

                                                                                                                                   Rune Johansson. 

 

 

 
 

Vår kära syster 

Eva Kristina 

Samuelsson 
* 10/8 1882 

har i dag lämnat oss syskon, 

syskonbarn, svågrar och många 

vänner i outsäglig sorg. 

Efterlämnande det vackraste minne 

och godhet. 

Hullingsved, Vislanda den 3/4 1963. 

Syskon och syskonbarn. 

Du bäddas i hembygdens soliga famn, 

Där inga bekymmer skall trycka, 

I barndomens kyrka Du hunnit i hamn, 
Där dina kära Din kulle skall smycka, 

Det är barndomens klockor som ringa 

Frid är den hälsning de bringa. 

Sv. ps. 336. 

 

 

 
 

Vår käre 

INGEMAR 
*   5/4 1932 

† 30/3 1963 

Outsägligt sörjd och saknad. 

GERDA     INGA-MAJ 

Olle och Britta 

Gun-Britt och Helge 

Syskonbarnen 

Snart bröt du upp, snart drog du bort, 

En flyktig gäst. Ditt liv blev kort, 
En vår, som blott i blomning gick, 

En gryning, som ej dagas fick. 

Men intet Gud tillspilloger 
Hans mening är i allt, som sker. 

Fullbordan han åt allt beskär, 

Som blott hann bliva början här. 

Sv. Ps. 594. 

  De som önskar följa Ingemar Svensson 
till hans sista vilorum, meddelas, att jord-

fästningen äger rum i Vislanda kyrka 

torsdagen den 11 april kl. 16.00.  
  Efter begravningsakten inbjudes till 

kaffe å Vislanda hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 57 Torsdagen den 11 April 1963. 
 

Lottainformation i Vislanda 
 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kronobergs läns lottaförbund hade i tisdags kväll anordnat informationsmöte på 

Vislanda hotell. Tillslutningen var mycket god. 

  Resesekreteraren för Riksförbundet Sveriges lottakår fru Ann-Margret Östgren, 

Stockholm, orienterade om lottakårens mål och medel. Fru Östgren framhöll vikten om 

en levande försvarsvilja. Kvinnor vill inte ha krig utan arbetar för freden. Det är i denna 

anda som lottakåren bedriver sin verksamhet. Tyvärr visar sig situationen ute i världen 

sådan, att en stark försvarsmakt är den bästa garantin för fred. Lottakåren vill genom sin 

verksamhet bidraga till att så många kvinnor som möjligt vet sin plats vid eventuell ofred. 

Statsmakten har givit lottarörelsen ett kraftigt ekonomiskt stöd i deras gagnande verk-

samhet. 

  Fru Östgren redogjorde för de olika områdena inom militärförband och civilförsvar, där 

kvinnan har en viktig funktion att fylla. Hon berörde också de utbildningsmöjligheter, 

som finns inom lottarörelsen. 

  Hennes vädjan till de närvarande damerna om att bilda en lottaförening i Vislanda 

resulterade i att de flesta av damerna antecknade sig som medlemmar, och till interims-

styrelse utsågs fruarna Britta Svensson, Marianne Olsson, Sofia Samuelsson, samman-

kallade, Elsa Sibbesson och Hella Lönn samt fröknarna Lotta Hagberg och Barbro 

Svensson. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 59 Tisdagen den 16 April 1963. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bland den intresserade publiken var det många som antecknade sig som medlemmar vid en 
blivande lottakår i Vislanda. 

 

 

Roland Gustavsson 

Ing-Britt Loo 

Vislanda.                                 Alvesta. 

Påskafton 1963. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka sammanvigdes påskafton målaren Allan 

Johansson, Hjortsberga, och fröken Iréne Johansson, dotter till 

stenarbetaren Ture Johansson och hans maka, Aplamon Björk-

haga, Vislanda. Kantor Ernst Rosengren spelade Bröllops-

marschen ur ”En midsommarnattsdröm” av F. Mendelsohn, då 

brudparet intågade i kyrkan. Vigseln förrättades av kyrkoherde 

Karl Andersson som höll tal till de nygifta. Då brudparet läm-

nade kyrkan spelades ”Fuga” av D.J. Kellner. Efter vigseln gav 

brudens föräldrar middag på Centrums matsalar, Vislanda, där 

brudparet blev föremål för hyllningar i form av tal och sång. 

Telegrafiska hyllningar upplästes under kvällens lopp. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 62 Måndagen den 22 April 1963. 
 

TOR LARSSON, VISLANDA, BLEV 

FÄLTSKYTTEMÄSTARE I ALLBO 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tor Larsson, Vislanda, tog hem en säker seger vid fältskyttemästerskapet i går för Allbo 

i Alvesta-trakten. Han ledde med 21 poäng redan inför slutomgången med Sune Bogelid, 

Alvesta, Oscar Fröstel, Blädinge, och Olle Andersson, Blädinge, närmast efter med 20. 

Han segrade med två poäng tillgodo framför Oscar Fröstell, Blädinge, med 30. 

Mästerskapet blev en mycket spännande uppgörelse, då Arne Wildh, Alvesta, satsade hårt 

och tog ledningen. I de båda mellanomgångarna missade han dock en del, men kämpade 

sig upp mycket starkt i själva slutomgången. 48 skyttar ställde upp i tävlingarna, som 

gonomfördes på ett utmärkt sätt i trakten av Alvesta. För uppläggningen svarade Edvin 

Svensson och Olle Ejderland. 

 

 

Hr Allan Johansson med maka Iréne, 
född Johansson, Malmö. Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 

Mästaren Tor Larsson, Vislanda, flankerad av Olle Andersson och Oscar Fröstell, 

båda Blädinge. 
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Dödsfall. 
 

Arthur Svensson †. Efter en tids sjukdom avled i 

fredags byggnadsarbetaren Arthur Svensson, Vis-

landa. 

  Han var född i Blädinge 1902. Efter att ha arbetat 

som jordbruksarbetare i Blädinge och Växjö kom 

han 1935 till Vislanda och inköpte lägenheten 

Nygård under Ugnabygden. Han arbetade under ett 

tiotal år som stenarbetare och fick sedan anställning 

hos byggmästare Eric Johansson, Vislanda. Hr 

Svensson gifte sig 1935. 1958 flyttade familjen till 

Vislanda samhälle. 

  Närmast sörjes den bortgångne av maka och två 

söner, sonen Sven är avdelningsföreståndare vid 

Epa i Oxelösund och Bengt anställd vid Vislanda 

Kooperativa handelsförening. I deras sorg deltager 

moder, syskon, svågrar, svägerskor och en stor vän-

krets. 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 63 Tisdagen den 23 April 1963. 
 
Pastoratsdelegerande i Vislanda pastorat, har sammanträtt under ordförandeskap av 

kyrkoherde Karl Andersson, Vislanda. 

  Till ledamot i boställsnämnden valdes kyrkovärd Arvid Johansson, Hönetorp, Vislanda. 

Beslut fattades om att inköpa ett exemplar av Lagen om samhällsstyrelse till varje 

delegerad. 

 

Inbrott i Vislanda.  Växelkassan på 40 – 50-talet kronor 

har länsats hos Selanders färghandel i Vislanda av tju-

var, vilka tagit sig in i affären sedan de petat upp låset. 

 

Vislanda-bo stal bensin i Alvesta.  Ett par 19 – 20-åriga 

ynglingar från Vislanda erkände under gårdagen, att de 

den 14 april i Alvesta stulit bensin. Duon – den ene har 

tidigare bl.a. gjort sig skyldig till rattfyllerikörning – 

kunde gripas tack vare att det fanns ett vittne till bensin-

stölden. 

 

Vislanda föreläsningsförening, kommer att i morgon 

kväll anordna församlingsafton i kommunalsalen i 

Vislanda.  

  För musiken svarar Vislanda musikkår och sång till luta 

kommer att utföras av tandläkare Torsten Grahn, 

Vislanda. Vidare medverkar lärarinnan Stina Andersson, 

Vislanda, med deklamation. Stationsmästare Sven 

Kronström, Vislanda, kommer att visa ett knippe väl-

tagna färgbilder från Vislanda-bygden. 

 

 

 
 

Min älskade make, 

vår käre far 

Arthur Svensson 
* 20 mars 1902 

har i dag hastigt lämnat oss i 

outsäglig sorg och saknad. 

Vislanda den 19 april 1963. 

ANNA 

Sven - Kerstin 

Bengt 

Djupt i hjärta svida såren, 

Läk dem allt som du förmår. 
Torka bort den bittra tåren, 

Livets Herre, Fader vår. 

Sv. ps. 355. 

  För dem som önskar följa den avlidne 

till hans sista vilorum meddelas att jord-
fästningen äger rum i Vislanda kyrka 

lördagen den 27 april 1963 kl. 15. 

 Efter begravningsakten inbjudes till 
kaffe å Vislanda hotell. 
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Ur Smålandsposten N:o 67 Tisdagen den 30 April 1963. 
 

Vislanda yrkesskola avslutad 
   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vislanda yrkesskola har haft avslutning av sin verksamhet för läsåret. Kvällen inleddes 

med pianomusik av fröken Ingegärd Krusell, Vislanda, som spelade första satsen av 

”Månskenssonaten” av L. van Beethoven samt ”Vals i Ass-dur” av J. Brahms. Skol-

styrelsens ordförande, kyrkoherde Karl Andersson välkomsthälsade. Han citerade en 

latinsk sentes ”Kunskapens rötter är bittra, men dess frukter är ljuva” och framhöll att de 

färdigheter, som de olika kurserna gett eleverna, ger en säkerhet, som kan bli till både 

glädje och nytta för dem alla. 

  Konsulent Bernt Gröön, Växjö, talade om olika ekonomiska spörsmål, som berör både 

gammal och ung. Talaren redogjorde först för den ekonomiska utvecklingen under 1900-

talet. Förr tillverkade man själv i hemmen de flesta nyttighetsvaror man behövde. I vår 

industrialiserade tid finns allt att köpa och människorna har relativt gott om pengar. Man 

får vid sina inköp lita på ev. varudeklarationer och var biträdena säger och man blir i hög 

grad hänvisade till vad andra tycker. Reklamen har också stor makt. Vill man ha en sund 

ekonomi, gäller det att planera noggrant sina inköp. Avbetalningssystemet drar med sig 

dyrare priser. Det är bättre och mycket tryggare att först spara till en sak och sedan köpa 

den. Ungdomen sparar tyvärr inte i den grad man skulle önska. Miljön i hemmet inverkar 

i hög grad på ungdomarnas beteende även när det gäller sparandet. Skolan försöker på sitt 

sätt att lära barnen sparandets konst och mening. Umgängeskretsen har också stor 

betydelse. konsulent Gröön orienterade också till sparbankernas verksamhet för en 

sundare ekonomi, och framhöll särskilt lönsparandet. Efter det mycket intressanta 

föredraget visades den vackra färgfilmen ”Räkna med reserven”. 

  Rektor Harry Larsson, Vislanda, redogjorde därefter för läsårets verksamhet. Hela 

antalet elever har varit 117. Följande kurser har anordnats. Maskinskrivning, tre 

nybörjarkurser, 60 tim. vardera, lärare kassör Nils Johansson, Vislanda. Engelska, 

nybörjarkurs, 90 tim., en fortsättningskurs 90 tim., lärare folkskollärare Erland Nilsson, 

Vislanda. Yrkesritning, två kurser á 64 timmar, lärare ingenjör Johan Jonsson, Vislanda. 

Yrkesräkning, 64 tim., lärare teckningslärare Jacob Eklund, Alvesta, samt två söm-

nadskurser, 90 och 120 tim. i samarbete med landstinget, lärare yrkeslärare Svea 

Hedman, Nybro. Dessa båda kurser var förlagda till Blädinge. Rektorn redogjorde också 

för nästa läsårs kurser och annonsering kommer att ske under augusti månad. Rektorn 

frambar också skolans tack till lärarna och eleverna. Kyrkoherde Andersson uttalade 

skolstyrelsens tack och efter utdelning av intyg över kurser avslutades med psalmsång. 

 

 

Rektor Harry Larsson delar här ut betyg till några av eleverna. 
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Ur Smålandsposten N:o 71 Tisdagen den 7 Maj 1963. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller i morgon köpman Axel Karlsson, Vislanda. Han har under ett 50-tal år bedrivit en 

omfattande rörelse inom slakteri- och charkuteribranschen. Hans krafter har även tagits i anspråk 

för offentliga uppdrag inom kommun och municipalsamhället, där han varit engagerad i så gott 

som alla nämnder samt fullmäktige. Sitt största intresse har han ägnat Vislanda Industri- och 

hantverksförening, som han var med om att starta och sedan ordförande i ända sedan till för ett år 

sedan, då han avsade sig denna syssla efter 25 år. Karlsson har genom sin fina humor, sin omutliga 

redlighet och sitt gemytliga sätt skaffat sig idel vänner samt är högt värderad av såväl sina 

anställda som alla kunder och vänner. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 72 Torsdagen den 9 Maj 1963. 
 

Kassaskåp skars upp 

i Vislanda 
 

  Vid inbrott i AB Ångsågens kontor i Vislanda natten till tisdagen skar tjuvar först upp en 

kassavalvsdörr med stulet svetsaggregat och lyckades även öppna det inom kassavalvet 

förvarat kassaskåp. Bytet blev en relativt liten summa. 

  Tjuven eller tjuvarna hade stulit gastuber och aggregat på två olika verkstäder i 

Vislanda.  

  De ”lånade” också en dragkärra och fraktade iväg alla attiraljerna till Ångsågen, där de 

tycks ha fått arbetat tämligen ostörda. Av skärytorna att döma är det mycket yrkeskunniga 

tjuvar som varit i farten. En hel del skadegörelse har anställts på kontoret, där också alla 

lådor och skåp snokats igenom.  

 

 

Ur Smålandsposten N:o 74 Måndagen den 13 Maj 1963. 
 

Vislanda sparbank 90-årsjubilerade 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

    Vislanda sparbank firade i lördags 90-årsjubileum i samband med ordinarie huvud-

mannasamträde. Till jubileumsmiddagen å hotellet hade även inbjudits pastoratets präster, 

representanter för ortens industrier och fackföreningar samt förutvarande huvudmän. I 

samband med huvudmannasamträdet överlämnade sparbankens ordförande, kyrkovärd 

Arvid Johansson en gåva till Vislanda Centralskola, en tavla målad i olja, av konstnären 

Vislanda sparbanks ordförande Arvid Johansson t.v. överlämnade från 
banken till Centralskolan i Vislanda ett konstverk, som togs emot av rektor 

Harry Larsson. 
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Sven Joann. Rektor Harry Larsson, Vislanda, tolkade skolans tack. Till banken överläm-

nades från dess tjänstemän genom kamrer Wittzell en ordförandeklubba i silver. 

  Vid jubileet föredrog kamrer Carl-Eric Wittzell en intressant historik över bankens 90-

åriga verksamhet. 

  Han berättade bl.a., att vid övergången från 1860– till 1870-talet förestod kantor 

Ingemar Johnsson och kyrkovärd O.M. Danielsson i Blädinge kommunalrum en filial för 

Kronobergs länssparbank. Dessa båda framsynta herrar insåg emellertid snart att de 

pengar som inflöt lika gärna kunde insättas i en bank som ägnades ortens befolkning. 

  Man beslöt försöka få samarbete med personer i Vislanda, vilka kunde tänkas vara 

intresserade för saken. Vislandaborna ställde sig till en början avvisande, men då 

Kristianstad Enskilda Bank hade inrättat avdelningskontor i Vislanda och Skatelöfs 

sparbank bildats, ändrade man mening och 1871 bildades Vislanda Pastorats Sparbank, 

som öppnade rörelsen den 28 juni 1873. Denna dag öppnades 36 st. motböcker och 

insattes 2.050 Riksdaler riksmynt. Som lösen för motböckerna inflöt 3 Riksdaler och 60 

öre riksmynt, som tillföll grundfonden. 

  I pastoratets kyrkor hade tidigare pålysts att de som ville bli principaler, numera 

huvudmän, skulle teckna sig för minst en Riksdaler. Sparbankens första reglemente hade 

av landshövdingen i Kronobergs län fastställts den 17 maj 1873. I detta stod bl.a. att 

banken skulle av mindre bemedlade personer, företrädesvis inom pastoratet, i synnerhet 

arbetare, tjänstefolk och barn emottaga smärre penningsummor och genom beräkning av 

ränta å dessa samt deras läggande till kapitalet vid årets slut, förkova de samma. Bankens 

medel skulle utlånas mot högsta lagliga ränta. Efter sex månader var antalet konto-

innehavare 244 st. och det insatta beloppet 24.132,58 Riksdaler och låntagarnas skuld 

23.132, 06 Riksdaler. 

  I slutet av 1870-talet kom sparbanken in i ett skede som hämmade dess utveckling och 

fram till 1902 gick affärerna mindre lysande. Efter 28 års arbete uppgick bankens in-

låning inte mer än till 178.795:02 kr. Därefter gick det bättre. 1918 passerades den första 

miljonen. 1935 var man uppe i två miljoner. Vid årsskiftet 1962 – 63 var inlåningen uppe 

i 12.400.344 kr. Antalet bokföringsposter uppgick till 10.075 som jämfört med år 1940 är 

c:a fem gånger större. Antalet insättarekonton utgör 4.383. Sparbanken har under de 

senaste åren infört checkräkning och postväxlar. Vidare har flera företag inom Vislanda 

övergått till löneutbetalning på checkräkningar.  

  Ordföranden frambar ett tack dels för historiken och dels för ordförandeklubban. Han 

avtackade även avgående styrelseledamoten Axel Karlsson och överlämnade sparbankens 

förtjänstplakett, för vilken hr Karlsson tackade och önskade lycka och framgång för 

banken. Ordföranden uttalade bankens tack till tjänstemännen för deras goda arbete inom 

banken och deras goda bemötande mot kunderna. Bankdirektör Flodman frambar 

Kronobergs läns sparbanks och kollegerna i länets övriga sparbankers lyckönskan. För 

Handelsbankens styrelse i Vislanda talade direktör Bengt J. Olsson, Skörda. En insamling 

till förmån för Algeriets svältande barn inbringade 365 kr. Kyrkoherde Karl Andersson, 

Vislanda, frambar gästernas tack. 

 

Huvudmannasamträdet 
 

  Huvudmannasamträdet leddes av sparbankens ordförande, kyrkovärd Arvid Johansson, 

Hönetorp. Han gav i sitt hälsningsanförande en återblick på det gångna årets verksamhet. 

Styrelsens förslag till disponering av årets vinst, 38.645 kr. godkändes och kommer 

således 1.900 kr. att användas till välgörande ändamål och 36.745 att överföras till 

reservfonden, som därigenom kommer att uppgå till 432.903 kr., motsvarande 3,42 % av 

inlåningen vid 1962 års utgång. Till styrelseledamöter för tiden intill 1966 års sam-

manträde omvaldes kyrkovärd Arvid Johansson och direktör Göthe Johansson, Vislanda. 

Till styrelseledamot efter slaktaremästare Axel Karlsson, Vislanda, som avgår på grund 

av åldersskäl, valdes fabrikör Sigge Salomonsson, Vislanda. 

  Till revisorer omvaldes riksdagsman Ebbe Ohlsson, Blädinge, nämndeman Gunnar 

Rogdahl, Blädinge och kamrer Åke Gransvik, Vislanda. 
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  Kyrkovärd Johansson, f. verkmästare Karl Karlsson, Vislanda, fabrikör Bengt J. Olsson, 

Skörda, nämndeman Carl Olsson, Mörhult, och hemmansägare Åke Svensson, Skörda, 

omvaldes till huvudmän t.o.m. årssammanträdet 1967. 

  Småländska sparbanksföreningens ordförande, bankdirektör Karl Haeffner-Flodman, 

Växjö, talade om sparbanksfusionen inom Kronobergs län. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 80 Fredagen den 24 Maj 1963. 
 

Dödsfall. 
 

Carl Magni Svensson †. På måndagen avled i 

Växjö f. lantbrukaren Carl Magni Svensson, Lindås 

Karlslund, Vislanda, i sitt 80:e levnadsår.  

  Den avlidne var född i Gamla Rödjan, Vislanda, 

där föräldrarna var lantbrukare. I ungdomen övetog 

han föräldragården, vilken han innehade till 1950, 

då han sålde denna och förvärvade lägenheten 

Karlslund, där han sedan bott. 

  Svensson, som var ogift, sörjes närmast av två 

systrar, trotjänarinna, syskonbarn, övriga släktingar 

och många vänner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 86 Tisdagen den 4 Juni 1963. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att Gud i sitt allvisa råd 

behagat hädankalla 

vår käre broder 

och farbror 

Carl Magni 

Svensson 
* 26/9 1883 

som lämnat oss. Sörjd och saknad 

men i tacksamt minne bevarad av 

oss, släkt och många vänner. 

Stockholm och Vislanda den 20/5 1963. 

Karolina 

Augusta 

Brorsbarnen 

Sv. ps. 563. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka söndagen den 26 maj 1963 kl. 
10.00. Efter gudstjänstens slut inbjudes 

till middag å Vislanda Hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

 

 

 

Ingenjör 

Gunnar Strand 

Tandläkare 

Berit Victorsson 

Mora.                                     Vislanda.                                  

Pingstafton 1963. 

                                

 

 

 

VIGDE 
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Ur Smålandsposten N:o 94 Tisdagen den 18 Juni 1963. 
 
Bröllop. 
 

  I Kristdala kyrka vigdes i lördags folkskollärare Erland Nilsson, Vislanda, och sjuksköterskan 

Mariette Svensson, Växjö. Vigselförrättare var rektor Gustaf Dahlbäck, Växjö, som även höll tal 

till de nygifta. Fru Florence Windahl, Oskarshamn, sjöng ”Bröllopshymn” av G. Nordqvist. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 95 Torsdagen den 20 Juni 1963 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hr Lennart Johansson, Malmö, med 
maka Ulla, född Svensson, Vislanda. 

 (Foto: Lundberg, Vislanda).  

Hr Lennart Ny, Vislanda, med maka 
Kajsa, f. Nilsson, Växjö. 

(Hovfoto: Ateljé Visit, Växjö).  
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Ur Smålandsposten N:o 96 Måndagen den 24 Juni 1963. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bröllop. 
 

  I Vislanda prästgård vigdes midsommarafton kontorist Carl 

Ohlsson och fröken Ann-Marie Mårtensson, båda från Lindås, 

Vislanda. Vigseln förrättades av kyrkoherde K. Andersson, 

Vislanda. 

 

Födelsedag. 
 

  90 år fyller i morgon f. mjölnaren Anders Fritiof Samuelsson, 

Kvarnvik, Piggaboda, Vislanda. Han är född i Södra Ljunga. 

Under ungdomen arbetade han som mjölnare i sin faders kvarn. 

I början av 1900-talet ingick han äktenskap, och makarna 

arrenderade en kvarn i Sälleberg, Ryssby. 1910 inköpte han 

lägenheten Kvarnvik, till vilken även Piggaboda kvarn hörde. 

Denna var vid tillträdet mycket förfallen. Slöjdkunnig som 

Andersson var satte han den genast i prima skick samt byggde 

sågverk och spånhyvel. Under slutet av 1920-talet började han 

bredvid kvarnrörelsen även köpa skogsposter, som han med sönernas hjälp avverkade och för-

sågade. Efter ett 20-tal år överlämnade Andersson verksamheten till en son. Änkling sedan 1944 

har han bott kvar i Kvarnvik till förra året, då han flyttade till Vislanda nya ålderdomshem. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 98 Torsdagen den 27 Juni 1963. 
 

TV-stjärna tog struptag på arrangör 
vid Nöbbele festplats 

 

  Ett intermezzo utspelades natten till söndagen på Nöbbele festplats intill Huseby, då en 

känd sångarartist och TV-stjärna tog struptag på festarrangören och okvädade en del 

personer i närheten. TV-stjärnan kom till festplatsen för sent. Han skulle enligt annons ha 

börjat sitt uppträdande kl. 23, men anlände inte förrän 20 minuter efter festens slut, och 

då hade arrangören fått betala tillbaka inträdet, och det fanns alltså ingen publik att sjunga 

inför. 

  Kl. 19.45 på söndagskvällen fick arrangören telefonsamtal från artisten, som skulle ge 

ett program i Trolle-Ljungby kl. 21.30, och därför ville ha hjälp med en taxi därifrån till 

Nöbbele. Efter diverse ringande till taxi i Bergsnäs och i Kristianstad visade det sig, att 

festarrangören omöjligt kunde skaffa taxi till artisten. Denne meddelade, att han fick 

Christer Thomasson 

Marianne Lindström 

Delary.                                   Vislanda. 

Midsommarafton 1963. 

 

 

 

Börje Johansson 

Birgit Eriksson 

Vislanda.                          Ormesberga. 

Midsommarafton 1963. 

Gert Carlsson 

Lena Truedsson 

Vislanda. 

Midsommarafton.  

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

Hr Carl Ohlsson m maka Ann-Marie 

Mårtensson, Vislanda. 

 (Foto: Lundbergs, Vislanda).  
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försöka klara resan själv. Enligt uppgift lämnade artisten och hans ackompanjatör Trolle 

Ljungby kl. 22.00 för att bege sig till Nöbbele, men av en eller annan orsak tog man fel 

väg och körde över Karlshamn istället för över Älmhult. Från Växjö blev arrangören 

uppringd av artisten, som därvid uttryckte sig med mindre lämpligt ordval och krävde, att 

polis skulle finnas på platsen när han kom fram. De fyra ordningsvakter som fanns, ansåg 

han inte vara kapabla att bemästra situationen, utan ville ha ”riktiga polismän”, och 

polisen i Urshult larmades senare och kom till platsen. 

  När artisten kom till festplatsen var han desperat och upphetsad, och efter en stund 

kastade han sig över arrangören och tog struptag på denne. Ordningsvakter lyckades 

emellertid få honom att släppa taget. Han lugnade därefter ner sig och medgav, att han 

genom hårt arbete blivit nervös och trött. 

  Gaget på 1.200 kronor betalades ej ut, däremot krävde arrangören artisten på 2.000 

kronor, som han förlorade, då han fick lämna tillbaka inträdesbiljetterna till publiken. 

 

Ur Smålandsposten N:o 101 Tisdagen den 2 Juli 1963. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller på torsdag fru Rut Svensson, Piggaboda, Vislan-

da. Hon är född i Rydaholm men kom redan som ung med 

föräldrarna till Ryssby. 1932 ingick hon äktenskap. Efter att i 

några år ha bott på olika platser kom makarna i slutet av 

1930-talet till Lyngsåsa i Hjortsberga, där de arrenderade 

lantbruk under Engaholms fideikommiss. Därefter flyttade de 

till en gård i Piggaboda i Vislanda, vilket de senare inköpte. 

Denna överlämnade de 1961 till en dotter och svärson. Änka 

sedan förra året bor fru Svensson ännu kvar på gården och 

ägnar nu sin huvudsakliga tid att giva sin åldrige svärfar en 

kärleksfull omvårdnad. 
 

 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 106 Torsdagen den 11 Juli 1963. 
 

    Petris i Vislanda  

          hemsökt av tjuvar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

              kassaskåp sprängt 

   

  När det för en enda gång verkligen 

fanns några pengar i kassaskåpet hos 

Petris Spannmåls AB i Vislanda blev 

det sprängt och länsat vid en nattlig 

kupp. 

  Normalt förvaras inte pengar i kassa-

skåpet. Man anser det vara för riskabelt 

men under natten till onsdagen låg det 

några tusen kronor i det. På morgonen 

fann en anställd skåpet sprängt och 

pengarna borta. Tjuven är ännu inte 

spårad, säger polisen. Skadegörelsen i 

firmans lokaler blev relativt ringa. 

 

På bilden ses lagerförman Erik Magnusson peka på kassa-

valvsdörren som tjuvarna först fick spränga upp för att 

komma åt kassaskåpet. 

Hr Lars Isaksson, Kalmar, med maka 

Catarina, född Åkesson, Vislanda. 

(Foto: Estvall, Alvesta).  
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Mopedstölder i Vislanda. 
 

  Under helgen förövades två mopedstölder i Vislanda. Den ena mopeden var en Zündapp 

av 62 års modell och med en ljusgrå TT-sadel. Den andra en Monark, blå till färgen och 

med en rödgul tank. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 103 Lördagen den 6 Juli 1963. 
 

Dödsfall. 
 

Ingrid Kristina Melin †. F. bagerskan Ingrid 

Melin, Kungsgatan 7, Vislanda, har avlidit i sitt 

84:de levnadsår.  

  Hon var född i Blädinge, där föräldrarna var tor-

pare. Fröken Melin var en av de få personer i vår tid 

som hade tillbringat sina uppväxtår i ett föräldra-

hem som bestod av en jordkula. Under ungdomen 

hade hon olika hembiträdesplatser både i hem-

trakten och Skåne. För ett 40-tal år sedan kom hon 

till Vislanda, där hon byggde sig en fastighet och 

öppnade bagerirörelse. Denna drev hon så länge 

krafterna tillät. 

  Fröken Melin sörjes närmast av syskonbarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 107 Lördagen den 13 Juli 1963. 
 
                50-åring. 

   50 år fyller på tisdag fru Svea Johansson, maka till Reinhold 

Johansson, Gröna gatan, Vislanda. Hon är född i Härlunda. Till sitt 

väsen är hon vänlig och hjälpsam och omtyckt av såväl kamrater 

som grannar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min kära syster 

och vår moster 

Ingrid Kristina 

Melin 
* 19/7 1879 

har i dag efter långvarig sjukdom 

stilla insomnat. 

Vislanda den 4 juli 1963. 

SYSTER 

Syskonbarn 

Sv. ps. 586. 

  För dem som önskar följa den avlidna på 

hennes sista färd, meddelas att jord-
fästningen sker på Vislanda kyrkogård 

torsdagen den 11/7 1963 kl. 15. Efter 

begravningen inbjudes till kaffe på 
Centrumbaren. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Hr Ulf Boström med maka Marion, 

född Magnerote, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda).  

Hr Sven Isaksson, Växjö, med maka 

Kerstin, född Karlsson, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda).  

 

Vislanda-bo fann 

stenåldersyxa 
 

  När lantbrukare Henning Samuelsson, Hullingsved, Vislanda, för 

ett par dagar sedan höll på att hästräfsa på en åker, krattade 

hästräfsan upp en sten från höet. Då hr Samuelsson skulle kasta 

bort stenen från fodret, fann han att det var en stenåldersyxa, 

närmare bestämt en skafthålsyxa. Den var gjord av en grönaktig 

gråsten. Tidens tand hade gjort yxans yta något skrovlig. Det 

syntes dock, att den varit en väl arbetad yxa. 
   

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 108 Måndagen den 15 Juli 1963. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Nyberg 

Ingrid Nilsson 

Ryssby.                                  Vislanda.                                  

Leksand 13/7 1963. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 
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         Expanderande industri 

                             i Vislanda i nya lokaler 
 
  På mindre än tio år har en livskraftig industri vuxit upp i Vislanda. För innevånarna i 

Vislanda och många avnämare av lastvagnssläp och maskintransporttrailers är AB 

Olverken inte obekant. Chef för företaget är fabrikör Thore Olsson. Nyligen har företaget 

flyttat in i stora ändamålsenliga lokaler vid västra utfarten från Vislanda. 
 

Började i garage. 
 

  År 1954 startade företaget i relativt 

blygsam skala jämfört med i dag. På 

tillverkningsprogrammet stod då 

främst personbilssläp och traktor-

vagnar. Två år senare bildades Firma 

Olverken som sedan ombildades till 

aktiebolag 1959. Nu tillverkar man 

släp av något större format med en till 

tre axlar och maskintransporttrailers 

med en lastkapacitet upp till 50 ton. 

Bland kundkretsen återfinnes åkare, 

budfirmor och entreprenörer från hela 

landet och dessutom statliga verk. 

Väg och Vatten har bl.a. köpt 25 spe-

cialkonstruerade vagnar. AB Olver-

ken har i dag 11 anställda. 
 

Krav på kvalitet. 
 

  Som väl de flesta vet ställer man i 

dag stora krav på slitstyrkan och kva-

liteten på släpfordon och det vilar ett 

stort ansvar på tillverkarna inom denna bransch. Nykonstruktioner, som släpps ut på 

marknaden, har fått genomgå många prov under påfrestande förhållanden särskilt vad 

beträffar ramkonstruktionen. 

Fabrikör Thore Olsson i samtal med sin verkmästare Göran Svensson. I bakgrunden 

fabriken och en av dess produkter. 

Karl Ernstsson, Långhult, vid en bockningsmaskin för grovplåt. 
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 – Vi har också lyckats med att få fram en högkvalitativ produkt med en livslängd, det har 

många av våra kunder intygat, omtalar fabrikör Olsson och vi har också följt vårt motto: 

”Rakryggade släp är bästa reklamen”.  

  Med goda medarbetare och ansvarskännande yrkesskicklighet ser man vid Olverken 

framtiden an med tillförsikt. 
 

Nya produkter. 
 

  Byggandet av den nya fabriken har skett i egen regi så mycket har åstadkommits med 

eget folk. I den gamla verkstaden började man redan bygga på en nya. Där tillverkades 

byggnadens fribärande takstolar och pelare i stål. Denna byggnadsmetod användes främst 

för att den sammanföll med företagets erfarenhet av elsvetsade rambalkar och även för-

billigade kostnaderna. Den byggnadskonstruktion som den nya fabriken har fått har redan 

väckt intresse bland byggmästare och andra varför man även påbörjar tillverkningen inom 

detta fack. En helautomatisk svetsmaskin har inköpts för ändamålet och den kan även 

användas för det övriga tillverkningsprogrammet. 
 

Problem 
 

saknas emellertid inte när man skall driva en industri i ett landsortssamhälle, vill fabrikör 

Olsson understryka. Inte utan svårigheter har han lyckats bygga upp den fabrik som i dag 

har en golyta på 650 kvm. och dessutom ändamålsenliga personal- och kontorsutrymmen 

på 200 kvm. Att få fatt i yrkesskicklig arbetskraft i ett samhälle av Vislandas storlek är 

största problemet. En ökad kommunal insats på detta område genom en positiv loka-

liseringspolitik vore synnerligen önskvärd, anser fabrikör Olsson. För att locka företag 

måste välplanerade industritomter finnas avstyckade och vattentillgången genom 

markledningar kräver 

en lösning i stora delar 

av Vislanda, framhåller 

fabrikör Olsson. Vid 

Olverken har man fått 

företaga djupa och 

dyrbara brunnsborr-

ningar för att få vatten. 

Trots svårigheterna att 

få tag i kunniga arbe-

tare och andra problem 

vill man gärna fortsätta 

driften på den ort där 

företaget växte upp och 

man arbetar vidare i 

positiv laganda, intygar 

fabrikör Olsson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interiör från den rymliga fabrikslokalen. 

 

 

 

 

VISLANDA.                           Tel. 0472/302 01 
 

har utfört schakt- och planeringsarbeten 

vid Olverkens fabriksbyggnad i Vislanda. 
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Ur Smålandsposten N:o 110 Torsdagen den 18 Juli 1963. 
 

Vislanda-orienterare 

drunknade i skogsgöl 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

  35-årige muraren Ingvar Eriksson, Vislanda, 

drunknade på tisdagsförmiddagen i en skogsgöl 

i Målaskog, då han var ute tillsammans med en 

kamrat för att lägga upp en orienteringsbana för 

en kommande stororientering. Skogsgölen 

heter Hästagöl, och där återfanns Eriksson efter draggningar på onsdagsförmiddagen. 

  Gölen är belägen mellan Långhult och Krokshult och är c:a 300 x 250 m., omgiven av 

kärr och moras. Hur drunkningsolyckan tillgått har ej kunnat klarläggas. 

 

 

 
 

Vår käre 

Ingvar 
* 27/7 1928 

outsägligt sörjd och saknad 

Riddarhem den 16 juli 1963. 

MOR och FAR 

Karl-Edvin och Anna-Greta 

Peter 

Inga-Britt och Thorsten 

Bengt-Arne   Birgitta   Christer 

Vi vill Dig tacka för tid som farit, 

För all Din kärlek så innerlig, 
Tack Ingvar för det som varit, 

Du käre – vi tackar Dig. 

Sv. ps. 584. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka onsdagen den 24 juli 1963 kl. 15.30. 

Efter akten inbjudes till kaffe å Vislanda 
Hotell. Istället för blommor tänk på 

Rädda barnen. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

Den omkomne Ingvar Eriksson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stålkonstruktionen för fabriksbyggnaden 

utförd av 

AB Olverken, Vislanda 

Tel. 0472/303 71 
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  De båda kamraterna hade gått ut i skogen på förmiddagen för att sätta ut anvisningar för 

tävlingen. De hade skilts och bestämt möte på en skogsväg kl. 12.30. Då Eriksson icke 

uppenbarade sig, började kamraten att efter en stunds väntan söka efter honom, och han 

fick sedan hjälp i sökandet. 

  Vid 20-tiden på kvällen hittade man Erikssons kompass en halvmeter från gölen. Polisen 

larmades och en större styrka satte igång att söka efter den försvunne. Man letade vid 

gölkanten och i den omgivande terrängen, men vid midnatt tvingades man att avbryta 

sökandet, som sedan återupptogs på onsdagsmorgonen av ett stort uppbåd av orienterare-

kamrater från Ryssby och polisen i Ryssby och Vislanda, inalles ett 50-tal man. 

  Från en lättmetallsbåt gjordes draggningar, och vid 11-tiden hittade man den drunknade 

ett 10-tal meter ut i gölen på c:a tre meters djup. En teori hur det hela gått till, är att 

Eriksson sökt sig till vattnet för att tvätta sig och därvid förlorat balansen och fallit i 

vattnet men efter ett par simtag fått hjärtkramp. 

  Hästagölen ligger mycket otillgängligt – c:a en kilometer från närmaste skogsväg. 

Gölens botten består helt av dy. 

  Ett åskväder drog också över olycksplatsen på tisdagsförmiddagen. 
 

* 
 

  Den så tragiskt omkomne var bland sina idrottskamrater förtjänt och uppskattad som en 

omdömesgill och säker orienterare. Han har haft många framgångar inom skogssporten. 

Inom OK Virdarna, Vislanda, var han orienteringsledare. 

  Närmast sörjes han av föräldrar och syskon. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 111 Lördagen den 20 Juli 1963. 
 

In memorian 
 

Ingvar Eriksson. 
 

  Vår gode kamrat! Vi står nu här alla frågande inför 

det stora ordet: ”Varför”? Din plats står tom på 

arbetsplatsen, men Ditt minne lever ibland oss. Vi 

skall alltid minnas Dig sådan Du var, minnas Ditt 

lugna, goda sinnelag och Din alltid hjälpande hand. 

Du fick lämna Dina kära föräldrar, som Du så högt 

älskade, och vilkas stöd Du var. Ditt liv blev kort, 

men Du hann ändå med så mycket. Du var en 

förebild för oss alla, som nu står här sörjande.  

  Vi vill tacka Dig, Ingvar, för den goda kamratskap, 

som alltid rått oss emellan, och önska Dig av hela 

vårt hjärta, den vila som Du så väl förtjänat. 
 

                                               Dina arbetskamrater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade maka, 

vår kära mor, 

farmor och mormor 

Alma Jönsson 
* 25/12 1890 

har i dag stilla lämnat oss, syskon 

släkt och många vänner i djupaste 

sorg och saknad. 

Bjälleberg, Vislanda den 19/7 1963. 

LINUS JÖNSSON 

Helfrid och Kjell 

Ebba och Artur 

Tage och Edit 

Allan och Märta 

Vendel 

Aina och Arthur 

Birgit och Karl 

Lisa och Göte 

Barnbarnen. 

Sv. ps. 549: 2. 

Tack, Mor för ljuset som Du lät 

på barndomsstigen falla. 
Tack, Mor för Dina tusen fjät 

och Dina mödor alla. 

  För dem som önskar följa den avlidna på 
hennes sista vilorum, meddelas att jord-

fästningen äger rum i Virestad kyrka 
lördagen den 27 juli 1963 kl. 14.  
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Ur Smålandsposten N:o 116 Måndagen den 29 Juli 1963. 
 
Vid den av Vislanda pastorats sparbank, i samband med 90-årsjubileumet anordnade 

tippningstävlan var det flera personer som hade besvarat alla de tolv frågorna rätt. Därför 

gällde det att komma närmast vid tippningen av hur stor insättarnas behållning vid senaste 

årsskiftet var som fick avgöra frågan. 

  Första pris 100 kronor, tillföll flickan Ann-Jeanette Mårtensson, Espetuna, Blädinge. 

Andra och tredje pris 50 resp. 25 kr. tillföll lärarinnan Anna Liljekvist och hennes make 

folkskollärare Hjalmar Liljekvist.  

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 113 Tisdagen den 23 Juli 1963. 
 

Föraren klarade sig helt 

oskadad ur kvaddad bil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  Totalkvaddad blev en personbil som i går eftermiddag åkte av vägen i en av de svåra 

kurvorna intill Kojtasjön på vägen mellan Vislanda och Huseby. Föraren som var ensam i 

bilen klarade sig dock oskadad från äventyret. 

  Olyckan inträffade vid 15.30-tiden. Bilen, som fördes av en Grimslövsdam, kom 

körande från Vislanda. I en av de ökända Kojtetkurvorna kom dess vänstra hjulpar ut i 

gruset utanför den asfalterade vägbanan. Föraren vred då förmodligen ganska kraftigt på 

ratten för att få upp fordonet på vägen igen och detta resulterade i att bilen kom i sladd-

ning och snurrade runt på vägen. Den for sedan av vägen och var ytterst nära att välta 

innan den stoppades upp av ett träd. Främre delen av biltaket trycktes av trädet in totalt så 

att det efter olyckan nästan var avskuret på mitten. 

  Efter händelsen fördes bilens förare till läkare i Vislanda, som endast kunde bekräfta att 

hon var helt oskadad. Fordonet hade hon lånat av en bekant. 

 

 

Ett träd tryckte in bilens tak så att fordonet efter olyckan nästan var avskuret på mitten. 
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Ur Smålandsposten N:o 119 Lördagen den 3 Augusti 1963. 
 

Fräcka tjuvar 

i Vislanda 
 

  I torsdags eftermiddag vid 15.30-tiden förövades en fräck stöld på Jonssons café i 

Vislanda. En dam var inne på caféet och drack kaffe. Inte långt från henne satt två äldre 

män. De lyckades omärkt stjäla hennes plånbok, och bege sig därifrån. I handväskan 

fanns endast en tia, samt en del andra småsaker av mindre värde. En av förövarna har 

gripits i Växjö, där han också är hemmahörande. Mannen är i 60-årsåldern och välkänd 

för polisen i Växjö. Polisen har även gott hopp om att kunna gripa den andre, som är 

hemmahörande i Alvesta. 

 

Ur Smålandsposten N:o 115 Lördagen den 27 Juli 1963. 
 

Dödsfall. 
 

Ingrid Sofia Karlsson †. Fru Ingrid Sofia Karlsson, 

maka till framlidne hemmansägaren Sven Karlsson, 

Kalkatorp, Vislanda, har avlidit, 87 år gammal. 

  Den hädangångna var född i Kalkatorp, där föräld-

rarna var lantbrukare. I ungdomsåren var hon dem 

behjälplig med arbetet på gården. 1909 ingick hon 

äktenskap och makarna bosatte sig på makens 

föräldrahem, vilket de övertog. Sin tid har hon helt 

ägnat hemmet och de sina. Efter makens frånfälle 

1937 skötte hon gården med hjälp av barnen. De 

sista åren har hon ömt vårdats av dottern Ida. 

  Närmast sörjes hon av fem barn, barnbarn och 

barnbarnsbarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 123 Lördagen den 10 Augusti 1963. 
 
Födelsedag. 
 

  80 år fyller på måndag f. lantbr. Gustav Svensson, Mjöhult, Vislanda. Jubilaren är född i Blä-

dinge, men kom redan i tidiga ungdomen till Vislanda, där föräldrarna förvärvade en gård i 

Mjöhult. Under ungdomen hade han kortare tider anställning borta. Den övriga tiden sysslade han 

huvudsakligen med nyodlings- och förbättringsarbeten hemma på föräldragården. 1923 ingick han 

äktenskap och samtidigt arrenderade han en gård i Mörhult, Vislanda. 1924 blev han änkling. 1928 

inköpte han tillsammans med en broder föräldragården i Mjöhult. I början av 1940-talet övertog 

han denna ensam, för att några år senare överlämna den till en son. Dock bor han ännu kvar där. 

 

 

 
 

Att Gud i sitt allvisa råd 

behagat hädankalla 

vår kära Mor, 

Mormor och Farmor 

Ingrid Sofia 

Karlsson 
vilken efter ett långvarigt med 

tålamod buret lidande lugnt avled i 

sitt hem torsdagen den 25 juli 1963 i 

sitt 88:e levnadsår, djupt sörjd och 

begråten av oss, syskon, övrig släkt 

och många vänner, hava vi den 

smärtsamma plikten tillkännagiva. 

Kalkatorp, Vislanda den 25 juli 1963. 

Sigrid och Gustav 

Sander och Asta 

Albin och Anna 

Anna och Arthur 

Ida och Göte 

Barnbarn och barnbarnsbarn 

Stilla var mors levnad 

Stilla var hennes död 

Sv. ps. 89, 297. 
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Svensson var på sin tid en av traktens driftigaste jordbrukare, som inte sparade någon möda när det 

gällde att hålla gården och kreatursbesättningen i förstklassigt skick. Trots de 80 åren är han i 

daglig verksamhet med förekommande sysslor. 

 

Skadegörelse 

i Vislanda 
 

  Polisen i Vislanda fick i går anmälan om skadegörelse. Någon eller några hade slagit 

sönder skyltfönstret hos Frimans herrekipering och sedan gått till angrepp mot en bil, som 

stod inne på gården, varvid de hade krossat bakrutan. 

  Pressbyråns kiosk hade också blivit angripen av vederbörande, som hade kastat en sten 

genom fönsterrutan. Inga stölder har kunnat upptäckas, så man antar att det varit några 

överförfriskade personer som varit framme. 

  Vislandapolisen fick f.ö. finka tre fyllerister i torsdags kväll. 

 

Högerkörning vållade olyckan 

i Vislanda 
 

  Vid 12-tiden natten till i går vurpade en tysk med sin scooter på vägen till Ljungby en 

kilometer väster om Vislanda. En Vislanda-bo blev därvid rätt illa skadad, så att han 

måste föras med ambulans till Växjö lasarett, där han kvarligger för vård. 

  Olyckan vållades genom att tysken först körde högertrafik, men blev påmind om 

vänstertrafiken i Sverige när en mötande bilist dök upp. Föraren av scootern blev då rädd 

och tog en för tvär gir över till andra sidan så att han vurpade. Bilen touchade endast 

scootern lite och fick endast obetydliga materiella skador. Tysken undkom med blotta 

förskräckelsen.  

 

 

Ur Smålandsposten N:o 125 Tisdagen den 13 Augusti 1963. 
 

Dödsfall. 
 

Gerda Svensson †. I lördags avled i Ljungby fru 

Gerda Svensson, f. Holmquist, Vislanda, 81 år gam-

mal. 

  Närmast sörjande är maken, köpman S.O.E. 

Svensson, Vislanda, samt tre barn, Gunvor, sjuk-

sköterska gift med kapten Tage Johansson, Ljung-

by. Bengt köpman gift och bosatt i Vislanda. Mar-

got installatris i Växjö, barnbarn, två åldriga systrar 

i USA, samt övrig släkt och många vänner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår älskade 

Gerda Svensson 
* 12/3 1882 

avled stilla i dag. 

Vislanda den 10/8 1963. 

EMIL 

Gunvor och Tage 

Ulla, Guje 

Bengt och Ella 

Margot  

Syskon 

Sv. ps. 297. 

  För dem som önskar följa vår kära till 

den sista vilan, meddelas att jordfäst-

ningen äger rum i Vislanda kyrka lör-
dagen den 17/8 1963 kl. 15.30. Efter jord-

fästningen inbjudes till kaffe på Vislanda 

hotell. 
  I stället för ev. blommor tänk på Röda 

korset 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 130 Torsdagen den 22 Augusti 1963. 
 

Ny affärslokal 
i Vislanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
   

 

  Frimans Herrekipering i Vislanda tog i går i bruk sina nya och eleganta lokaler sedan 

hela byggnadskomplexet undergått en renovering enligt ritningar utförda av arkitekten 

Sven Carlsson, Växjö. 

  Det omfattande arbetet har gett byggnaden – den daterar sig från 1913 och äges sedan 

1952 av köpman Bertil Friman – en utformning, som innebär ett verkligt elegant inslag i 

det centrala Vislanda. 

  Arbetet har pågått i ett års tid. Byggnaden är på 200-talet kvm med ett par lägenheter om 

fyra och två rum i andra våningen, och en lokal för herrekipering och en affärslokal i 

första våningen. 

  Affärslokalen, som sålunda är Frimans herrekipering i går flyttade in i, har ljusa och 

tilltalande färger och ger kunden ett gott intryck.  
 

Entreprenörer. 
 

  Huvudentreprenör har varit Erik Gustafssons byggnadsfirma, Vislanda. Värme-, 

sanitets- och oljeinstallationer har utförts av Axelssons Värme AB, Vislanda/Ryssby, 

elarbetet har utförts av Elektriska installationsbyrån Harry Karlsson, Vislanda/Grimslöv, 

målningsarbetet av målerifirman E. Lidehorn, Vislanda. Fönster samt köks- och 

garderobsinredningar har levererats av Malte Johanssons snickerifabrik, Vislanda, 

glasarbetet av Svenssons glasmästeri, Alvesta. Golvbeläggningarna av firma Nils Anders-

son, Lagan, fönster- och dörrpartier av metall har levererats av A. Sjödahls smides & 

mek. verkstad, Vislanda, planeringsarbetet har utförts av entreprenadfirman Olle Olsson, 

Vislanda, och smidesarbetena av Sture Gustafssons smidesverkstad, Vislanda. 

Byggnadsmaterialet är levererat av Järnbolaget, Vislanda. Affärsinredningen till Frimans 

är levererad av AB Vislanda snickerifabrik, Vislanda. 

Som sig bör blev första kunden Stina Magnusson blomstervälkomnad och 

ses tillsammans med Bertil Friman. Självfallet fick Bertil Friman mottaga 

åtskilliga blommor under dagens lopp. 
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Ur Smålandsposten N:o 131 Lördagen den 24 Augusti 1963. 
 

Dödsfall. 
 

Karl Andersson †. På torsdagen avled lantbrukaren 

Karl Andersson, Gamla Rödjan, Vislanda, i sitt 63:e 

levnadsår. 

  Han var född i Sjötorpet, Vislanda, där föräldrarna 

var lantbrukare. 1931 ingick han äktenskap och han 

övertog då sitt föräldrahem i Sjötorpet. 1942 sålde 

han detta och inköpte en gård i Gamla Rödjan, 

vilken han innehade till i år då han till följd av 

sjukdom avvecklade jordbruket. Andersson var en 

synnerligen driftig och kunnig jordbrukare, som har 

gjort förbättringar på de gårdar han haft och hållit 

jordbruket i hög kultur. 

  Han sörjes närmast av maka och två barn, Anna-

Stina gift med hr Thorsten Nilsson, Linköping, och 

Berit, gift med hr Ivan Bengtsson, Vislanda, åldrig 

moder och åtta syskon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 134 Torsdagen den 29 Augusti 1963. 
 
               50-åring 

  50 år fyller i morgon kyrkoherden i Vislanda och Blädinge försam-

lingars pastorat Karl Uno Andersson. 

  Han är född i ett småbrukarhem i Femsjö. Åstundan att bli präst 

väcktes hos honom redan i barnaåren. Denna önskan syntes väl 

honom som en dröm, omöjlig att förverkliga, då han levde under 

knapphetens stjärna. Det gällde att hugga i med kroppsarbete för att 

bidraga till familjens försörjning. Under skoltiden – det var varan-

nandagsläsning – fick han hjälpa fadern med att hugga i skogen, och 

efter konfirmationen tog han anställning som jordbruksarbetare. 

Prosten Harald Geelmuyden – då komminister i Femsjö – fick emel-

lertid sin uppmärksamhet riktad på ynglingen och förstod, att det 

var något att göra av honom. Geelmuyden jämnade vägen för stu-

dier åt honom och blev hans beskyddare och välgörare. Vid 17 års 

ålder sökte han in vid Göteborgs prästseminarium, som öppnat 

möjligheten för många medellösa ynglingar att nå första etappen på 

vägen till prästbanan. Där blommade fliten och studieglädjen. 

Uppehället klarades till stor del genom informatorskap. 

  Sedan Andersson blivit student år 1936, fortsatte studierna vid 

Göteborgs högskola, där teol. fil.-examen avlades året därpå. I slutet av vårterminen 1941 var han 

färdig med teol. kand.-examen och prakt.- teologiska prov. Trettondagen 1942 prästvigdes han i 

Växjö domkyrka av biskopen Brilioth. 

 

 

 
 

Min älskade make, 

vår käre far och morfar 

Karl Andersson 
* 16 jan. 1901 

har i dag lämnat oss, åldrig moder 

och svärfar i outsäglig sorg och 

saknad efterlämnande det vackraste 

minne av godhet. 

Vislanda den 22 aug. 1963. 

GÖTA 

Anna-Stina och Thorsten 

Marie-Louise 

Berit och Ivan 

Christel Ronnie 

Så stilla kom döden, så obetänkt 

ett avsked fick han ej ge de kära. 
ett tack för all den omsorg han oss 

skänkt 

fick barn och maka ej till honom bära. 
Det är blott ett steg mellan livet och 

döden. 

Sv. ps. 557. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka lördagen den 31 aug. kl. 14.  
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  Efter prästvigningen tjänstgjorde han någon tid som pastorsadjunkt hos prosten Geelmuyden i 

Kalvsvik. Han hade sedan förordnanden i Almundsryd, Lenhovda, Gränna, Nässjö, Norrahammar, 

Femsjö och Berga. År 1948 valdes han till innehavare av komministertjänsten i Vittaryd och 

Dörarp, vilken tjänst han före tillträdet uppehållit på förordnande. Under Vittarydstiden var 

Andersson sekreterare i Sunnerbo kontraktsråd och ledamot i styrelsen för Finnvedskretsen av 

Svenska Prästförbundet. 

  Förra året blev han kyrkoherde i Vislanda pastorat. Under den korta tid han verkat i Vislanda, har 

han på ett synnerligt sätt tillvunnit sig sina församlingsbors uppskattning och tillgivenhet. För-

samlingarna har fått en kyrkoherde efter sitt sinne. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 136 Måndagen den 2 September 1963. 
 

Hyllning. 
 

   Kyrkoherde Karl Andersson, Vislanda, blev på 

sin 50-årsdag i fredags föremål för omfattande 

och hjärtliga hyllningar. Tidigt på morgonen hyl-

lade maka och barn. Från svägerskor och svågrar 

och vänner i Göteborg överlämnade handlande 

Carl Erik Lindmark och fröken Edith Fjellman, 

Göteborg, blommor och presenter. Vislanda kyr-

kokör uppvaktade med sång och blommor och dess talan fördes av köpman Bertil Friman, 

Vislanda. Kyrkoherde H. Erlandsson, Göteryd, frambar en hyllning från kamraterna i en studie-

cirkel bland präster inom Sunnerbo kantrakt. För Vislanda kyrkofullmäktige talade kyrkovärd Per 

Engkvist, Piggaboda, för kyrkorådet kyrkovärd Arvid Johansson, Hönetorp, för Vislanda kommu-

nalfullmäktige kamrer Åke Gransvik, för pastoratskyrkorådet nämndeman Gunnar Rogdahl, 

Blädinge, för Blädinge kyrkoråd komminister Gunnar Urselius, för Vislanda skolstyrelse och för 

Vislanda socialnämnd lantbrukare Gunnar Johansson, Hönetorp, för grannarna rektor Harry 

Larsson, Vislanda, för prästerna i Allbo kontrakt kontraktsprosten T. Hallborg, Älmhult, för 

Vislanda samarbetsnämnd ingenjör Carl Carlsson, för kyrkobyggnadskommittén snickare Malte 

Pettersson, Lindås, för samtliga entreprenörer vid kyrkorestaureringen byggmästare Erik Gustafs-

son, Vislanda, för vännerna från Vittaryd och Berga diakon Gunnar Vik, Berga, komminister 

Torsten Johansson, Vittaryd, och fabrikör Tage Magnusson, Vittaryd. Vislanda kyrkliga syföre-

ningar, varvid tal hölls av Daga Salomonsson, Lindås, Vittaryds och Dörarps hembygdsförening, 

vars talan fördes av godsägare Bengt Henningsson, Vittaryd. Från Vislanda flickscoutkår över-

lämnades blommor. Under hela dagen anlände blommor och presenter. Ett stort antal telegram fick 

jubilaren också mottaga.                                                                         

 
Vislanda hembygdsförening och kulturnämnd, hade i går anordnat en sammankomst i 

församlingssalen i Vislanda. Anledningen till denna var, att man ville högtidlighålla 

minnet av Vislanda stationssamhälles tillkomst för jämt 100 år sedan. 

  Efter psalmsång talade kyrkoherde Karl Andersson, Vislanda, över ämnet ”Tacksamhet” 

med utgång från orden i Psaltaren 106: 1–6. Ordföranden i hembygdsföreningen, 

stationsmästare S. Kronström, Vislanda, hälsade sedan välkommen. 

  Vislanda musikkår under ledning av kassör Stig Ferm, Växjö, underhöll med ett flertal 

musiknummer. Lantbrukare John Andersson, Hönetorp, Vislanda bidrog med uppläsning. 

Herr Kronström uttalade ett tack till alla medverkande. 

 
Trafikolyckor i Vislanda.  I fredags höll en bilist från samhället en allt för hög fart vid 

utfarten på stora vägen från landsvägen som passerar kyrkan i Vislanda. Efter en sladd 

hamnade bilen mycket demolerad i en häck. 

  I lördags stannade en traktorförare från bygden för nära rälsen vid en järnvägsövergång 

på den smalspåriga banan mot Ljungby bortom Mörhult. Följden blev att rälsbussen 

touchade traktorn och skador på traktorn på säkerligen 1.000-talet kronor vållades. 

 

 

 

Börje Fransson 

Karin Lundell 

Älmhult.                                Vislanda.                                  

Växjö den 1 september 1963. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Ur Smålandsposten N:o 135 Lördagen den 31 Augusti 1963. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Affärsinvigning i Gottåsa 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Att lanthandlarna på grund av landsbygdens fortgående avfolkning har problem att 

brottas med är ett känt faktum. Det finns dock dessbättre undantag från denna allmän-

giltiga regel, och ett sådant undantag inom relativt gles landsbygdsbebyggelse utgör den 

Holmkvistska affären i Gottåsa, Skatelöv. 

  Denna oavbrutet expanderande affärsrörelse startades under anspråkslösa förhållanden 

för snart en mansålder sedan av handlanden Erik Aronsson i Torsåsby, Västra Torsås, 

med fastighetsägaren Peter Johan Holmkvist och hans duktiga maka Anna Kristina i 

Nyadal, Gottåsa Södregård, som affärsföreståndare. Så småningom övergick äganderätten 

till familjen Holmkvist helt och fullt. Och sedan länge tillbaka har nämnda makars dotter, 

fröken Ida Holmkvist ägt och förestått diverseaffären. Under hennes mångåriga och 

dugande regi – allmänt känd som något kanske enastående i sitt slag – har rörelsen 

utvecklats till vad den nu är. I anmärkningsvärd grad sedan fröken Holmkvist fick som 

Fröken Ida Holmkvist framför affären. 

 

 

 
 

Vår lilla 

Maria 
har i dag lämnat oss endast en dag 

gammal. 

Vislanda den 28 aug. 1963. 

ELSA och HANS  

GUSTAFSSON 

Hans-Göran 

Mormor och Morfar 

Farmor och Farfar 

En liten ängel till oss kom 

Blott hälsade och vände om. 
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biträde systersonen Göte Holmkvist har denna affär utvecklats till exceptionell grad för 

att vara på rena landsbygden, och kan nu visa upp en årsomsättning på halva miljonen. 

Men, så arbetas här uteslutande med egen arbetskraft och inom egna lokaler. Dessa har 

länge visat sig alldeles för trånga och otill-

räckliga och på samma gång tungarbetade, 

varför en utökning blivit mer och mer av 

behovet påkallad. En sådan har i sommar 

ägt rum, och på torsdagen kunde denna nya 

lokal tagas i bruk av den stora kundkretsen 

– speciellt från socknarna Skatelöv, Västra 

Torsås, Virestad och Vislanda. När den nya 

lokalen nu öppnade för allmänheten, 

skedde det under en väldig uppslutning av 

köplystna från när och fjärran. Samtliga 

bjöds på traktering. Man möter här ett 

strålande exempel på hur en lantaffär även 

i våra dagar kan fortsätta sin expandering 

t.o.m. då den är belägen nära tvenne 

tätorter – Grimslöv och Eneryda. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 145 Tisdagen den 17 September 1963. 
 

Dödsfall. 
 

Augusta Johansson †. I söndags avled i Växjö fru 

Augusta Johansson, Vislanda.  

  Hon var född i Hyltan, Vislanda den 16 januari 

1880. År 1902 ingick hon äktenskap med hem-

mansägaren Johan Magni Johansson, Ekenäset, 

Vislanda. 1944 flyttade makarna till Vislanda 

station, där maken avled 1959. 

  Närmast sörjes hon av sonen Emil som är jägare 

och bosatt i Söndrum, Halmstad, dottern Märta gift 

med lantbrukare Ernst Rydström, Arnö, Grimslöv, 

Anna gift med lantbrukare Yngve Ahlberg, Asa, 

Edit med f. lantbrukaren Harry Hörberg, Gällaryd, 

och Signe med lantbrukare Gustaf Håkansson, 

Tesås, Målaskog. I sorgen deltager barnbarn, barn-

barsbarn och syskon.                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära mor, 

mormor och farmor 

Augusta Johansson 
* 16 januari 1880 

insomnade i dag lugnt och stilla. 

Sörjd och saknad men i tacksamt 

minne bevarad av oss, barnbarn, 

barnbarnsbarn, syskon, övrig släkt 

och vänner. 

Vislanda den 15 sept. 1963. 

BARNEN. 

Far har räckt ut handen, 

Mor har fattat den 

På den andra stranden 

Mötas de igen. 

Sv. ps. 273, 297. 

  Jordfästningen äger rum å Vislanda 

kyrkogård söndagen den 22 september 
1963 kl. 9.45.  
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Ur Smålandsposten N:o 143 Lördagen den 14  September 1963. 
 

Amazon med automatväxel 
i Växjö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Den stora nyheten på Amazonserien 1963-64 är den 3-växlade automatlådan, som gör 

körningen avsevärt både komfortablare och säkrare. Davidsons Bil AB i Växjö har just i 

dagarna fått in sin första demonstrationsvagn – en 75 hästars Amazon med automat-

växellåda. 

  För att rätt förstå vad automatväxellådan betyder i dagens hektiska trafik är det absolut 

nödvändigt att prova den. Automatlådan fås mot ett pristillägg på 1 300 kr. 

  Volvo har valt den väl utprovade automatväxellådan från den amerikanska firman Borg-

Warners fabriker i England – en treväxlad låda med en sådan finess som möjligheten att 

låsa mellanväxeln i 2:ans läge vid t.ex. sportig körning på mycket kurvig väg, och i detta 

läge får man givetvis också extra kraftig motorbroms. 

  En automatlåda av den typ som Volvo nu gått in för är mycket lätt att manövrera med 

hjälp av den bekvämt placerade växelväljaren vid ratten i kombination med ett väl synligt 

index på en liten manövertavla. Växelväljarens fem lägen lär man sig mycket lätt – P, för 

parkering då hjulen också är automatlåsta både bakåt och framåt trots att motorn spinner 

fint och jämt, R för backning, N för neutralläge med frihjul, D för både landsvägs- och 

stadskörning under normala förhållanden, och L som är lågväxeln för sportig körning. 

  För fötterna finns endast två pedaler – en storbladig bromspedal till vänster och t.h. 

gaspedalen. Det finns ingen bestämd tegel för vilken fot man skall bromsa med. De bil-

ägare, som omväxlande kör vagnar med automatlådor och manuella växellådor rekom-

menderas dock att hålla sig till högerfoten – för säkerhets skull säger Volvo-konstruk-

törerna. Den som ständigt skall köra en bil med automatlåda av denna typ bör nog dock 

redan från början gå in för att bromsa med vänsterfoten – då som först får man ut det allra 

bästa samspelet mellan gas och broms i alla situationer. Och att en rätt hanterad auto-

matväxellåda väsentligt bidrager till ökad trafiksäkerhet behöver ingen tveka om. 

                                                                                                                      – man 

I en Amazon med automatväxel ersätter körväljaren, den lilla spaken 

t.h. vid ratten, den utrymmeskrävande golvväxelspaken och en liten 

indikatortavla på ratten visar lägena. Lägg märke till pedalsystemet, 
som i detta fall endast upptager broms- och gaspedal. 
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Ur Smålandsposten N:o 146 Torsdagen den 19 September 1963. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller i morgon f. lantbrukaren Gustav Nilsson, Fållen, Vislanda. Han är född på ett torp 

under Fagerås i Vislanda. Enär han var en av de äldre i en stor syskonskara blev det för honom att 

redan under skolåldern börja bidraga till den egna försörjningen. Efter konfirmationen arbetade 

han hos olika lantbrukare i hemtrakten, och dels i Skåne. 1921 ingick han äktenskap och samtidigt 

förvärvade han jordbruksfastigheten Nydala under Mörhult i Vislanda. Nilsson, som haft en 

ovanlig arbetsförmåga, var under många år anställd vid Statens bränntorvsfabrik i Hästhagen, 

Vislanda. Under denna tid skötte han jordbruket på fritiden. Senare köpte han till mera jord och 

genom ett gigantiskt odlings- och förbättringsarbete satte han sitt jordbruk i förstklassigt skick. För 

några år sedan överlämnade han gården till yngste sonen och flyttade till en lägenhet i Fållen. 

 

 

Traditionell marknad i Vislanda.  Vislanda marknad som i tisdags ägde rum, gynnades 

av strålande väder.  

  Enär denna marknad har behållit sin tradition som högtidsdag för såväl Vislanda som 

angränsande församlingars folk hade trots brådskande skördearbete många besökande 

kommit tillstädes. Likaså hade ett stort antal försäljare slagit upp sina stånd och utbjöd de 

mest skilda saker till ”jättebilliga priser” enligt deras eget påstående. För barnens och 

ungdomens förströelse svarade ett stort tivoli jämte en del evenemang. Ordningen var 

under dagen god. 

 

Ny kyrkofullmäktige i Vislanda.  Till ledamot av kyrkofullmäktige i Vislanda efter 

entreprenören Robert Samuelsson, Sälhyltan, som avflyttat har vid sammanräkning inför 

länsstyrelsen utsetts fru Katarina Jonsson, Gamla Prästgården. 

 

 

 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 150 Torsdagen den 26 September 1963. 
 
Födelsedag. 
 

  75 år fyller i morgon änkefru Augusta Karlsson, Olofstorp Tubbaremma, Vislanda. Hon är född i 

Virestad. I ungdomen ingick hon äktenskap med stenarbetaren Johan Karlsson, och makarna 

bodde först några år i Ryssby. Därefter förvärvade de fastigheten Olofstorp i Vislanda. Redan 

1927 blev fru Karlsson änka. Trots de 75 åren sköter hon ännu med lite hjälp sitt lilla jordbruk. 

 

 

 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 152 Måndagen den 30 September 1963. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon fru Katarina Jonsson, Gamla Prästgården, Vislanda. Jubilaren är född i 

Mjöhult, Vislanda. 1943 ingick hon äktenskap med arrendator Erik Jonsson och flyttade till hans 

hem i Gamla Prästgården. Ideellt intresserad tillhör hon styrelsen för Vislanda hembygdsförening, 

där hon nedlagt ett förtjänstfullt arbete. Likaså har hon aktivt deltagit i Vislanda CKF:s verk-

samhet. 
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Ur Smålandsposten N:o 154 Torsdagen den 3 Oktober 1963. 
 
Födelsedag. 
 

  75 år fyller i morgon lantbrukaren och snickaren Ernst Karlsson, Tykatorp, Vislanda. 

  År 1909 kom Karlsson till Vislanda. 1912 ingick han äktenskap och makarna förvärvade jord-

brukslägenheten Tykatorp. Senare inköpte de en lägenhet, som låg intill. Här har makarna utfört ett 

stort förbättringsarbete. Karlsson fortsatte att arbeta inom snickeriyrket och har under årens lopp 

utfört många arbeten inom kommunen. Åren 1922–27 arrenderade makarna en intilliggande större 

gård. 

  Han har tillhört skolstyrelsen under många år samt varit vice ordförande i valnämnden för 

Vislanda södra distrikt. Under de senare åren har han haft jordbruket bortarrenderat, men bor ännu 

kvar på gården. 

 

Hyllning. 
 

  När lantbrukaren Karl Ottosson, Skövlemon, Vislanda, fyllde 50 år blev han föremål för hjärtliga 

hyllningar. Grannar och vänner överlämnade genom lantbrukarna Ernst Andersson, Målerås, och 

Sven Andersson, Nyatorp, pengar. Järnbolaget i Vislanda representerades av Sven Bergman, som 

överlämnade en gåva. Jaktkamraterna i Vislanda östra jaktvårdsområde representerades av 

hönseriägare Hugo Lönn och verkstadsarbetare Rune Axelsson, Sälhyltan, som överräckte 

blommor. Vislanda Cp-avdelning representerades av ordf. Rune Samuelsson, Snöreshult, och 

lantbrukare Harald Johansson, Ekemon, vilka hyllade med blomsterkorg. Jubilarens arbetsgivare, 

disponent Göthe Johansson, Ångsågen Vislanda, och sågverksägare Emil Lindell, Kvarnadal, 

uppvaktade med presenter och blommor. 

 

Storauktion 

i Vislanda 
 

  På Ugnabygdens gård i Vislanda har direktör Albert Påhlsons värdefulla inre lösöre gått 

under klubban. Enär vädrets makter inte var att lita på hade auktionsförrättarna måst 

spänna tälttak över visningsplatsen. 

  Direktör Påhlson har under de senaste åren varit en stor samlare av antika saker varför 

uppköpare från hela södra Sverige infunnit sig och tävlade sinsemellan och dels med 

ortsborna om dyrgriparna. Katalogen upptog över 400 saker. När egendomsförmedlare 

Allan Magnusson hälsat välkommen och med sin vanliga bravur skötte klubban föll 

buden tätt, till ibland höga priser. T.ex. en mindre vattenså av koppar 700 kr., golvur 

1.700 kr., två små tennljusstakar över 400 kr., samt ett stort antal andra saker, som be-

tingade över tusenlappen. 

  Dir. Påhlson – ägare till Påhlson-affärerna i 

Malmö – avled 1962, efterlämnande en för-

mögenhet av omkring 7 milj. kr. Han hade tes-

tamenterat huvudparten av denna till Lunds 

universitet. Medlen skall användas för medi-

cinsk forskning, särskilt om cancer. 
   

 

Utpendlarna från Vislanda.  I den nu 

föreliggande åttonde delen av redogörelsen för 

1960 år folkräkning finns en uppställning över 

de s.k. utpendlarna från rikets landskommuner, 

d.v.s. över de kommunbor som vid räknings-

tillfället hade sin arbetsplats förlagd till för-

samling utom kommunen. Även sådana kom-

munbor vilkas utombys arbete var av icke dag-

lig karaktär eller som hade blott tillfälliga ar-

beten utom kommunen räknades därvid ned. 
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   Av invånarna i Vislanda var 130 sådana utpendlare. 55 av dem arbetade därvid i 

Alvesta, 14 i Växjö, samt 13 i Skatelöv. Övriga utpendlare var utspridda på olika för-

samlingar, vardera församlingen sysselsättande mindre än 10 personer från Vislanda. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 155 Lördagen den 5 Oktober 1963. 

 
Dödsfall. 
 

Amanda Magnusson †. I Växjö avled på ons-

dagen änkefru Amanda Magnusson, Lindås, Vis-

landa, i sitt 88:e levnadsår. 

  Den avlidna var född i Skeppshult, Vislanda. I 

ungdomsåren ingick hon äktenskap med lant-

brukare Johan Magnusson och makarna förvärvade 

gården Håramon i Vislanda. Här utförde fru 

Magnusson en arbetskrävande och hedrande hus-

modersgärning. Bl.a. har hon fostrat tio barn, av 

vilka åtta ännu lever. 1929 överlät makarna gården 

till äldste sonen och 1933 byggde de sig ett eget 

hem i Lindås i Vislanda. 

   Änka sedan 1945 sörjes hon närmast av åtta barn, Ida gift med snickare Karl Petersson, Brånan, 

Anna gift med lantbrukare Gustaf Johansson, Sjöholmen, Gustaf innehar föräldragården, Karl 

snickare i Vislanda, Per vistas i USA, Karin gift med köpman H. Karlsson, Växjö, Ingrid gift med 

försäljningschef Gösta Olsson, Ronneby, Kerstin gift med Per Palm, Lindås, barnbarn och två 

systrar. 
 

Augusta Andersson †. På torsdagsnatten avled i Växjö efter en längre tids sjukdom änkefru 

Augusta Andersson, Nyatorp, Vislanda, i en ålder av 89 år. 

  Den bortgångna var född i Skövlemon, Vislanda 1875, och ingick äktenskap 1900 med snickaren 

och lantbrukaren August Andersson från Blädinge. Makarna bosatte sig då i Nyatorp, Vislanda, 

 

 

 
 

Vår innerligt älskade lilla Mor, 

Mormor och Farmor 

Amanda 

Magnusson 
* 5 nov. 1875 

har i dag stilla insomnat i tron på sin 

Frälsare. Djupt sörjd och saknad av 

oss, systrar, svågrar, släkt och många 

vänner. 

Furuborg, Vislanda den 2 okt. 1963. 

BARN 

Barnbarn 

Barnbarnsbarn 

Du har offrat all Din levnad 

För de dinas gagn och trevnad 
Och var livet stundom hårt 

Var Du nöjd med idet, slitet, 

Själv förnöjsam med så litet, 
Blott att ödet ej var svårt 

Emot make, döttrar, söner. 

Vem kan tälja alla böner,  
Alla varma ord Du sagt 

Då i glädjen som i nöden 

På Guds Faders hjärta lagt. 
Tack då Mor för vad Du gav oss 

Tack för att Du så höll av oss 

Med en kärlek varm och stor 
Hur än livets trådar tvinnas 

Skall vi alltid tacksamt minnas 

Dig vår kära, goda Mor. 

Sv. Ps. 336 

Gamla Ps. 468 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka söndagen den 13 okt. kl. 9.30. 

Samling vid kyrkan. Efter jordfästningen 
inbjudes till Vislanda Hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

 

 

 
 

Vår kära lilla Mor 

Augusta Andersson 
* 6/6 1875 

har efter ett långt lidande lämnat oss 

alla i stor sorg och saknad, men i 

tacksamt minne bevarad av oss barn, 

barnbarn, broder, släkt och vänner. 

Nyatorp, Vislanda den 3/10 1963. 

BARNEN. 

Solen har dalat 

dagen har flytt. 
Stilla är klappande hjärtat 

ljuvt är att vila från lidandet ut, 

somna från allt som har smärtat. 

Hennes älsklingspsalm 

Nr 600. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka lördagen den 12/10 1963 kl. 14.00. 
Samling vid kyrkan. Efter jordfästningen 

inbjudes till Vislanda Hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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där de fostrat åtta barn, som är bosatta på skilda håll. Lantbruket har de överlämnat till yngste 

sonen men förbehöll sig att få bo kvar så länge de levde. Maken avled 1960. Med fru Andersson 

gick en arbetsam och duglig husmor, som var verksam både i hemmet och ute med gårdens 

skötsel. 

  Den avlidna sörjes närmast av barnen. Av dessa är Anna änka och bosatt i Sölvesborg, Ada är gift 

med fabriksarbetaren Viktor Petersson, Hulevik, Anders är sågare och bosatt i Diö, Karl är kyrko-

vaktmästare i Blädinge och Alma gift med verkstadsarbetaren Anton Petersson, Möckeln, Berta är 

änka och bosatt i Alvesta, Maria är gift med lantbrukaren John Karlsson, Blädinge, och Sven inne-

har föräldragården i Nyatorp. Dessutom sörjes den avlidna av åldrig broder bosatt i Vislanda, 

svärsöner och svärdöttrar, barnbarn och barnbarnsbarn. 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 157 Tisdagen den 8 Oktober 1963. 
 

Vislanda konsum har 
verkat i 40 år 

 

  När Vislanda kooperativa handelsförening den 30 september avslutade verksamhetsåret 

1962–63, kunde styrelsen numrera sin verksamhetsberättelse med nr 40. Av den historik 

över föreningens verksamhet som en av föreningens äldsta medlemmar sammanställt 

framgår bl.a. att tanken att bilda en kooperativ förening diskuterades under åren 1920– 

1921. 

  Första sammanträdet hölls den 20 november 1921. Detta följdes av ett sammanträde den 

30 april 1922. Förbundets revisor Emil Flyström, Kalmar, redogjorde för kooperationens 

uppkomst och syftemål och betonade att styrkan i rörelsen låg i att endast kontantför-

säljning fick förekomma. 

  En av initiativtagarna till föreningen i Vislanda, hr Justus Karlsson, meddelade vid 

sammanträdet att 100 personer var villiga att bli medlemmar. Officiellt bildades 

föreningen den 8 maj 1922 och till styrelse utsågs herrar Magni Pettersson, ordf., Emil 

Lindahl, v. ordf., Olof Johansson, sekr., Justus Karlsson, v. sekr., och A. Elvgren, kassör. 

  Föreningens start blev inte så god som man tänkt sig. Det var svårt för medlemmarna att 

skaffa fram insatskapital och frågan om affärslokal var  inte löst. Man underhandlade med 

flera fastighetsägare. Bl.a. inleddes underhandlingar med Lantbrukarnas Handels AB för 

övertagande av rörelsen.  Då lokalfrågan i mitten av 1924 inte var löst, beslöt ett 10-tal av 

de mest intresserade medlemmarna att bilda en byggnadsförening. Den 12 aug. 1924 

beslöt dessa herrar att hyra eller inköpa huset nr 60 i samhället. Detta blev emellertid inte 

av utan istället köptes den tomt där nuvarande kooperativa affärsfastigheten är belägen. 

   
SNABBT ARBETE. 
 

  Nu gick arbetet fram med stormsteg. Redan i september lades grunden av stenarbetaren 

Carl Malmström och själva byggnadsarbetet av byggmästaren Magni Johansson, Vis-

landa. Byggnaden skulle innehålla butikslokal, kontor och lagerrum på nedre botten, samt 

tre rum och kök på andra våningen. Kostnaden för tomt och hus gick på 18.734 kr. 

Dessutom byggdes ett uthus med lagerlokaler för en kostnad av 3.125 kr. 

  Vid handelsföreningens möte den 3 nov. 1924 meddelar ordföranden att föreningen 

kunde få hyra lokalen för 90 kr. i månaden. Skulle föreningens ekonomiska ställning bli 

sådan att det ansågs lämpligt att inköpa fastigheten, skulle föreningen få göra det för vad 

det kostat byggnadsföreningen. Föreningen kunde nu inregistreras. 

  Dess första affärsföreståndare blev hr Kurt Rosander, Orrefors. Han skulle ha 235 kr. i 

månaden jämte ett rum, bränsle och lyse. Föreningen kunde öppna i början av mars. Från 

mars t.o.m. september 1925 var omsättningen 42.029 kr. med en nettobehållning av 794 

kr. 1926 var försäljningssumman 72.339 kr. och återbäringen till kunderna uppgick till 

2.170 kr. 

  1927 flyttade hr Rosander och efterträddes av hr Fridolf Solfors, som stannade till 1934. 

Under hans tid övertogs fastigheten av handelsföreningen. 
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AFFÄR I RYSSBY. 
 

  Samma år, 1930 öppnade Vislandaföreningen filial i Ryssby med hr Erik Nilsson som 

affärsföreståndare. År 1932 avgick ur styrelsen dels föreningens första ordförande, 

lokförare Magni Pettersson på grund av avflyttning från orten och dels handlanden J.A. 

Ståhl på grund av åldersskäl. Som ordförande har sedan dess tjänstgjort järnvägs-

tjänsteman Alfred Lindkvist 1932–1934, kontorist Gustaf Magnusson 1934–1938, 

verkstadsarbetare Karl Karlsson 1938–1940, lokförare J.A. Karlsson 1940–1946, 

elmontör Alfred Hansson 1946–1948 och sedan dess sågmästare Ragnar Svensson. 

  Under de sista 25 åren har lantbrukare Gustaf Vilhelmsson tjänstgjort som sekreterare. 

Sedan 1947 tjänstgör som affärsföreståndare hr Göte Malmklint. Kooperativa handels-

föreningen har utvidgat sitt verksamhetsfält med filialer både i Målaskog och Grimslöv. 

Huvudaffären har under de gångna åren utökat sina lokaler och omändrat butiken till 

snabbköpsaffär. 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 164 Måndagen den 21 Oktober 1963. 
 

Ny fritidslokal invigd 

i Vislanda 
 

  I går var det en stor dag för bygdens folk när den nyrestaurerade Mörhults skola invig-

des till sitt nya ändamål som fritids- och föreningslokal. Styrelsen hade inbjudit represen-

tanter för kommunalfullmäktige och kyrkorådet samt alla som på ett eller annat sätt 

medverkat till samkväm i skolan. 

  Aftonen inleddes med att Vislanda musikkår spelade några musiknummer. Därefter höll 

kyrkoherde Karl Andersson, Vislanda, en tankeväckande predikan i anslutning till dagens 

text. Föreningens ordf. lantbrukaren Manfred Svensson, Lönshult, hälsade välkommen 

och tackade alla som bidragit till det goda resultatet. Särskilt vände han sig till 

kommunens och kyrkans representanter för det ekonomiska bistånd som föreningen från 

detta håll erhållit. 

  Hembygdsforskare Johan Karlsson, Spånhult, höll en kort historik över skolväsendet i 

Vislanda från 1842 då 

skolstadgan trädde i kraft 

samt över lärarna vid 

Mörhults skola. 

  Därefter spelade musik-

kåren. Johan Karlsson be-

rättade en del humoris-

tiska skolminnen. Kvällen 

avslutades med att med-

lemmar ur klubben Vi 

unga framförde en trevlig 

kabarépjäs, som upp-

skattades livligt. Det var 

ungdomar mellan 7–12 år 

som alla skötte sina 

uppgifter med verklig 

bravur. 
 

 

Hr Börje Johansson, Vislanda med 

maka Birgit, född Ericsson, Ormes-

berga.   (Foto: Estvall, Alvesta). 

Hr Malte Johansson, Vislanda, med 

maka Siv, född Johansson, Växjö.   

(Hovfoto: Sossis, Växjö). 
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Ur Smålandsposten N:o 170 Torsdagen den 31 Oktober 1963. 
 
Födelsedag. 
 

  75 år fyller i morgon fru Jenny Salomonsson, Brohult, Vislanda. Hon är född Vislandabo och har 

alltid varit hemförsamlingen trogen. 1918 ingick hon äktenskap med lantbrukaren Ernst Salo-

monsson. Makarna förvärvade en gård i Brohult, Vislanda, vilken de ännu innehar. Här har fru 

Salomonsson hävdat sig som en kunnig och arbetsam husmor. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 172 Måndagen den 4 November 1963. 
 

Födelsedag. 
 

  75 år fyller i dag lantbrukaren Olof Pettersson, 

Värmanshult, Vislanda. Han är född Vislandabo 

men flyttade i tidig ungdom med föräldrarna till 

Bölsnäs i Stenbrohult, där fadern förvärvat en 

gård. Under ungdomen arbetade han på föräld-

ragården. 1914 övertog Pettersson en av fadern 

ägd gård i Värmanshult. Begåvad med en god ar-

betsförmåga har han på sin gård gjort stora förbätt-

ringar, bl.a. byggt ny mangårdsbyggnad och satt jordbruket i hög kultur. Under yngre år var han 

även anlitad inom det kommunala livet. Under de senaste tiotal åren har han haft jordbruket 

bortarrenderat men bott kvar på gården. 

 

VISLANDA KYRKA ÅTERINVIGDES I GÅR 

Kyrkoherde Karl Andersson installerad 
 

 
 

 

 
  Vislanda kyrka som under den gångna sommaren genomgått en grundlig restaurering, 

återinvigdes i går under högtidliga former av biskop David Lindquist, Växjö. När 

klockorna ringde samman, var kyrkan till trängsel fylld av församlingsbor. 

  Biskopen samt de assisterande prästerna, kontraktsprosten Tore Hallborg, Älmhult, 

kyrkoherdarna Karl Andersson, Vislanda, Eskil Jonson, Bergsnäs, Gustaf Linde, 

Skatelöv, Gustaf Haglund, Stenbrohult, Henning Erlandsson, Göteryd, och Bertil Svens-

son, Loshult, komministrarna Gunnar Urselius, Blädinge, Bengt Andersson, Hinneryd, 

Gunnar Tetzel, Hallaryd, och Torsten Johansson, Vittaryd, jämte kyrkovärdarna Per 

Engkvist, Arvid Johansson och Karl Johan Pettersson, Vislanda och Uno Nilsson, Karl 

 

 

Jan Holmqvist 

Britt-Marie Sjöberg 

Växjö.                                    Vislanda. 

Den 1/11 1963. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

Processionen på väg in i kyrkan. Kyrkoherde Karl Andersson går främst. På bilden bredvid ses det fyllda templet 

under invigningen. 
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Wahlqvist och Henrik Sandahl, Blädinge samlades i sockenstugan, där biskopen 

förrättade bön. 

  När biskopen, de assisterade prästerna och kyrkvärdarna i procession kom fram till 

kyrkporten, stötte biskopen enligt gammal tradition tre gånger med sin stav på porten. 

Under det processionen tågade in i kyrkan sjöng Vislanda och Blädinge kyrkokörer under 

ledning av kantor Ernst Rosengren ”Hur fröjdar sig i templets famn” av Albert Runbäck. 

För orgelstämman svarade kantor Yngve Johansson, Blädinge. 

  Efter psalmen 13: 1–4 höll biskopen invigningstalet med utgång från Matteus 

evangelium 16: 18 ”Du är den klippa på vilken jag skall bygga min församling”. De 

assisterande prästerna läste minnesord. 
 

INSTALLATION. 
 

  Högtidligheten avslutades med psalm 380: 1–3, vilken psalm även blev inledning till 

installationsakten. Vislanda nye kyrkoherde Karl Andersson installerades av biskopen, 

som talade över orden i 5 Mosebok 16: 14 ”Och du skall glädja dig vid denna högtid”. 

Den högtidliga akten slutade med psalmen 162: 1–4. ”Vi lova dig o store Gud”, varefter 

kyrkokörerna sjöng Davids 121 psalm ”Jag lyfter mina ögon upp till bergen”, för blandad 

kör och orgel av Otto Olsson. 

  Före högmässan spelade Vislanda musikkår under ledning av kassör Stig Ferm, Växjö, 

”Judex” ur Oratoriet ”Mors et vita” av C.F. Gounod. Vid altartjänsten före predikan 

tjänstgjorde kontraktsprosten Tore Hallborg, Älmhult, och komminister Gunnar Urselius, 

Blädinge. Predikan över dagens text hölls av kyrkoherde Karl Andersson, Vislanda. 

Kyrkokörerna sjöng ”På Gud och ej på eget råd” av J.S. Bach. Vid altartjänsten efter 

predikan officierade biskopen och kyrkoherde Eskil Jonson, Bergsnäs. Som postludium 

spelade musikkåren ”Ave Verum Corpus” av W. Mozart. 
 

MIDDAG. 
 

  Efter gudstjänstens slut hade Vislanda pastorat och församling inbjudit till middag å 

Vislanda hotell. Tal hölls här av kyrkoherde Andersson, kyrkofullmäktiges ordförande, 

kyrkovärd Per Engkvist, Piggaboda, prosten Hallborg, kyrkoherde Henning Erlandsson, 

Göteryd, komminister Torsten Johansson, Vittaryd, kommunalfullmäktiges ordf. kamrer 

Åke Gransvik, Vislanda, kyrkoherde Eskil Jonson, Bergsnäs, och biskopen. 

   

 

 

Ur Smålandsposten N:o 174 Torsdagen den 7 November 1963. 
 
Födelsedag. 
 

  80 år fyller i morgon änkefru Ester Svensson, Västergatan, Vislanda. Fru Svensson är född i 

Forserum. I ungdomen ingick hon äktenskap med handlanden Axel Svensson, och makarna hade 

under många år affärsrörelse i huset nr 12 i Vislanda. Änka sedan 1953 bor fru Svensson nu hos 

sina barn. 

 

Inbrott i Vislanda i tre affärer 
 

  Växelkassorna länsades på sammanlagt 300-talet kronor i silver och sedlar – 

kopparmynten ratades – natten till tisdagen i tre affärer i Vislanda. 

  De tre hemsökta affärerna är Evert Bladhs fisk- och grönsaksaffär vid Västra Järnvägs-

gatan – tjuvarna tog loss listen och satte prydligt ifrån sig glasrutan då de tog sig in – 

Hedlunds blomsteraffär och Selanders färghandel, vid Storgatan 10. 

  Vid Selanders affär hade tjuvarna berett sig tillträde troligen genom att peta in 

låskolven. Till blomsteraffären tog de sig in via byggnadens baksida och källaren. 

  Polisen är tacksam för meddelanden från allmänheten om inbrotten. 
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Ur Smålandsposten N:o 176 Måndagen den 11 November 1963. 
 

Dödsfall. 
 

Edvin Åkesson †. På Växjö lasarett avled på 

fredagen efter en lång tids sjukdom hemmansägaren 

Edvin Åkesson, Björneborg, Vislanda, i sitt 58:e 

levnadsår. 

  Den avlidne var född i Vislanda och har alltid varit 

hemförsamlingen trogen. Under ungdomen hade 

han olika anställningar hos lantbrukare i bygden, 

däribland i över tiotalet år hos kyrkovärden S.G. 

Johansson, Ekemon. 1939 arrenderade han Björne-

borgs gård i Vislanda, vilken han några år senare 

inköpte. Under sin krafts dagar var Åkesson en 

driftig lantbrukare, begåvad med en enastående 

arbetsförmåga. Han sörjes närmast av sju syskon, 

trotjänarinna, syskonbarn, övriga släktingar och 

många vänner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 177 Tisdagen den 12 November 1963. 
 

Föräldraträff 

i Vislanda 
 

  Föräldrarna till eleverna i årskurs 1 har varit inbjudna till Centralskolan. Tillslutningen 

var mycket god – över 60 personer – och praktiskt taget varje elev hade far eller mor 

med. 

  Rektor Harry Larsson hälsade välkommen och tog i ett långt anförande upp synpunkter 

på barnens fostran, framför allt hur hem och skola skall kunna stödja varandra i denna 

angelägenhet. Han redogjorde även för de möjligheter skolan har att lämna individuell 

hjälp åt barn med skolsvårigheter av olika slag och åt barn, som genom sjukdom blivit 

efter i skolarbetet. Skolhälsovården berördes. Bland annat lämnades en redogörelse för de 

möjligheter vi nu har i länet för psykologisk och psykiatrisk sakkunskap ävensom för de 

behandlingsmöjligheter, som står till buds. 

  Barnens TV-vanor, nattsömn, fickpengar och tandhygien berördes. Så var det föräld-

rarnas tur att ställa frågor, med önskemål. Härvid efterlystes, om man inte kunde 

åstadkomma en något större variation när det gäller skolbespisningens matsedel. Rektor 

Larsson meddelar att skolan redan gör vissa försök i den riktningen och att vissa försök 

skall fortsätta. 

  Önskemål framfördes, att föräldrarna skall försöka varje ansats till överdrifter i barnens 

klädvanor. Även skolskjutsorganisationen var uppe till diskussion. 

 

 

 
 

Vår käre broder och svåger 

Edvin Åkesson 
* 4/1 1906 

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd 

och saknad av oss syskon, övrig släkt 

och många vänner. 

Björneborg, Vislanda den 8 nov. 1963. 

Linnéa 

Frida och Emanuel 

Anton 

Alice 

Signe och John 

Sture och Sonja 

Maj-Britt och Folke 

Syskonbarnen 

Inga 

Du bäddas i hembygdens soliga famn 

där ingen smärta skall trycka 

vid 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. 355. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka lördagen den 16 nov kl. 14.00.  
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  Samtalen fortsatte sedan med stor livlighet och i bästa gemyt vid kaffebordet. 

  Därefter var det fröknarnas tur att ta föräldrarna med till klassrummen. Med stort 

intresse tog var och en del av glädjeämnen och bekymmer i samband med barnens 

skolgång. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 178 Torsdagen den 14 November 1963. 
 

Tjuvar i Vislanda skola 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tjuvar hemsökte natten till tisdagen skolan i Vislanda och bröt sig in både i rektors-

expeditionen och i en rad lärosalar. 

  Bytet blev i pengar c:a 500 kr. Sparbössor hade bl.a. länsats, och på expeditionen hade 

tjuvar kommit över c:a 300 kr. Skadegörelsen är synnerligen omfattande. Till rektors-

expeditionen hade tjuven eller tjuvarna tagit sig in helt enkelt genom att hugga ett hål i 

dörren och krypa in igenom hålet. Verktyg för arbetet hade tjuvarna tagit i skolans 

slöjdsal. Verktygen hittades vid undersökningen på tisdagsmorgonen. De låg i en 

papperskorg.  

  Inbrotten upptäcktes av en städerska. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 184 Måndagen den 25 November 1963. 
 

Sten genom ruta 

i Vislanda 
 

  En dam som på lördagskvällen satt intill ett fönster i sin lägenhet på Storgatan i Vislanda 

blev lindrigt chockad när en sten plötsligt kom inflygande genom de dubbla glasrutorna. 

  Polisen tillkallades och kunde efter en stund få fast de skyldiga, fem ynglingar i 15-

årsåldern, alla från köpingen. Vid utredningen visade det sig också att ynglingarna brutit 

av en radioantenn på en parkerad bil på Storgatan i köpingen. 

Rektor Harry Larsson och vaktmästare Karl Svensson vid den förstörda dörren. 
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Nytt i Vislanda 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I Bertil Frimans fastighet i Vislanda öppnar på onsdag en ny damfrisering under 

firmanamnet ”Wielandts hörna”. Innehavaren frisörmästare Freddie Wielandt är född i 

Danmark och har utbildat sig i yrket både i Köpenhamn, London och Paris. Närmast 

kommer han från Malmö. Frisersalongen är med sina furuklädda väggar hållen i ljusa, 

vänliga färger. Ett av konstnären Erik Höglund ritat och av Boda glasbruk utfört fönster i 

konstglas har infattats i väggen mellan själva salongen och rummet för hårtvättning. Hr 

Wielandt kommer att få god hjälp av sin fru och de båda har försökt skapa en så trivsam 

miljö som möjligt för sina kunder, som kommer att få njuta av en kopp kaffe under det 

håret får sin rätta ans och vård. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 185 Tisdagen den 26 November 1963. 
 

Dödsfall. 
 

Martina Trygg †. Fru Martina Trygg, Vislanda, 

avled i går i Växjö efter en lång och svår sjukdom. 

  Hon var född i Nyholmen, Vislanda 1886. Fru 

Trygg har varit gift med stationskarl Johan Trygg, 

Vislanda, som avled 1945. 

  Närmast sörjes hon av två döttrar och två söner. 

Dottern Viola är gift med Ragnar Johansson, Söder-

tälje, och Lizzie, gift med Carl-Erik Järnåsen, Ma-

riefred. Sonen Per är handelsföreståndare i Malmö 

och Bertil ingenjör i Landskrona. I deras sorg deltar 

barnbarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära lilla mor, 

mormor och farmor 

Martina Trygg 
*  24/4  1886 

† 25/11 1963 

har i dag stilla insomnat i tron på sin 

Frälsare. 

Älskad – saknad.  

Vislanda den 25 nov. 1963. 

BARN 

Barnbarn 

Övrig släkt och många vänner. 

Sv. Ps. 336. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 
kyrka söndagen den 1/12 kl. 15. Efter 

gudstjänstens slut inbjudes till kaffe å 
Vislanda Hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 191 Lördagen den 7 December 1963. 
 
Födelsedagar.  
 

  50 år fyller på måndag klädeshandlande Thage Johansson, Vislan-

da. Herr Johansson är född i Vislanda. 15 år gammal började han sin 

bana inom klädesbranschen genom att följa med sin fader, klädes-

handlande Vilhelm Johansson, på dennes resor på landsbygden 

genom Kronobergs län. Vilhelm Johansson hade startat sin rörelse 

redan i början av 1900-talet. Resorna företogs med häst och vagn 

tills sonen Thage skaffade sig körkort, varigenom resornas besvär-

ligheter underlättades genom bilkörning. 1950 startade Thage Jo-

hansson i sin fastighet i Vislanda egen affär, som han driver helt på 

egen hand. Genom sin stora säljarförmåga, energi och sitt humo-

ristiska sätt har han upparbetat sin rörelse till ett stabilt företag med 

kunder inte bara från Småland utan också från kringliggande land-

skap. Någon egentlig fritid unnar sig inte jubilaren utom under som-

maren, då han kopplar av antingen i sin sommarvilla vid Frösakull eller hos sin dotter och måg i 

Oslo. 

 

  75 år fyller på måndag f. lantbrukaren Valfrid Andersson, Fållen, Vislanda. Jubilaren är född på 

den gård, där han ännu bor och har alltid varit hemförsamlingen trogen. 1917 ingick han 

äktenskap. Något år tidigare hade han förvärvat föräldragården. Andersson har varit en driftig 

jordbrukare. För något över ett tiotal år sedan överlämnade han gården till en son. Han bor ännu 

kvar där och är i daglig verksamhet. 

 

 

            A-Betong hyllade trotjänare  

                             och uppfinnare i företaget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A-Betong i Vislanda-Växjö AB höll i anslutning till företagsnämndssammanträde i går 

kväll på Vislanda Hotell en festlighet med deltagande av 60-talet personer. 

  Vid högtiden hyllade företaget trotjänare och sådana som varit verksamma inom 

företaget i minst tio år. Till dem överlämnade direktör Bengt J. Olsson medalj. Det var 

icke mindre än 24 personer, som hyllades med denna utmärkelse. Alla fick också 

blommor. 

  De sålunda hedrade är David Sundh, Växjö, 19 år, Rune Fogelström, Växjö, 18 år, Rune 

Krüger, Vislanda, 18 år, Anton Krüger, Vislanda, 14 år, Harry Bern, Växjö, Per-Axel 

Lundgren, Växjö, John Åhsberg, Vislanda, Lennart Karlsson, Vislanda, Göte Pettersson, 

Disponent Lennart Olsson i mitten tillsammans med sex av de sju, som belönades för uppfinningar. 
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Vislanda, samtliga 13 år. Stig Karlsson, Vislanda, Anton Andersson, Vislanda, Karl Värn, 

Vislanda, samtliga 12 år. Fritz Andersson, Grimslöv, Värner Karlsson, Vislanda, Geron 

Karlsson, Vislanda, Rune Axelsson, Vislanda, samtliga 10 år. Vidare Lars-Göran 

Segerbäck, Växjö, 12 år, Gösta Jönsson, Växjö, 13 år, Åke Lindén, Vislanda, 10 år, Bror 

Rydström, Vislanda, 15 år, Bertil Krüger, Vislanda, 11 år, och Arne Gidmo, Strängnäs, 

tidigare bosatt i Växjö, 11 år. 

  Jämte de 24, som hedrades för mångårig tjänst vid företaget belönades även sådana som 

gjort olika uppfinningar till gagn för företaget. Sju anställda hyllades härför med 

gratifikationer. Dessa är Jan Sjöö, Gösta Gunnarsson, Sven Holst, Max Geiser, Lars 

Gustafsson, Leif Rydström och Åke Karlsson, samtliga från Vislanda. 

  A-Betong har nu hela 550-talet anställda. Därtill kommer 70-talet verksamma vid 

fabriken i Afrika. Välkomsttalet höll disponent Lennart Olsson, Växjö. Han påtalade i sitt 

tal den höga levnadsstandarden i vårt land, ett förhållande som vi alla vet medför full 

sysselsättning. 

  Han framhöll även att det gått företaget väl i händer, och detta beror icke minst på en 

duktig medarbetarskara och en god laganda. 

  Företagets fabrik i Afrika ledes av direktör Olssons yngste son civilingenjören Wilmar 

Olsson. Han har varit verksam där nere i åtta månader. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 195 Lördagen den 14 December 1963. 
 
Hyllning. 
 

  När lantbrukaren Per Johansson, Trästen, Vislanda, på onsdagen fyllde 50 år blev han föremål för 

hjärtliga hyllningar. Tidigt på morgonen uppvaktade anhöriga med presenter och blommor. 

Grannarna och vännerna representerades av lantbrukare Rune Samuelsson, Ivan Samuelsson, Klas 

Steen, Otto och Gustav Åkesson, Trästen, som uppvaktade med penninggåva och blommor. Jakt-

kamrater från Vislanda östra jaktvårdsområde företräddes av entreprenör Olle Olsson, Vislanda, 

fabrikör Tore Olsson, Vislanda, och lantbrukare Einar Eriksson, Rickardshult, som hyllade med 

pengar och blomsterkorg. Vidare hyllade släkt och vänner från skilda platser med presenter och 

blommor. 
 

  Klädeshandlare Thage Johansson, Vislanda, blev på sin 50-årsdag hjärtligt hyllad. Anförvanterna 

uppvaktade med blommor och presenter. Värendsgillet gratulerade genom fabrikör Sigge 

Salomonsson, kassören Gustaf Skarp och målaremästare Edvin Lidehorn, och Vislanda 

hantverksförening genom ingenjör C.W. Carlsson, handlanden Bertil Friman och fabrikör S.O. 

Loeb. Grannar och övriga vänner samt en lång rad firmor uppvaktade med blommor, presenter och 

telegram. 

 

Alvesta-tinget: 
Första bilturen 

 

  Att första bilturen medför så våldsamma händelser och en så smärtsam epilog som den 

en ung man från Vislanda fick hör till det ovanliga. Han påstod inför rätta att det var hans 

livs första biltur på allmän väg han var ute på en gång natten till 1 oktober förra året. Han 

skulle tillsammans med en kamrat skjutsa hem två flickor från Vislanda till Gemla. 

Färden slutade med att bilen gick emot ett vägräcke i Blädinge och samtliga hamnade på 

lasarettet. Bilen hade de lånat i andra hand, enligt föraren, tagit olovandes enligt en annan 

version. Hur som helst så stod de åtalade bl.a. för grovt egenmäktigt förfarande, rattfylleri 

och för vårdslöshet i trafik. Därjämte hade de före turen på olovligt sätt skaffat sig sprit. 

De båda kamraterna som varit behjälpliga i spritkommersen stod även instämda. Föraren 

fick två månaders fängelse villkorligt och 40 dagsböter. Kamraterna 20 resp. 15 dags-

böter. 
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DEN VERKLIGA 

Julklappen 
köper Ni i 

Elektriska  

Installationsbyrån 
HARRY KARLSSON 

Vislanda. 

Tel. 0472/ 300 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önska GOD JUL 

med 

blommor 
Vi tackar för beställningar och 

förmedlingar i god tid före jul-

afton. 

Hedlunds 
Blomsteraffär 

Tel. 0472/300 27 och 302 50. 

Vid behov av 

TYGER 
TÄCKEN 

FILTAR 

GARDINER m.m. 

Vänd Eder med  

förtroende till 

     STOR SORTERING 

T. H. JOHANSSONS 
KLÄDESFIRMA  

VISLANDA                                                                             TEL. 0472/ 301 32 

De bästa julinköpen 

av alla slag 
Specerier 

och  

Delikatesser 
vet husmor att hon köper bäst och  

mest ekonomiskt hos oss. 

Välkommen till julhandeln! 

Lantbrukarnes Handels- Aktiebolag 
VISLANDA                                Stig Ekberg                      Tel. 0472/300 25 

För julhandeln 
 

besök 
 

Cykel-, Radio-, Sport 
 

Tel. 0472/ 300 33. 
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POSTEN I VISLANDA 100 ÅR 
 

  Allt eftersom södra stambanan växte fram tillkom den ena postanstalten efter den andra. Redan 

några månader efter det första tåget ångat in till Vislanda, närmare bestämt den 1 dec. 1863, öpp-

nades den första poststationen. Denna fick sina lokaler i hus nr 5, nuvarande Jonssons kafé. Senare 

flyttade posten över till väster om järnvägen i den s.k. Gyllenkrokska fastigheten. Den 1 okt. 1905 

utbyttes poststationen mot postkontor och man flyttade tillbaka till östsidan i Gust. Bengtssons 

fastighet på Östra Järnvägsgatan. Lokalerna som låg mot gatan bestod av expeditionsrum, ett 

postmästarrum samt kassavalv. 

  Redan efter tre år fanns det planer att återgå till västsidan. Handl. Emil Svensson erbjöd nämligen 

postverket att få hyra två rum och kassavalv i en byggnad som han ämnade uppföra intill härva-

rande postkontor. Då huset låg på ofri grund och när kontraktet på tomtmarken utgick den 25 mars 

1912 gav förhandlingarna inte något resultat. 

  I början av 1911 höll posten på att bli vräkt från sina lokaler, då jordägaren sagt upp kontrakten 

på alla på hans mark belägna hus. Postmästaren skriver, att vid den tiden fanns det 80 hus och att 

kontrakten för 20 av dessa var uppsagda. Om människorna i dessa 20 hus tvingas flytta från orten, 

skulle invånarantalet minskas med 200. Då beslut fattats att få platsen till municipalsamhälle torde 

likväl postkontoret för platsen vara behövligt även efter den 25 mars 1912. Handlande Gustaf 

Bengtsson liksom övriga husägare lyckades i slutet av augusti träffa överenskommelse med jord-

ägaren om köp av tomterna. 

  År 1917 utökades lokalerna med nytt utrymme för lantbrevbärarna. Samma år fick Vislanda 

samhälle och även postlokalen elektriskt ljus. 

  Den 1/11 1923 blev det ånyo förändring av postanstaltens karaktär, då det nu blev postexpedition, 

vilket den fortfarande är. 

  1927 blev det ytterligare utökning av lokalerna, då det i gamla brevbärarrummet blev överligg-

ningsrum för järnvägspostiljonerna från Halmstad. Stationsmästaren fick bekymmer. Han behövde 

en ny bordslampa, men ingen sådan fanns att köpa i Vislanda. En kopparslagare begärde 15 kr. för 

att göra en sådan. Det tyckte postdirektionen var för dyrt och förmodade att fördelaktigare köp 

kunde göras i Malmö. 

  Den sista utökningen och förändringen av lokalerna på östsidan gjordes 1937. 

  I juni 1958 kunde man flytta in i nya moderna lokaler i bokhandlare Boströms fastighet på Stor-

gatan. Denna flyttning har i viss mån påverkat samhällets utveckling, då även två av bankerna 

flyttat efter till västsidan och flera affärer tillkommit eller moderniserats. 

  Vislanda postexpedition har nu 12 anställda med expeditionspersonal, förstepostiljoner, postil-

joner, lantbrevbärare och biträden. 

  Då Vislanda är en rätt betydelsefull järnvägsknutpunkt har den transiterande postmängden vuxit 

avsevärt under de sista åren, vilket medfört en betydande ökning av arbetsbördan för personalen. 

Från postens lokaler. Här expedierar stationsmästare Sven Kronström ett par damer från bygden. 
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Vid postexpeditionen i Vislanda förekommer inte mindre än 24 st. postförande lägenheter, häri 

ingår även en postbil som transporterar posten från Ljungby–Vislanda till Alvesta och åter. 

  Vid det nu pågående jubileet har postlokalerna dekorerats med skärmar som visar postverkets 

rörelsegrenar samt den service som den kan ge allmänheten. 

 

 

 
 

  Vislanda municipalsamhälle upphörde den 1 jan. 1963 att fungera som administrativ enhet. 

Vislanda kommun blev nu huvudman för alla de åligganden, som samhället förut själv svarat för. 

Detta förde med sig ett utökat arbete för de kommunala organen. Då därtill hela medelsför-

valtningen inom kommunen centraliseras till kommunkontoret måste heltidsanställd personal 

anställas och kommunens första kommunalkamrer blev herr Olof Berg, som till sin hjälp fick ett 

kvinnligt skrivbiträde. Nyordningen har under det gångna året fungerat mycket bra. 
  –  –  –  

  Ur en av Statistiska centralbyrån utarbetad tabell över den beräknade framtida folkmängden i var 

och en av landets primärkommuner framgår, att folkmängden i Vislanda kommun, som vid sista 

folkräkningen hade 3.350 invånare, 1965 beräknas ha 3.357 inv. och 1967 3.513 inv. Centralbyrån 

har emellertid betonat, att den vid beräkningen inte kunnat ta hänsyn till inrikes och utrikes 

omflyttningen, då denna ju inte kan i förväg statistiskt beräknas. 

 Av en annan redogörelse framgår att antalet utpendlare, det vill säga folk som bor i Vislanda men 

arbetar på annan ort, uppgår till 130, varav 55 till Alvesta, 14 till Växjö och 13 till Skatelöv. De 

övriga är spridda på ett flertal olika församlingar. 
  –  –  –  

  Vislanda kyrka har under sommaren och hösten genomgått en genomgripande restaurering. Nytt 

värmeisolerat golv har inlagts, värmesystemet har förbättrats och kyrkans inre har ommålats. Koret 

har höjts. Altartavlan har placerats på ena långväggen och det av så många kyrkobesökare älskade 

korfönstret har tagits fram igen. Invigningen av kyrkan förrättades den 3 november av biskop 

David Lindquist, som vid samma tillfälle installerade församlingens nye kyrkoherde. Gudstjäns-

terna har under tiden kyrkan varit stängd hållits i församlingssalen. 
  –  –  –  

  Församlingen har inköpt skolfastigheten vid kyrkan av kommunen. Skolsalarna skall dock under 

fem år ställas till skolstyrelsens förfogande utan annan kostnad än bränslekostnaderna. I fastig-

heten är också den s.k. sockenstugan inrymd, och det var ju därför lämpligt att församlingen och 

ingen privatman blev ägare till lokalerna. 

  Fr.o.m. läsåret 1963–1964 har grundskolan införts i Vislanda. Första året är det endast klasserna 

1–5 som räknas dit, men fr.o.m. 1965–1966 skall den vara helt genomförd. Högstadiet skall då 

förläggas till Alvesta. Blädinge kyrkskola har nedlagts och både lärare och elever har placerats i 

Vislanda centralskola. 
  –  –  –  

  Frågan om byggandet av en gymnastiksal har varit aktuellt under många år. Det tycks som den 

skulle vara nära sin lösning. Alla som är intresserade för att Vislanda skall få sin efterlängtade 

gymnastiksal med möjligheter till bad och simning. Åsikterna om salens storlek är emellertid 

delade, men det är att hoppas att kompromissviljan är god och att den för Vislanda bästa lösningen 

blir fullmäktiges beslut. 
  –  –  –  

  Sommaridrotten har hittills helt behärskats av fotbollen, inom vilken mycket varierande resultat 

uppnåtts. Pojklagen har varit de mest framgångsrika. Vid idrottsföreningens årsmöte i slutet av 

november fördes två glädjande nyheter på tal. Det gällde dels fri idrott och dels tennis. Att det 

finns goda förmågor inom den fria idrotten talar de goda resultat, som uppnås, då folkskolan har 

sina tävlingar, för intresset finns säkerligen också, men det hela hänger på ledarfrågan. Nu har 

föreningen valt unga entusiastiska 

medlemmar till ledamöter i friidrotts-

sektionen, och det vore mycket tack-

nämligt om föreningen gav dem hel-

hjärtat det stöd de behöver, ty ”det är 

alltid trögt i portgången”. Kommer så 

också tennisfrågan att lösas, vore 

mycket vunnet. Idrottsplatsen är fullt 

modern och bör användas för all slags 

idrott. 

Aktuellt från Vislanda 

             Bensin- o. Servicestation 
VICTOR CARLSSON & CO 

VISLANDA      -     Telefon 0472/300 30. 

 

Utför: Bil-och gummireparationer, hjulbalansering, batteri- 

laddning och smörjning. 

Försäljning av bensin, oljor, batteri, bilgummi, tillbehör. 

Humana priser    –    Redbar behandling 



 
205 

Ur Smålandsposten N:o 196 Måndagen den 16 December 1963. 
 

Fast i bilhandtag 

Vislandabo skadad 
 

  En 37-årig man från Vislanda skadades så allvarligt vid en trafikolycka natten till sön-

dagen att han fick föras till lasarettet. Han gick på vägen österut från Vislanda i riktning 

mot Kojtet. En bil som passerade honom körde vid mötet så nära att handtaget hakade tag 

i mannen och kastade omkull honom. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 199 Lördagen den 21 December 1963. 
 

Dödsfall. 
 

Reinhold Pettersson †. I onsdags avled efter en 

längre tids sjukdom f. järnvägstjänstemannen 

Reinhold Pettersson, Gröna gatan, Vislanda, i sitt 

67:de levnadsår.  

  Han var född i Skatelöv, där fadern var murare. 

Enär syskonskaran var stor kom Reinhold Petters-

son tidigt i arbete. Redan i konfirmationsåldern bör-

jade han vara med fadern som murarlärling. I 20-

årsåldern fick han anställning vid Kronobergs rege-

mente under tre år, varvid han avancerade till furir. 

Så fick han anställning vid SJ, först vid dess 

anläggningar i Hästhagen, sedan vid SJ:s elektri-

fiering, varvid hans arbetsfält sträckte sig från Ystad 

till Polcirkeln. Efter uppnådd pensionsålder har 

Pettersson haft trädgårdsarbete som hobby-

verksamhet dels i sin egen trädgård och dels hos 

goda vänner. Med Pettersson bortgick en man, som 

var högt aktad av vänner, kamrater och alla andra, 

som han kom i beröring med. 

  Han sörjes närmast av maka och tre barn, Rune, 

banmästare vid Alvesta – Borås järnväg, Ragnhild 

gift med lokförare Ivan Andreasson, Nässjö, och 

Nils, föreståndare och bosatt i Alvesta. Han efter-

lämnar vidare barnbarn och syskon. 

 

 

Födelsedag.    
 

  50 år fyller i morgon kamrer Åke Gransvik, Vis-

landa. 

  Han är född i V. Broby, Kristianstads län. Till Vis-

landa kom han i femårsåldern. Sedan han slutat 

skolan, arbetade han dels i jordbruket hos sina 

föräldrar och dels som skogsarbetare. Under tiden 

stillade han sin stora kunskapstörst med att genom-

gå flera kurser pr korrespondens, bl.a. lämpliga för 

kontorsyrket. 1945 fick hr Gransvik anställning som 

kontorist på AB Ångsågen i Vislanda och blev kamrer för bolaget 1947, vilken tjänst han fort-

farande innehar. 

  Hr Gransviks duglighet, arbetsförmåga och saklighet har både föreningslivet och det allmänna 

dragit nytta av. Redan i unga år kom han in i Socialdemokratiska ungdomsrörelsen. Bland hans 

 

 

 
 

Min älskade make,  

vår käre far, 

farfar och morfar 

Reinhold 

Pettersson 
* 29/5 1897 

har i dag stilla insomnat, djupt sörjd 

och saknad, men i ljust och tacksamt 

minne bevarad av oss, övrig släkt 

och vänner.  

Vislanda den 18/12 1963. 

HILMA 

Rune – Edit 

Kerstin, Britt-Marie 

Ragnhild – Lars-Ivan 

Ann-Karin, Jan 

Nils – Karin  

Stefan, Marie 

Solen har dalat och dagen är slut 

Stilla är klappande hjärtat 
Ljuvt är att vila från lidandet ut 

Somna från allt som har smärtat 

Sov, älskade Make och Far  
gott i din grav. 

Tack för all godhet och kärlek Du 

gav. 

  För dem som önska följa den avlidne till 

hans sista vilorum meddelas att jordfäst-

ningen äger rum i Vislanda kyrka lör-
dagen den 28 dec. 1963 kl. 14.00.  Efter 

gudstjänstens slut inbjudes till kaffe å 

Vislanda Hotell. 
  Meddelas endast på detta sätt. 
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uppdrag inom denna kan nämnas ordförandeskap i Vislanda SDUK, ledamotskap i ungdoms-

distriktets styrelse och ordförande i kretsstyrelsen. Senare övergick han till Socialdemokratiska 

arbetarkommunen, först i Skatelöv och sedan 1945 i Vislanda. Inom nykterhetsrörelsen har han 

även varit verksam och tillhör Logen Wieselgrens förhoppning och Tempelriddarorden. Under ett 

tiotal år har han varit medlem i styrelsen för Vislanda kooperativa förening. 

  Sin kommunala bana började hr Gransvik redan i Skatelöv, där han under åren 1943–1945 var 

ledamot av kommunalfullmäktige samt åren 1944–1945 ledamot av skolstyrelsen. I Vislanda kom 

han in i municipalfullmäktige 1947 och tillhörde fullmäktige till 1962, då municipalsamhället 

upphörde. Ledamot av municipalnämnden var han 1948–1962 och dess ordförande 1948–1955. 

Som ordförande i fullmäktige tjänstgjorde han 1958–1962. År 1947 blev hr Gransvik ledamot av 

kommunalfullmäktige, v. ordf. 1954 och ordförande sedan 1/1 1963. I kommunalnämndens arbete 

har han deltagit sedan 1951. Vidare är han ordförande i valnämnden sedan 1953. Alla sina uppdrag 

sköter jubilaren med den största noggrannhet och oväld.  

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 200 Måndagen den 23 December 1963. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller i morgon änkefru Eva Åkesson, Säl-

hyltan, Vislanda. Hon är född i ett lantbrukarehem 

i Lindås, Vislanda. Under ungdomen hade hon 

olika hembiträdesplatser. I slutet av 1920-talet 

ingick hon äktenskap med lantbrukaren Karl 

Åkesson och flyttade till hans hem i Sälhyltan, 

Vislanda. Änka sedan 1957 bor hon ännu kvar på 

gården. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 201 Tisdagen den 24 December 1963. 
 

Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kjell Johansson 

Mona Fredriksson 

Växjö.                                    Vislanda. 

Vislanda den 22 dec. 1963. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

Nu bringar oss templets klockor 

sitt budskap om frid och tröst, 

och lyckodrömmen om stjärnan 

i klangen får ton och röst. 
Det är som om tiden stannat 

och löste sin renselrem 
en stilla minut vid krubban 

hos barnet i Betlehem… 

  
Så låt oss från märkena gånga 

likt kungar och herdar åstad 
med blicken mot himmelsljuset, 

som dalar kring Davids stad! 

Ej snö och vintermörker, 

ej lust efter visnings snöd 

får skymma den hoppets ljusning, 

som varslar om morgonglöd! 
 

Ur vintriga skogars dunkel 

det stiger ett sällsamt sus, 

som minner om stilla psalmsång 

och svällande orgelbrus… 
Kom ut under vintergatan,  

du ungdom med rosig kind, 
ty klockor och stjärnor syftar 

mot ljusfröjd och vårdagsvind! 

 
Och trår du till längtanslandet, 

till bragdernas fria fält –  
där djärvt din maltezerfana 

du redan i tanken ställt –  

så glöm ej kampens vimmel 

den strid som gör hågen varm, 

låt stjärnor och klockor leda 

ditt hjärta i stridens larm! 
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Ur Smålandsposten N:o 202 Lördagen den 28 December 1963. 
 

Bil mot tåg 

vid Vislanda 
 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  En personbil och ett rälsbusståg kolliderade på annandagens morgon i Skörda utanför Vis-

landa. Några allvarligare personskador uppstod lyckligtvis inte. Bilen blev dock totalförstörd. 

  Olyckan inträffade strax efter kl. 9 på morgonen. Bilens förare hade tydligen upptäckt tåget 

för sent och trots att han bromsade hårt lyckades han stanna sitt fordon först sedan frampartiet 

kommit ut mellan rälsen. Där blev bilen påkörd av tåget och den kastades åt sidan och snodde 

runt ett halvt varv. 

  Bilföraren var ensam i sitt fordon. Han ådrog sig en skada i ett knä och fördes i ambulans till 

lasarettet i Växjö. Efter vård fick han återvända hem. 

  Rälsbusståget var på väg från Karlshamn till Vislanda när olyckan inträffade. Tåget var 

nästan fullsatt men ingen passagerare skadades. Rälsbussen fick en del skador i frampartiet, 

men det var inte värre än att den efter att ha vänt i Vislanda kunde fara tillbaka till Karlshamn. 

Den blev dock 45 minuter försenad. 

  För fyra år sedan inträffade en liknande kollision mellan en bil och ett tåg på samma plats. 

Den gången omkom fyra personer. 

  Sikten på olycksplatsen är god. Några bommar finns inte men väl ljud- och ljussignaler. 

 

 

Ett tragiskt 100-årsminne 
 
  I ortspressen lästes för jämt 100 år sedan följande notis: 

  ”Ett mord begicks här i länet på lördagsaftonen den 12 sistl. december eller under påföljande 

natt, ehuru det ej upptäcktes förrän den 14:e. 

  En 70-årig änka, Cathrina Pehrsdotter, boende utmed häradsvägen och ensam i torpet 

Kansliet under Hjulsryd i Wieslanda socken hade nämligen i början av nämnda månad fått sig 

tillsändt från sina begge wid järnwägsarbeten anställde söner ett penningbelopp på 250 Rdr 

rmt, varom säkerligen någon illasinnad erhållit underrättelse. 

  Den ifrågawarande lördagsqwällen obserwerades genom fönstret av förbigående personer att 

en blåklädd karl satt inne i torpstugan och läste i en bok, hwarwid det lystes med en brinnande 

s.k. spingesticka av ställets ensliga wärdinna, om hwars bostad och personliga tillstånd någon 

notis därefter ej togs förrän vid middagstiden den 14:e, då ett oavlåtligt skrik från den gamla 

torparänkans gris vilken sannolikt under mer än halvtannat dygn warit i saknad av föda, 

Bilen kom före olyckan körande från höger på bilden. Han blev påkörd av rälsbussen 

på högra framflygeln och kastades sedan åt sidan. 
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föranlett hemmansägaren i Hjulsryd för att i sällskap med en annan man taga närmare 

kännedom om ställningen inomhus. 

  Enär dörren war tillåst och på ropen och knackningarna ej lämnades något swar, beredde sig 

de begge männen inträde genom fönstret och funno då i stugan den gamlas säng ända till 

bottnen upprifwen och i oordning, golfwet nedblodadt och med aska bestrött öfwer de största 

fläckarna samt huset plundrat på en del klädespersedlar och ett icke obetydligt förråd nybakat 

och sofwelwaror. 

  I köket påträffades gumman liggande död med sönderkrossadt hufwud och synbarligen vid 

benen ditsläpad, sedan mordet blifwit begånget. Yxan, hwarmed illgärningen utfördts, war 

ställd inwid stuguspiseln. 

  De penningar som mördaren antagligen haft i syfte att åtkomma och dem han eftersökt 

jämwäl i sänghalmen, hade emellertid några dagar förut bortlämnats i lånewäg och undgingo 

därför hans roflystnad. 

  Rannsakning om detta mord hölls i tisdags å cellfängelset härstädes men utan att leda till 

annan upplysning än som i dessa rader blifwit lämnade. 

  Eget nog är detta det tredje mord som inom loppet av twenne år föröfwats inom samma 

domsaga utan att banemannen kunnat upptäckas eller ens en ledning till hans efterspanande 

erhållas. Härtill är wäl orsaken egentligen att söka i de omständigheterna, att några be-

tydligare eller lätt röjande tillgrepp icke warit förenade med lönnmord”. 

  Det kan tilläggas att änkan Cathrina Pehrsdotter var född den 20 mars 1797 i Agunnaryd 

socken och sålunda 66 år gammal, när hon mördades. Hon var änka efter Ingemar Johansson. 

Till Kansliet hade hon flyttat 1843. Där bodde hon tillsammans med tvenne söner, Jonas 

Ingemarsson, född den 23 februari 1833 i Moshult, Vislanda, samt Peter Ingemarsson, född 

den 29 februari 1836 i Björkelyckan. 

 

Ur Smålandsposten N:o 204 Tisdagen den 31 December 1963. 
 
Dödsfall. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Karl Albert Svanbring †. Efter en längre tids 

sjukdom har fabrikören och möbelhandlanden Karl 

Albert Svanbring, Björneborg, Vislanda, avlidit i 

sitt 50:de levnadsår. 

  Den avlidne var född i Rydaholm. Under ung-

domen lärde han sig tapetserareyrket och drev un-

der många år tillsammans med en broder snickeri- 

och möbelfabriken Svanen i Rydaholm. 1943 

ingick han äktenskap. 1948 blev han Vislandabo, 

då han övertog handlanden Harry Johanssons 

tapetserareverkstad i Björneborg. Denna har han 

utökat och har under de senare åren även drivit en 

ganska omfattande möbelförsäljning. Med Svan-

bring bortgick en gedigen person, som var avhållen 

och värderad av alla, han kom i beröring med. 

  Han sörjes närmast av maka och tre barn jämte 

syskon. 

 

 

 
 

Min älskade make, 

vår käre far 

Möbelhandlaren 

Albert Svanbring 
* 1/1 1914 

har lämnat oss, syskon, svågrar, 

svägerskor, övrig släkt och vänner. 

Oändligt stor är vår sorg och saknad. 

Björneborg, Vislanda den 27/12 1963. 

ALICE 

Kennert, Bengt-Göran, 

Lars-Olof 

Hur svårt det är att tänka 

att Du oss lämnat har, 

Du var min käre make, 
Du var vår gode far, 

men ack när Herren kallar 

vi måste skiljas åt 
om än det sker med smärta, 

om än det sker med gråt. 

Sv. Ps. 594 

  För dem som önskar följa den avlidne 

till hans sista vilorum, meddelas att jord-

fästningen äger rum i Vislanda kyrka 
fred. den 3/1 kl. 14.00. Samling vid 

kyrkan. Efter jordfästningen inbjudes till 

kaffe i vårt hem, Björneborg. 


