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Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten  

1964 – 1965. 
 

Sammanställda av Anders Ring, Vislanda. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 1 Torsdagen den 2 Januari 1964. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 2 Lördagen den 4 Januari 1964. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Carl-Gustaf Carlsson 

Kerstin Berggren 

Vislanda.                                Ljungby. 

Nyårsafton 1963. 

Waldemar Olofsson 

Siv Windstedt 

Alvesta.                                 Vislanda. 

Malmö den 31/12 1963. 

 

 

Jan-Ove Fredriksson 

Gunilla Viderström 

Vislanda.                         Hovmantorp. 

Ronneby Brunnshotell nyårsafton 1963.  

Håkan Lindahl 

Ulla Axelsson 

Grimslöv.                              Vislanda. 

Nyårsafton 1963.  

  

 
                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

 

 

Villy Jonasson 

Ritva Edvardsson 

Vislanda.                               Vislanda. 

Nyårsafton 1963. 

Alf Rydström 

Kerstin Bengtsson 

Vislanda. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

 

 

 
 

Min käre son, 

vår käre broder 

Gunnar Andersson 
har i dag hastigt lämnat oss i sitt 

34:de levnadsår. Djupt sörjd och 

saknad men i ljust och tacksamt 

minne bevarad av far, syskon, 

svåger, samt släkt och vänner. 

Vislanda den 1/1 1964. 

SVEN ANDERSSON 

Karl-Olof 

Gustav 

Britta och Olle 

Per-Erik 

Sv. ps. 594. 

  För dem som önskar följa den avlidne 
till hans sista vilorum, meddelas att 

jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

den 9 jan. 1964 kl. 14.00.  

  Efter jordfästningen inbjudes till kaffe å 

Centrumbaren, Vislanda. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Dödsfall. 
 

Karin Gustavsson †. I sitt hem i Tubbamåla, 

Vislanda, har änkefru Karin Gustavsson avlidit i 

sitt 85:e levnadsår.  

  Den avlidna var född Vislandabo och har hela 

livet varit hemförsamlingen trogen. Vid 20-års-

åldern ingick hon äktenskap med lantbrukaren 

Karl Gustavsson, Röshult, och makarna arren-

derade en gård i Värmanshult, Vislanda. Några år 

senare inköpte makarna en gård i Tubbamåla, 

Vislanda. På denna gård har fru Gustavsson utfört 

sin livsgärning och hävdat sig som en god 

representant för våra lanthushållsmödrar, när de är 

som bäst. För några år sedan överlämnade 

makarna gården till yngste sonen men har bott 

kvar där till sin död. 

  Änka sedan 1961 sörjes hon närmast av fem 

barn, Sven f.d. lantbrukare, Ester gift med lant-

brukare Anton Andersson, Lindås, Edla som 

vistas i hemmet och givit modern en kärleksfull 

omvårdnad, Nanny gift med målare Erik Persson, 

Malmö, och Erik som innehar föräldragården. 

Dessutom sörjes hon av barnbarn, barnbarnsbarn 

och syskon.                                                                                                              
 

Gunnar Andersson †. Lantbrukaren Gunnar Andersson, Spånhult, Vislanda, har avlidit i sitt 

34:de levnadsår.  

  Den avlidne var född på den gård i Spånhult, som han tillsammans med en broder var ägare till. 

Han sörjes närmast av åldrig fader och tre syskon, svåger, övriga släktingar och många vänner. 

 

 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon fabrikör Sigge Salomonsson, Vislanda. Han är född i Eksjö och fick efter 

slutad skolgång anställning vid Eksjö Mekaniska verkstad. Jämsides med det praktiska arbete 

bedrev han studier dels per korrespondens och dels vid Eksjö stads aftonskola. År 1933 startade hr 

Salomonssons fader tillsammans med sin son en mekanisk verkstad i Eksjö. Två år senare inköptes 

Vislanda Mekaniska verkstad, vilken herr Sigge Salomonsson övertog 1957 och har sedan dess 

drivit den i egen regi. Jubilaren har flitigt anlitats i det kommunala arbetet. Ledamot av muni-

cipalfullmäktige var han under 1951 – 1962. Sistnämnda år upplöstes municipalsamhället och upp-

gick i Vislanda kommun. För närvarande är han ledamot av kommunalfullmäktige, skolstyrelsen, 

byggnadsnämnden och taxeringsnämnden. I Vislanda pastorats sparbank är han huvudman sedan 

1953 och ledamot av styrelsen fr.o.m. 1963. Vidare är herr Salomonsson ordförande i Vislanda 

högerförening. Jubilaren har även tid och intresse för ordensväsendet. Han är sålunda medlem av 

ordensförbundet M–n, där han innehar grad VII, samt Frimurarorden. 

 

  85 år fyller i morgon f. lantbrukaren och järnvägsarbetaren Petter August Jonsson, Hullingsved, 

Vislanda. Han är född på den gård han ännu är ägare till. Han är en av de få ännu levande 

personer, som har varit med om att bygga våra norrländska järnvägar. Efter några år som 

järnvägsarbetare skadade han sig och måste sluta. Då återvände han till hembygden och övertog 

föräldragården. På denna har han nedlagt det mesta av sin livsgärning. Efter föräldrarnas död har 

han ensam skött gården. Under de sista åren har han vistats på pensionärshem i V. Torsås, där han 

nu njuter sitt otium. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära mor, 

mormor och farmor 

Karin Gustafsson 
har i dag stilla insomnat i sitt 85:e 

levnadsår. Djupt sörjd och saknad av 

oss, syskon, släkt och vänner. 

Tubbamåla, Vislanda den 31 dec. 1963. 

SVEN och GERDA 

ESTER och ANTON 

EDLA 

NANNY och ERIK 

ERIK och STINA 

Barnbarnen. 

Se, Jesus är ett tröstrikt namn 

Och i all nöd vår säkra hamn, 

Igenom Jesus får vi nåd 

Och finna på det bästa råd. 

Sv. ps. 298. 
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Ur Smålandsposten N:o 3 Tisdagen den 7 Januari 1964. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dödsfall. 
 

Karl Noack Johansson †. F. hemmansägaren Karl 

Noack Johansson, Fållen, Vislanda, har avlidit. 

  Han var född i Rydaholm den 17 juli 1875. I 7-

årsåldern kom han till Hjortsberga. 1904 ingick 

han äktenskap och inköpte en gård i Brunstorp, 

Hjortsberga, vilken han brukade till år 1949. Sedan 

1951 har han och hans maka varit bosatta hos en 

dotter och svärson i Fållen, Vislanda. 

  Närmast sörjes han av maka och två döttrar. 

Dottern Rut är gift med lagerarbetare Einar Grane-

feldt, Alvesta, och Siri med hemmansägare Nils 

Andersson, Fållen, Vislanda. I deras sorg deltager 

barnbarn, övrig släkt och  många vänner. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 5 Lördagen den 11 Januari 1964. 

 
Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka sammanvigdes i lördags rörmontör Folke 

Fransson, Växjö, och fröken Gunnel Johansson, dotter till 

hemmansägare Verner Johansson och hans maka, född Lüning, 

Hönetorp, Vislanda. När brudparet tågade in i kyrkan spelade 

kantor Ernst Rosengren, Vislanda, Bröllopsmarschen ur ”En 

midsommarnattsdröm” av F. Mendelsohn. Vigseln förrättades 

av kyrkoherde Karl Andersson, Vislanda, som höll lyckönsk-

ningstal med utgång från orden i Kollosserbrevet 3: 17, ”Allt, 

vadhelst I förtagen Eder i ord och gärning, gören det allt i 

Herren Jesu namn, och tacken Gud, Fadern, genom honom”. De 

nygifta lämnade kyrkan under det att ”A Trumpet Voluntary” 

av J. Clarke spelades. Efter vigseln gav brudens föräldrar mid-

dag i Blädingegården, där brudparet hyllades med tal av vigsel-

förrättaren och brudens broder, fil. stud. Bengt-Olof Johansson, 

Vislanda. Telegrafiska lyckönskningar upplästes under kvällens 

lopp. 

 

 

 

Bertil Jönsson 

Maj-Britt Haglind 

Vinslöv.                                 Vislanda. 

Trettondagsafton. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

 

 

 
 

Min käre trofaste make, 

vår älskade far 

Karl Noack 

Johansson 
har i dag stilla insomnat i sitt 89:e 

levnadsår. Djupt sörjd och saknad 

men i tacksamt minne bevarad av 

oss, övrig släkt och vänner. 

Fållen, Vislanda den 4 jan. 1964. 

VENDELA JOHANSSON 

Rut och Einar 

Birgitta, Marita 

Siri och Nils 

Agneta 

Sist, när jag ställa får 

Uppåt min färd 

Och re´n tillrygga är 

Jordlivets värld, 

Viskar det än i mig 

Närmare, Gud till dig,  

Närmare dig 

Sv. Ps. 287. 

  Jordfästningen äger rum i Hjortsberga 

kyrka söndagen den 12 jan. kl. 10.15.  

  Samling vid kyrkan. 
   

 

Hr Folke Fransson, Växjö, med maka 
Gunnel, f. Johansson, Vislanda.    

(Hovfoto: Ateljé Visit, Växjö). 
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Födelsedag. 
 

  80 år fyller på måndag f. jordbruks- och skogsarbetaren Sven Johansson, Fållen, Vislanda. Han är 

född på ett torp i Fållen. Fadern var skogsarbetare och timmerman. Som äldst i en stor syskonskara 

fick han redan före konfirmationen börja arbeta borta och bidraga till sin egen försörjning. Under 

ungdomen och hela mannaåldern sysslade han huvudsakligen med jordbruks- och skogsarbete åt 

olika arbetsgivare. Enär Johansson varit begåvad med en enastående energi och arbetsförmåga har 

han alltid varit högt värderad av alla, som haft honom i sin tjänst. Numera bor han hos en syster 

och svåger i sitt gamla föräldrahem, där han njuter sitt välförtjänta otium. Trots de 80 åren är han i 

daglig verksamhet med lättare sysslor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 7 Tisdagen den 14 Januari 1964. 
 

Dödsfall. 
 

Johanna Samuelsson †. Änkefru Johanna 

Samuelsson, Aplamon, Vislanda, har avlidit i sitt 

84:de levnadsår. 

  Den avlidna var född på den lägenhet i Aplamon, 

där hon det mesta av sitt liv framlevat. Fadern var 

skomakare och modern väverska. Under ungdomen 

hade hon dels hembiträdesplatser och dels var hon 

hemma och hjälpte modern. Fru Samuelsson var 

under sin krafts dagar begåvad med en enastående 

energi och arbetsförmåga. 1910 ingick hon äkten-

skap med brädgårdsförman Johan Samuelsson, och 

makarna bodde de första åren i Vislanda samhälle. 

Åren 1914–17 bodde makarna på Bräkentorps gård i 

S. Ljunga, där Samuelsson hade anställning som 

skogsförman. Sistnämnda år återvände de till Vis-

landa, då de förvärvade fru Samuelssons föräldra-

hem i Aplamon. 

  Hon sörjes närmast av fyra barn, John polisman i 

V. Torsås, Rut gift med hönseriägare Hugo Lönn, 

Sälhyltan, Maria, kassörska i Hälsingborg, och Ester 

gift med byggnadsarbetare Gustav Johansson, 

Aplamon, barnbarn och syster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära Mor, 

Mormor och Farmor 

Johanna 

Samuelsson 
har i dag stilla insomnat i sitt 84:e 

levnadsår. Djupt sörjd och saknad av 

oss, syster, övrig släkt och vänner. 

Aplamon, Vislanda den 11/1 1964. 

John och Syster 

Rut och Hugo 

Maria 

Ester och Gustav 

Barnbarnen 

Minnena sakta susa,  

snart på Din tysta grav. 

Hav tack för Ditt minne ljusa, 
Hav tack för all kärlek Du gav. 

  För dem, som önskar följa den bortgång-

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

lördagen den 18 jan. kl. 15.  

  Efter jordfästningen inbjudes till kaffe å 
Vislanda Hotell. 
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Ur Smålandsposten N:o 11 Tisdagen den 21 Januari 1964. 
 
Bröllop. 
 

  I kapellet i Torsåsby vigdes i lördags chauffören Milton 

Carlsson, Vislanda, och biträdet vid läkarmottagningen i Vis-

landa fröken Mona Karlsson, dotter till grävmaskinist Gustav 

Karlsson och hans maka Olga, född Vilhelmsson, Torsåsby. 

När brudparet intågade spelade kantor Leif Janlöv bröllops-

marschen ur ”En midsommarnattsdröm” av F. Mendelsohn. 

Vigselförrättare var kyrkoherde John Lindgren, som även höll 

ett hjärtligt lyckönskningstal samt utförde brudmässan. Kantor 

Janlöv sjöng därefter till eget orgelackompanjemang ”Vi önskar 

nu vår brudgum och brud”. Brudparet uttågade till tonerna av 

”Fuga i G-dur” av J.S. Bach. Efter den kyrkliga akten gav 

brudens föräldrar middag för ett 50-tal gäster på Grimslövs 

pensionat. De nygifta blev här föremål för hyllning i tal av bl.a. 

brudgummens mor, vigselförrättaren och d:r Preben Clausen, 

Vislanda. Ett flertal telegram anlände. 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 15 Tisdagen den 28 Januari 1964. 
 

Dödsfall. 
 

Ida Berggren †. I söndags avled fru Ida Berggren, 

maka till f. hemmansägaren Karl Berggren, Vis-

landa. 

  Fru Berggren var född i Tolg 1881. Hon ingick 

äktenskap 1906 med Karl Berggren, och makarna 

bosatte sig då i Hjortsberga. 1929 inköpte Berggren 

Ekevarven i Blädinge, där familjen var bosatt till 

1956, då gården övertogs av en son och makarna 

Berggren flyttade till Vislanda stationssamhälle. 

  Närmast sörjande är förutom make, fyra söner och 

två döttrar. Sonen Tage är bosatt i Nättraby, Hugo i 

Växjö, Erik innehar fädernegården och Ivar är bo-

satt i Vislanda. Dottern Karin är gift med banar-

betaren Per Nilsson, Vislanda, och Olga med målar-

mästare Knut Olsson, Eslöv. I deras sorg deltager 

barnbarn, barnbarnsbarn, broder i Göteborg och två 

systrar i Alvesta. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 21 Lördagen den 8 Februari 1964. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller på måndag snickaren Karl Pettersson, Brånan, Vislanda. Han är född i Moshult, 

Vislanda, där föräldrarna var småbrukare. Pettersson har alltid haft sin verksamhet förlagd till 

Vislanda. Redan i tidiga ungdomen lärde han snickeriyrket och utbildade sig till en synnerligen 

skicklig yrkesman. År 1921 ingick han äktenskap och makarna byggde senare ett vackert hem i 

Brånan, Vislanda. Pettersson har i över femtio år eller under hela sin verksamhetstid arbetat hos 

samma byggnadsfirma, först åt byggmästare Gustaf Petersson, Hönetorp, och senare hos dennes 

son, byggmästare Erik Gustafsson, Vislanda. 

 

 

 
 

Min älskade maka, 

vår kära mor, 

farmor och mormor 

Ida Berggren 
har i dag stilla avlidit i sitt 83:e 

levnadsår. Djupt sörjd och saknad 

men i tacksamt minne bevarad. 

Vislanda den 26 jan. 1964. 

KARL BERGGREN 

Barnen 

Barnbarnen 

Barnbarnsbarn 

Blott en dag ett ögonblick 

i sänder. 

 

Hr Milton Carlsson med maka Mona, 

född Karlsson, Vislanda.   

(Foto: Lundberg, Vislanda). 
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Ur Smålandsposten N:o 20 Torsdagen den 6 Februari 1964. 
 

   
 
 
 
 
 

 
Dödsfall. 
 

Karl Johansson †. Efter en tids sjukdom avled i går vagnmakare Karl Johansson, Vislanda. 

  Han var född i Moshult, Vislanda 1880. Vid 15 års ålder tog han tjänst på en lantgård i Danmark 

och stannade där i tre år. Efter hemkomsten till Sverige arbetade herr Johansson en tid vid 

järnvägsbygget mellan Borås och Alvesta. År 1900 fick han så arbete vid Björkmans snickeri-

fabrik i Vislanda. Han gifte sig 1910 och byggde då sitt hus. Egen rörelse startade han 1918 och 

har varit verksam inom denna till för några år sedan, då krafterna började svika. 

  Närmast sörjes han av maka och tre barn. Sonen Eric är byggmästare i Vislanda, dottern Elin är 

gift med murarmästare Martin Nilsson, Vislanda, och Ingeborg med konstsmed Harald Andersson, 

Vislanda. 

 

Hilda Maria Ring †. I sitt hem har fru Hilda Maria Ring, maka till hemmansägare Arvid Ring, 

Säljeryd Hjertonsgård, Ingelstad, avlidit i sitt 62:a levnadsår. 

  Fru Ring var född i Lindås Östregård, Vislanda, men kom till Ingelstad i samband med sitt gifter-

mål 1927. Sedan ett flertal år var hon medlem i kyrkofullmäktige i Ingelstad. Hon tillhörde också 

kyrkliga syföreningen samt SLKF. 

  Närmast sörjande är maken och två döttrar, Kerstin, bosatt i Växjö och gift med Olle Pettersson, 

anställd vid Elverket, och Alice gift med åkeriägare Harley Svensson, Tingsryd, samt övrig släkt 

och vänner. 

 

 

 
 

Min käre make 

och vår käre far, 

farfar och morfar 

Vagnmakare 

Karl Magni 

Johansson 
* 4 febr. 1880 

har i dag stilla insomnat i den eviga 

vilan. Djupt sörjd och saknad av oss, 

broder, övrig släkt och många 

vänner. 

Vislanda den 3 februari 1964. 

KARIN 

Eric och Britt 

Elin och Martin 

Ingeborg och Harald 

Barnbarnen 

Ett strävsamt liv har slocknat ut, 

en flitig hand har domnat. 

Din långa arbetsdag är slut, 

ditt trötta huvud somnat. 

Sv. ps. 66. 

  För dem, som önskar följa den hädan-
gångne till hans sista vilorum, meddelas 

att jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka lördagen den 8 februari 1964 kl. 
15. Samling vid kyrkan.  

  Efter jordfästningens slut inbjudes till 

kaffe å Vislanda Hotell. 

 

 

 

 
 

Min älskade maka, 

vår kära lilla mor, 

och mormor 

Hilda Ring 
har lämnat oss i dag i sitt 62:dra 

levnadsår. Djupt sörjd och saknad 

men i ljust och tacksamt minne 

bevarad av oss, syskon, släkt och 

många vänner. 

Säljeryd, Ingelstad den 3 februari 1964. 

ARVID RING 

Kerstin och Olle 

Maths 

Alice och Harley 

Ingmar, Karin, Ronny 

Kära Mor, Du som kämpat striden 

och till vila lagt Dig ner. 
Nu Du funnit har den friden, 

som ej denna världen ger. 

Sv. Ps. 555 

  Jordfästningen äger rum i Östra Torsås 

kyrka onsdagen den 12 februari 1964 kl. 

14.00. 
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Ur Smålandsposten N:o 22 Måndagen den 10 Februari 1964. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller på onsdag 1:sta banbiträdet Vilhelm Kling, Hulevik, V. 

Torsås. Han är född och uppväxt i Vislanda. Efter arbete hos 

vägförvaltningen tog han år 1940 anställning som banarbetare vid 

Karlshamn–Vislanda–Bolmens järnväg. År 1944 blev han e.o. banvakt 

i Vislanda och samma år banvakt i Hulevik, där han år 1946 utnämndes 

till 1:sta banbiträde. Hans krafter togs tidigt i anspråk för skilda kom-

munala uppdrag. Sedan år 1946 är han ledamot av såväl kommunal-

fullmäktige som kommunalnämnden. Han tillhör även taxerings-

nämnden, socialnämnden och pensionsstyrelsen. Sedan 1949 är han 

kassör i V. Torsås arbetarkommun. År 1950 var han med och bildade 

Hulevik GoIF och tillhörde många år dess styrelse. Han var också en 

av de drivande krafterna vid sammanslagningen av idrottsföreningarna 

i Hulevik och Torne till en för V. Torsås gemensam idrottsförening år 1959. Som ordförande i 

parkstyrelsen i Torne har han under åren nedlagt ett osjälviskt och uppoffrande arbete. Den fritid 

jubilaren får över ägnar han gärna åt jakt och fiske. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 24 Torsdagen den 13 Februari 1964. 
 

Dödsfall. 
 

Eric Johansson †. F. järnhandlanden Eric 

Johansson, Vislanda, har avlidit i Malmö. 

  Han var född i Äskya i Stenbrohults församling år 

1898. Efter folkhögskolekurs i Grimslöv och 

Önnestad fick han anställning inom järnhandels-

branschen i Älmhult. År 1930 gifte han sig och 

1947 fick han anställning hos K. Johanssons järn-

handel i Vislanda. Senare blev han chef för AB Järn 

& Bygge i Vislanda. De sista åren har han varit 

verksam på Kafa-kyls kontor i Vislanda. 

  Närmast sörjande är maka och två söner. Sonen 

Sveneric är leveranschef vid AB Motorcentralen, 

Ljungby och Sten-Ove är gymnastikdirektör i 

Stockholm. I sorgen deltager sonhustru, barnbarn, 

broder och systrar samt övrig släkt och många 

vänner. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Min gode älskade Make, 

vår käre lille Far 

och Farfar 

f.d. Järnhandlaren 

Eric Johansson 
* 23/5 1898 

† 11/2 1964 

Sörjd och i tacksamt minne bevarad 

av oss, syskon, släkt och vänner. 

Vislanda den 11/2 1964. 

HELGA 

Sveneric och Lilian 

Per 

Sten-Ove och Gurli 

Åsa 

Du bäddas i hembygdens soliga famn, 

där inga bekymmer 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. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka tisdagen den 18/2 kl. 14. Därefter 

gravsättning å Stenbrohults kyrkogård. 

  Samling i hemmet kl. 12. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 26 Måndagen den 17 Februari 1964. 
 

Dödsfall. 
 

Magni Johansson †. F.d. byggmästare Magni 

Johansson, Vislanda, avled i fredags. 

  Han var född i Skatelövs församling 1877. 

Johansson utbildade sig i unga år till snickare hos 

sin far, som flyttat till Vislanda. Han startade sedan 

egen rörelse och drev inom byggnadsbranschen en 

omfattande verksamhet. 1950 blev han änkling. 

  Närmast sörjes han av en son och en dotter. Sonen 

Sune är golvläggare och bosatt i Malmö och dottern 

Karin är gift med metallarbetare Jonas Berg, Halm-

stad. I deras sorg deltager sonhustru, barnbarn, bro-

der, övrig släkt och många vänner. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller i morgon förra lärarinnan fru Edit Samuelsson, Elnaryd, Vislanda. Hon är född i 

Hössjö, Slätthög där föräldrarna var lantbrukare. Under ungdomen genomgick hon små-

skoleseminarium och utbildade sig till lärarinna. Hennes första ordinarie tjänst var vid Kulla skola 

i Slätthög, där hon höll såväl små- som folkskola under ett tiotal år. 1927 fick hon anställning vid 

Hullingsveds skola i Vislanda, vilken tjänst hon innehade till 1940. Sistnämnda år blev hon 

förflyttad till Hönetorps skola, där hon tjänstgjorde till pensionsåldern. För c:a tre år sedan flyttade 

hon till en fosterdotter i Göteborg, där hon nu njuter sitt otium. 

 

  80 år fyller på onsdag lantbrukaren och stenarbetaren Karl Häll, Mörhult, Vislanda. Han är född 

på soldattorpet Källeberg under Fållen, för vilken rote fadern tjänade soldat. Under sin tidiga 

ungdom arbetade han vid jordbruk. Senare arbetade han som järnvägs- och byggnadsarbetare. 

Likaså var han under åren 1908–1910 med vid byggandet av Knäreds kraftstation. År 1910 ingick 

han äktenskap och makarna bodde de första åren i Ryssby. Under denna tid sysslade Häll 

huvudsakligen med boskapshandel. 1918 återkom han till Vislanda, då han köpte en gård i Fållen. 

Denna hade han till 1929, då han flyttade till Blädinge. Vid denna tid arbetade han i flera år vid 

Kullbergs Änkas granitbrott i Spånhult, Vislanda. 1934 inköpte han soldattorpet Källeberg i 

Fållen, sitt gamla födelsehem, där han bodde till förra hösten, då han hyrde sig en lägenhet vid 

Mörhults anhaltsstation, där han nu njuter sitt otium. Häll är medlem i Svenska kennelklubben och 

har under de senare åren sysslat med uppfödning och handel med jakthundar. 

 

 

 

 

 
 

Vår käre far, 

farfar och morfar 

f.d. Byggmästaren 

Magni Johansson 
har i dag stilla insomnat i sitt 87:e 

levnadsår. Djupt sörjd och saknad av 

oss, släkt och vänner. 

Vislanda den 14 februari 1964. 

SVEA 

SUNE och ELIN 

KARIN och JONAS 

Barnbarnen 

Sist, min Gud, jag dig nu beder: 

Tag min hand uti din hand, 
Så att du mig alltid leder, 

Förer till ditt fröjdeland, 

Varest ändas allt besvär; 
Och när loppet slutat är 

Och jag dig min ande sänder 

Tag då den i dina händer. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka fredagen den 21 februari kl. 15.  

  Efter jordfästningen inbjudes till kaffe å 
Vislanda Hotell. 
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Bröllop. 
 

  I Örs kyrka vigdes på lördagen rörmontör Hans Svensson, 

Vislanda, och fröken Mailis Svensson, Vislanda, dotter till f.d. 

sågverksarbetaren Hjalmar Svensson och hans maka Julia, 

Nyholm, Ör. Bruden bar Örs kyrkas brudkrona. Tärna var 

brudens syster Hjördis och marskalk brudgummens broder 

Göran. Vigselakten inleddes med orgelmusik av kantor Axel 

Henmark, som spelade ”På Gud och ej på eget råd” av J.G. 

Walther, varefter brudens faster fru Ingeborg Nilsson, Öja, 

sjöng ”Dig O Herre vill jag sjunga” av Bach. Vigseln förrät-

tades av brudens konfirmationslärare, komminister Gunnar 

Urselius, Blädinge, som även höll tal till brudparet.  Efteråt 

sjöng fru Nilsson ”Om än änglars språk jag talte” av Erik 

Erling. Som utgångsmusik spelade kantor Henmark ”Preludium 

Festivo” av Daniel Olsson. Efter vigselakten gav brudens 

föräldrar supé på Allbohus för ett 80-tal inbjudna, varvid 

brudparet hjärtligt hyllades bl.a. med tal av vigselförrättaren 

samt fru Ingeborg Nilsson och fru Anna-Lisa Stolt, Vislanda. 

Dessutom förekom bl.a. sång av fru Nilsson och allsång. Ett 

stort antal telegram anlände. 

 

Brand i Vislanda 
 

  Pannanläggningen vid A-Betongs slipersfabrik i Hästhagen i Vislanda eldhärjades vid 

14-tiden i går. 

  Branden utvecklade en enorm rökutveckling. Polisen förmodar att ett oljerör sprungit 

läck och vållat det hela. Skador vållades för åtskilliga tusental kronor. 

 

 

Postveteran i Vislanda hyllad 
 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Förste postiljonen Folke Axelsson, Vislanda lämnade för kort tid sedan sin tjänst med pen-

sion och i går hyllades han av sin fackorganisation. Denna överlämnade till honom heders-

tecken, guldnålen och utnämnde honom samtidigt till hedersmedlem. Han har i över 30 år 

varit aktiv fackföreningsman. Bl.a. kan nämnas att han varit ordförande i Kronobergs läns 

lant- och lådbrevbärarklubb i 15-talet år, han organiserade upp en sektion i Ljungby på sin tid, 

F. 1:e postiljonen Folke Axelsson t.h. mottar guldnålen av ombudsman 

Georg Wahlström. 

Hr Hans Svensson med maka Mailis, 

född Svensson, Vislanda. 

(Foto: Lundberg, Vislanda). 
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han har verkat som instruktör under perioden 1948–1950. Tidigare tillhörde han avd 43 nu-

mera 110 av Svenska Postförbundet. 

  Hyllningen skedde i Alvesta i går i samband med att avd 110 höll sitt årsmöte. Ombudsman 

Georg Wahlström överlämnade hederstecknet. Även avdelningens ordförande Bror Olsson 

hyllade veteranen och överlämnade blommor. 

  Vid årsmötet valdes i styrelsen ordf. Bror Olsson, ledamot Arne Carlsson. Revisorer: Karl G. 

Jansson och Sture Gustafsson. Studieledare: Björn Graesén. Ombud i FCO: Olle Nilsson och 

Arne Carlsson, ombud i ABF: Olle Nilsson, Björn Graesén, i Folkets hus: Olle Nilsson, till 

distriktsmötesombud: Henry Gustafsson. Avdelningen har 80 medlemmar. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 30 Måndagen den 24 Februari 1964. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller i morgon lägenhetsägaren Karl Svensson, Sjötorpet, Vislanda. Han är född i Vislanda 

och har alltid varit hemorten trogen. Äldst i en torparefamilj med flera barn blev det att tidigt börja 

arbeta borta och bidraga till sin egen försörjning. Under ungdomen prövade han på olika arbeten, 

däribland betfälten i Östergötland. 1923 ingick han äktenskap. De närmaste åren därefter sysslade 

Svensson huvudsakligen med skogs- och torvarbeten. Under 1940-talet innehade makarna lantbruk 

i Ulvsboda och Sjötorpet i Vislanda. De senare åren har de bott på lägenheten Stubbö under Sjö-

torpet, där de nu njuter sitt otium. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 34 Måndagen den 2 Mars 1964. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller på onsdag fröken Ida Nilsson, Bröthagen, Vislanda. 
 

  75 år fyller i dag lantbrukaren Johan August Pettersson, Moshult, Vislanda. Pettersson är född på 

den gård, som han ännu innehar. Han har sedan barndomen varit hemförsamlingen trogen. Under 

ungdomen var han föräldrarna behjälplig med gårdens skötsel. 1923 ingick han äktenskap och 

makarna övertog hans föräldrahem i Moshult, där han utfört sin livsgärning.  

 

 

Ur Smålandsposten N:o 35 Tisdagen den 3 Mars 1964. 
 
Födelsedag. 
 

  85 år fyller på fredag f. hemmansägaren och fabrikören Sven Vidman, Björkhaga, Virestad. Han 

är född i Mjöhult, Vislanda. För 65 år sedan tog Vidman anställning vid Västgöta regemente, där 

han genomgick underofficersskolan. Under ett par år var han regementets ökänt skickligaste skytt. 

Under sockerbetskampanjen hade han kondition vid Jordberga sockerfabrik, först som tvätt-

mästare, därefter som kontorist samt avlade kontrollörsexamen. Efter sex års militärtjänst tog 

Vidman avsked samt övertog en av sin faders gårdar, Värmanshult. Vidman igångsatte genast 

stubb- och stenbrytning med användande av gammaldags metoder. Han fann dock dessa alltför 

tidsödande. Detta hade till följd, att han kom på idén att konstruera en maskinell stenbrytare. Han 

lyckades även utmärkt med sin uppfinning. Vidman satte upp en verkstad på sin gård och gav sig i 

kast med tillverkning av kranar i stor omfattning, vilka rönte god efterfrågan. 1912 erhöll han stora 

silvermedaljen på Lantbruksutställningen i Halmstad. Under första världskriget, då man ej hade 

annat än karbid att lysa sig med, grävde han ut ett vattenfall på sin gård och byggde där en mindre 

kraftstation, som lämnade lyse till honom själv och till hans närmaste grannar. Men då 

omgivningen konstaterade, vilket präktigt lyse, som här kunde åstadkommas, blev han nödsakad 

att utvidga sin anläggning, så att han kunde leverera lyse till ett 50-tal abonnenter. Han konst-

ruerade en sinnrik turbinregulator till sin kraftstation, som fungerade perfekt. Han sökte även och 

erhöll patent på densamma. Vidman var den förste inom hela Vislanda församling, som hade 

elektrisk belysning. Inom det kommunala och samhälleliga livet har Vidman tagit aktiv del. För ett 

år sedan flyttade han till Björkhaga, där han nu njuter sin ålders ro. 
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Ur Smålandsposten N:o 40 Torsdagen den 12 Mars 1964. 
 

Svetsaggregat blev 

stulet i Vislanda 
 

  Ett nära nog komplett svetsaggregat stals vid 17-tiden 

på måndagen från A-betong i Vislanda. Det enda som 

saknas i den stulna utrustningen är brännaren. 

  Man märkte på företaget att utrustningen hade 

försvunnit, men först förmodade man att det var någon 

av de anställda som tillfälligt placerat det på annan 

plats, men då det inte kom tillrätta under tisdagen och 

onsdagen har saken varit föremål för polisanmälan och 

utredning. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 41 Lördagen den 14 Mars 1964. 
 

Dödsfall. 
 

Elna Eng †. Fru Elna Eng, maka till f.d. mjölnare 

Ernst Eng, Mjöhult, Vislanda, har avlidit i sitt 69:e 

levnadsår. 

  Fru Eng, som var född i Blädinge, kom genom 

giftermål till Vislanda, där maken började som 

mjölnare. 1923 flyttade de till Horjeboda kvarn i V. 

Torsås. Där var de bosatta till för sex år sedan, då de 

förvärvade fastigheten Mjöhult. Fru Eng var en 

godhjärtad, gemytlig sällskapsmänniska, som fick 

många vänner. 

  Närmast sörjande är förutom maken, en son och 

två döttrar. Sonen Olle är civilanställd vid försvaret 

på Gotland, dottern Stina gift med TV-försäljare 

Engvard Yvemark, Karlskrona, och Elin gift med hr 

Arne Göransson, anställd vid Domänverket i Doro-

tea, sonhustru, svärsöner, barnbarn och en syster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade maka, 

vår kära mor och mormor 

Elna Sofia Eng 
* 16 december 1895 

har idag stilla insomnat. Djupt sörjd 

och saknad men i tacksamt minne 

bevarad av oss, barnbarn, syster, 

övrig släkt och vänner. 

Mjöhult, Vislanda den 11 mars 1964. 

ERNST ENG 

Olle och Elsie 

Stina och Engvard 

Elin och Arne 

Din verksamhetsdag har nått sitt slut 

Din ordnande hand har domnat. 

Aftonen kom, du kämpat ut 
I frid du stilla somnat. 

Det susar så stilla en sorgesång 

Ibland träden där hemma 
Där du gått en gång. 

Vila i Frid. 

  För dem, som önskar följa den avlidna 
till den sista vilan meddelas att jordfäst-

ningen äger rum i Vislanda kyrka tors-

dagen den 19 mars kl. 15.30. Efter be-

gravningsakten inbjudes till kaffe å 

Centrums matsalar. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

Hr Ingvar Karlsson, Vislanda, m. maka 

Ulla-Britt, född Petersson, V. Torsås.    

(Hovfoto: Sossis, Växjö). 
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Ur Smålandsposten N:o 42 Måndagen den 16 Mars 1964. 
 
Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka vigdes i lördags hr Rune Valdemar Anders-

son, Räppe, och fröken Birgit Granberg, dotter till sågverksar-

betaren Oskar Granberg, Glimminge Slättahult, Vislanda. När 

brudparet intågade i kyrkan spelade kantor Ernst Rosengren, 

Vislanda ”Larghetto” av J.A. Speth. Vigseln förrättades av 

kyrkoherde Karl Andersson, Vislanda, som talade över orden 

”Herren vare med Eder”. Brudparet lämnade kyrkan under det 

att ”Fuga” av J. Froberger spelades. Efter vigseln gav brudens 

fader middag å Vislanda hotell. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 47 Tisdagen den 24 Mars 1964. 
 

Möte hos Vislanda 

hembygdsförening 
 

  Vislanda hembygdsförening har i samband med hembygdsafton i Centralskolan hållit 

sitt årsmöte. 

  Sedan Vislanda musikcirkel inlett med ett par musiknummer, hälsade föreningens ordf. 

stationsmästare Sven Kronström välkommen. Han blev också utsedd till ordförande på 

årsmötet. Av årsberättelsen framgick bl.a. att medlemsantalet uppgått till 75 med två 

hedersledamöter, nämligen lantbrukare Vilhelm Lüning och folkskollärare Hjalmar 

Liljekvist. Midsommarafton hade föreningen i samarbete med Vislanda musikkår och 

Vislanda kultur- och fritidsnämnd anordnat sommarfest på Tallevi. Vislanda samhälles 

100-åriga tillvaro högtidlighölls med en gudstjänst i församlingssalen, där kyrkoherde 

Karl Andersson predikade och Vislanda musikkår spelade. Skeppssättningarna vid Gamla 

prästgården har i enlighet med museiintendent Jan-Erik Anderbjörks förslag fått en 

genomgripande uppsnyggning. Vidare håller man på med en del avverkning av en del 

träd uppe vid hembygdsstugan för att därefter planera ut området och därigenom få en 

lämplig plats för fester och sammankomster. Kassabehållningen uppgick till 1.448 kr., 

vilket betyder en ökning under år 1963 med 1.133 kr. Däri ingår ett kommunalt anslag på 

500 kr. Föreningen är skuldfri. 

  Efter årsmötet följde kaffedrickning, under vilken musikcirkeln underhöll med musik. 

  Kvällen avslutades med att direktör Bengt J. Olsson, Skörda, talade om sin nyligen 

avslutade resa till Nigeria. Han hade kallat föredraget ”Nigeria i fest och vardag” och en 

trevlig och upplysande färgfilm från besöket i Nigeria visades och uppskattades livligt. 

Stationsmästare Kronström tackade både hr Olsson och alla, som kommit tillstädes, och 

manade till gemensamt arbete för hembygdsvården inom församlingen. 

 

Hr Rune Andersson, Bergunda, med 

maka Birgit, född Granberg, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 
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Ur Smålandsposten N:o 48 Torsdagen den 26 Mars 1964. 
 

Flera bränder 

i Vislanda 
 

    Vislanda brandkår har denna vecka ryckt ut tre gånger. I måndags gällde det en bil-

brand. En Tingsryds-bo kom i måndags körande med en bil på Ljungbyvägen. Vid 

Mörhults vägskäl hörde han en knall i motorn, som fattade eld. Brandkåren larmades och 

släckte elden, som då hade förstört hela bakre delen på bilen, vilken blev totalförstörd. 

  På tisdagsförmiddagen var det så dags igen. Å Blädinge Södregård höll man på med att 

elda upp gräs. Man lyckades emellertid inte begränsa elden, varför brandkåren kallades. 

Elden hade då spritt sig till ett närbeläget område, men brandkåren lyckades begränsa 

elden innan den nått ett närbeläget skogsområde. C:a tre hektar gräsmark hade då härjats. 

  Brandkåren hade knappt kommit tillbaka till brandstationen, då nytt larm kom, denna 

gång var det en gräsbrand i Göteslida, vilken emellertid genom brandkårens raska 

ingripande kunde bemästras sedan c:a tre tunnland gräsmark brunnit upp. Detta var den 

fjärde gräsbranden på kort tid, och brandchefen vill därför rikta en uppmaning till alla, 

som tänker att elda upp gräs att företaga alla de säkerhetsanordningar, som i största 

möjliga mån kan förhindra en brandkatastrof. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 50 Tisdagen den 31 Mars 1964. 
 
Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka vigdes påsk-

afton hr Kjell Johansson, Vet-

landa, och fröken Mona Fred-

riksson, dotter till stations-

förman Lennart Fredriksson, 

och hans maka, Vislanda. 

  Kantor Ernst Rosengren spe-

lade ”Bröllopsmarsch” av F. 

Mendelsohn när brudparet in-

tågade i kyrkan. Kyrkoherde 

Karl Andersson förrättade vig-

seln och höll lyckönsknings-

tal till de nygifta med utgång 

från orden ”Befall din väg åt 

Herren och förtrösta på ho-

nom”. När brudparet lämnade 

kyrkan spelades ”Fuga” av J. 

Froberger.  

  Efter vigseln gav brudens 

föräldrar middag å Vislanda hotell. Ett flertal telegram anlände. 
 

  Påskafton vigdes i Vislanda kyrka hr Nils Ringeborn, Växjö, och fröken Solveig Videll, dotter till 

byggnadssnickare Hugo Videll och hans maka, Vislanda. När brudparet intågade i kyrkan spelade 

kantor Ernst Rosengren Bröllopsmarschen ur ”En midsommarnattsdröm” av F. Mendelsohn. 

Vigseln förrättades av kyrkoherde Karl Andersson, som höll lyckönskningstal med utgång från 

orden ”Förbliven i min kärlek”. Brudgummens syster fröken Karin Johansson, Stockholm, sjöng 

”Hur ljuvt det är att komma”. Brudparet lämnade kyrkan med att ”På Gud och ej på eget råd” 

orgelkoral av J.G. Walther, spelades. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i Blädingegården, 

där brudparet hyllades med tal av kyrkoherde Andersson och folkskollärare Folke Andersson, 

Vislanda. Ett flertal telegram anlände. 

 

Hr Kjell Johansson, Vetlanda, m. maka 

Mona, född Fredriksson, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 

Hr Nils Ringeborn med maka Solveig, 

född Widell, Vislanda.    

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 
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Ur Smålandsposten N:o 52 Lördagen den 4 April 1964. 
 

                     Logen Wieselgrens förhoppning 

                       80-årsjubilerar i nyrenoverat hus 
   

   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   I samband med att logen Wieselgrens förhoppning i Vislanda i morgon firar ett försenat 

80-årsjubileum kan också invigas den nyrestaurerade Godtemplaregården, som med-

lemmarna i logen och MHF-avd. genom uppoffrande och målmedvetet arbete åter satt i 

stånd. Ordenshuset, som byggdes för 40 år sedan, var hårt förslitet och det var därför 

nödvändigt, att renovera det så det kunde motsvara nutidens krav. 

  Av Vislanda kommunalfullmäktige beviljades ett anslag på 12.000 kr., men när 

kostnadsförslaget för renoveringen uppgick till närmare 30.000 kr. fick man försöka 

ordna saken på annat sätt. Medlemmarna beslöt då att genom frivilligt arbete under 

kvällar och på lördagar lösa frågan. Efter ett års energiskt arbete är nu lokalen färdig. De 

tusentalet arbetstimmarna har gett resultat, att varmluftsaggregat insatts, köksinredningen 

är helt ny, avloppet har ordnats tillfredställande, tak och väggar har klätts med plattor, 

hela huset har målats invändigt, elektriska systemet har omlagts, scenen har ombyggts 

och moderniserats, nya gardiner hängts upp o.s.v. Den utvändiga renoveringen har av 

väderleksskäl måst anstå till sommaren. Damerna har gjort värdefulla insatser, bl.a. när 

det gällt textilierna. Ledare för den ekonomiska sidan av projektet har varit storlogens 

ombud i Vislanda-logen och MHF-ordf. förman Lennart Svensson och för snickeriarbetet 

verkmästare Per Johansson, Kvarnabacken, men varje medlem har dock gjort en beröm-

värd insats. 
 

 

80-årsjubileum 
 

  När logen i morgon återinviger den nyrestaurerade lokalen och samtidigt firar ett något 

försenat 80-årsjubileum kan den se tillbaka på lång och fruktbringande verksamhet, och 

även glädja sig åt ett ökat intresse för nykterhetssaken, då flera nya medlemmar under det 

senare året har ingått i logen. 

  Wieselgrens förhoppning bildades år 1883. Initiativtagarna och den första styrelsen 

utgjordes av N.P. Svensson, S.A. Johannesson, N.A. Lindberg, J.P. Rosendal, P.J. Jans-

son, E.J. Kvarnström, K.O. Nordin, J. Samuelsson, N. Alm, P.A. Alkvist, C. Loeb, C.M. 

Pettersson och P.O. Lundin. Förutom dessa, de flesta järnvägsmän, var det ytterligare tre 

som var med från början. Då man ej hade egen lokal måste mötena hållas i hemmen, 

varför verksamheten blev ganska tungrodd. Dock ökades medlemsantalet stadigt för varje 

år.  

Några av de mest aktiva i renoveringen av Ordenshuset: fr.v. Ivar Fransson, 

Erik Karlsson, Karl Erik Andersson, Per Johansson och Lennart Svensson. 
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  År 1897 vågade sig föreningen på att bygga egen lokal. Det var den nuvarande bio-

graflokalen. Då gick det inte att få någon hjälp från stat eller kommun till sådant, varför 

medlemmarna helt måste lita till sina egna resurser. Men liksom vid senaste renoveringen 

utförde medlemmarna mycket frivilligt arbete, varför de kontanta utgifterna stannade vid 

c:a 1.500 kronor. I denna lokal hade logen sina möten i närmare ett 30-tal år. I mitten av 

1920-talet startade skomakaremästare G. Lindblom biografverksamhet i Vislanda, varför 

han önskade köpa lokalen. Föreningen beslöt att sälja 

och bygga en mera tidsenlig lokal. Detta var år 1925. 

Ledaren för detta projekt var stationsmästare Gustav 

Källén, järnvägsmannen August Johansson, Gunnar 

Karlsson, Harry Magnusson och Otto Lundin samt verk-

stadsarbetare Karl Karlsson och kopparslagaremästare 

Fritiof Andersson. Fastigheten med tomt färdigbyggd 

kostade något över 8.000 kr., vilket var en ganska stor 

summa. 

  Under föreningens över 80-åriga verksamhet är det 

många som har nedlagt oegennyttigt och uppoffrande 

arbete för nykterhetssaken, vilket vore för vidlyftigt att 

uppräkna.  

  De som för närvarande har ansvaret för logen är ordf. 

Karl-Erik Andersson, storlogens ombud Lennart 

Svensson, sekr. Anders Magnerot, kassör Ivan Fransson 

och Ingrid Gransvik samt Gösta Sandberg. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 54 Tisdagen den 7 April 1964. 
 

Backade grusbil dödade 

Växjö-snickare i Vislanda 
 

  64-årige snickaren Hugo Hasselqvist från Växjö dödades i går då han kom i vägen för en 

backande grusbil vid A-Betongs gjuteriverkstad i Vislanda. Hasselkvist kom under 

grusbilens högra bakhjul och döden torde ha varit ögonblicklig. Han fördes i ambulans till 

lasarettet i Växjö, där dödsfallet bekräftades. 

  Olyckan inträffade omkring klockan 14.10. Hasselqvist var – tillsammans med en 

kollega – sysselsatt med att sätta upp en trappa i gjuteriverkstaden. Man hade borrat hål i 

verkstadsväggen ut mot en lastbrygga för att fästa muttrar i ytterväggen. Troligen har 

Hasselqvist kommit ut på bryggan i samma ögonblick som grusbilen, men inte observerat 

fordonet. Det finns inga vittnen till olyckan. När Hasselqvists kollega kom ut på last-

bryggan samtidigt som grusbilens chaufför steg ner från förarhytten, fann de Hasselqvist 

liggande livlös.  

  Chauffören skulle köra grusmaterial till en materialelevator. Innan han backade upp för 

lastbryggan till elevatorn, tittade han i backspegeln för att övertyga sig om att ingen 

uppehöll sig bakom bilen. När han backat fordonet några meter märkte han att högra 

bakhjulet gick över något, men uppfattade det som skräp eller dylikt, som låg på bryggan. 

Strax efteråt kända han en stöt till och gick då ut för att se efter vad orsaken var. 

  Dödsolyckan är den första vid A-Betongs anläggningar i Vislanda. Så snart det blev känt 

att Hasselqvist förolyckats stängdes A-Betongs Vislanda-fabriker för dagen. Chauffören, 

som förde grusbilen, tog det inträffade mycket hårt och förstämningen var allmän inom 

företaget. 

Hr Jan Åke Wallin, Älmhult med maka 

Kerstin, född Sjödahl, Vislanda. 

(Foto: Lundgrens, Nässjö). 
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  Hugo Hasselqvist, som efterlämnar hustru, har varit anställd vid A-Betong i cirka 10 år 

och bosatt i Växjö. Han var en synnerligen yrkesskicklig snickare och hade goda kon-

takter med de övriga anställda inom företaget. Hasselqvist var också omtyckt av sina 

chefer, som djupt beklagar det inträffade. Ren olyckshändelse tycks föreligga och alla 

skyddsanordningar var i ordning. 

 

 

 

 

Wieselgrens förhoppning 80 år 
 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Logen Wieselgrens förhoppning i Vislanda firade på söndagen invigning av den nyres-

taurerade lokalen i samband med ett något försenat 80-årsjubileum under synnerligen 

värdiga och trevliga former. 

  Först höll logen enskilt möte varefter det blev samling av medlemmar och ett stort antal 

inbjudna. 

  Detta började med musik av Olle Gunnarsson, Vislanda. Därefter hälsade ordf. Karl-

Erik Andersson välkommen. Storlogens ombud Lennart Svensson höll historik över logen 

och dess lokalfråga under dess 80-åriga verksamhet. S.O.v.T. Kurt Göransson, Örebro, 

höll ett intressant och tankeväckande föredrag om nykterhetsrörelsen i både Amerika och 

Sverige. Därefter följde deklamation av hr Birger Fransson, Alvesta, vilket allt inramades 

av musik av Olle Gunnarsson. 

  Sedan hade gästerna ordet. Kommunalfullmäktiges ordf. kamrer Åke Gransvik, 

framförde lyckönskningar från kommunen, rektor Harry Larsson från skolungdomen, 

kyrkoherde Karl Andersson från kyrkan, kyrkovärd Arvid Johansson från nykter-

hetsnämnden m.fl. 

  Hembygdsforskare Johan Karlsson berättade humoristiska historier från nykterhets-

logens dar. Ordf. i Kronobergs distrikt av IOGT Ture Karlsson, Vederslöv, framförde 

distriktets lyckönskningar och överlämnade en ordförandeklubba. Vidare överlämnades 

blommor från Logen Per Hörberg, Eneryda, Godtemplarlogen i Torpsbruk samt ett stort 

antal organisationer och enskilda. 

  Före och under tesupén underhöll hrr Rune Svensson, Bergdala, och Torgny Blank, 

Lessebo, med sång och musik till piano, fiol, klarinett och gitarr. Likaså underhöll hr 

Fransson med deklamation. Alla de medverkande knep strömmande applåder. Efter det 

att flera andra haft ordet och framfört sina lyckönskningar avslutades kvällen med att 

ordf. tackade alla som genom gåvor, arbete eller på annat sätt bidragit till att lokalen 

kunnat bli vad den nu är. 

 

Diplom för 25-årigt medlemskap fick kvartetten fr.v. Eric Brandt, fru Ingrid Gransvik 
samt makarna Signe och Hilding Wendt. 
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Ur Smålandsposten N:o 55 Torsdagen den 9 April 1964. 
 

I memoriam 
 

Hugo Hasselqvist 
 

  Hugo Hasselqvist är borta. En underbar kamrat, en 

plikttrogen yrkesskicklig medarbetare och en fin 

människa. Kamraterna på A-Betong såväl som före-

tagsledningen sörjer uppriktigt Hugo Hasselqvist. 

  För både kamrater och företagsledning utgjorde 

han inkarnationen av den gamla hederliga och 

yrkesmedvetna typ av medarbetare, som företag i 

dag är så beroende av. Han kom till A-Betong 1956 

efter att först ha lärt av sin fader, som var bygg-

mästare i Elmhult i Slätthögs församling. 

  Under vinterkriget i Finland 1939-1940 deltog han 

som aktivt befäl och hans insats var inte motiverad 

av äventyrslystnad, utan besjälad av tanken på att 

kämpa för det, som var rätt och riktigt. Friheten var 

för honom en helig sak.  

  Efter anställning vid sågverk kom han så till A-

Betong. Han insats i A-Betong var god och helhjär-

tad. 

  En rakryggad och plikttrogen kamrat är borta. En 

friluftsmänniska, som även fann avkopplingen i lit-

teraturen. 

  Vi deltar i makas och barns djupa sorg. För oss 

skall minnet av Hugo Hasselqvist varmt leva kvar som urtypen för den medarbetare som svensk 

industri i dag känner sig tacksam över att få ha. 

                                                                                                                                                  Jobo 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 58 Tisdagen den 14 April 1964. 
 
Födelsedag. 
 

            50-åring. 

 

  50 år fyller på fredag köpman Bertil Friman, Vislanda. Han är född i 

Vislanda, där fadern var verksam som skräddare, och han kom att 

vandra i faderns fotspår. Han lärde skräddareyrket hos fadern och 

startade år 1942 egen rörelse i herrekiperingsbranschen. Denna har han 

med åren utvecklat, och för kort tid sedan flyttade han in i moderna 

egna lokaler. Jämte yrket har idrotten och musiken varit hans stora 

intresse. Redan som ung började han spela fotboll, och när han lade 

upp blev han föreningsman och är bl.a. sekr. i Vislanda IF sedan 1950. 

Som sångare och musiker är han engagerad i Vislanda kyrkokör, där 

han är andre dirigent och vice ordf. I SSU var han tidigare med i ama-

törteaterlaget, och i IOGT har han varit medlem. Han är medlem i hant-

verksföreningen i Vislanda och är där i styrelsen vice ordf. och därjäm-

te styrelseledamot i ortens köpmannaförening. 

 

 

 

 

 
 

Min käre make, vår far 

Hugo Hasselqvist 
* 19/11 1900 

har idag genom olyckshändelse 

hastigt lämnat oss, syster, 

syskonbarn, övrig släkt och många 

vänner i djupaste sorg och saknad. 

Växjö den 6/4 1964. 

INGEBORG HASSELQVIST 

Barnen 

Barnbarnen 

Vi hann ej säga dig farväl, 

ty döden kom så fort, 
men nu vi säga dig vårt tack 

vid evighetens port. 

  Jordfästningen äger rum i Skogslyckans 
kapell, Växjö, lördagen den 11/4 1964  

kl. 15. Efter begravningsakten inbjudes 

till en minnesstund på hotell Savoy. 
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Ur Smålandsposten N:o 56 Lördagen den 11 April 1964. 
 

Vislanda – framåt kommun 

som satsar på framtiden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Vislanda föreläsningsförening avslutade i tisdags kväll sin vårtermin med en Vislanda-afton. 

Vislanda musikkår under ledning av kassör Stig Ferm, Växjö, inledde med en marsch och utförde 

sedan under kvällens lopp flera musikstycken. 

  Föreningens ordförande, stationsmästare Sven Kronström, hälsade välkommen. 

 
Fakta om Vislanda. 
 

  Kommunalkamrer Olof Berg, Vislanda höll ett mycket intressant föredrag över ämnet ”Något om 

Vislanda nu och under den närmaste framtiden”. Han inledde med att ge några fakta om Vislanda 

kommun och sade bl.a.: 

  Det finns 3.186 innevånare i Vislanda. Den relativa åldersfördelningen i Vislanda är ganska nära 

sammanfallande med den, som gäller för Sverige i stort. 14 % av Vislandas befolkning är över 65 

år mot 12 % för Sverige i stort. Enligt 1960 års folkräkning är fördelningen mellan näringsgrenar-

na nu i Vislanda sådan, att industrin dominerar.  

  Näringslivet i Vislanda är beroende av tillskott på arbetskraft från grannkommunerna. Vislanda 

mottager 215 förvärvsarbetande från andra orter, medan 130 personer från Vislanda söker sig en 

utkomst i andra kommuner. 

  Den svagaste punkten i Vislandas gynnsamma sysselsättningsbild är att det torde finnas en dold 

arbetslöshet bland kvinnorna i Vislanda. Endast 10 % av de gifta kvinnorna i Vislanda förvärvsar-

betar (14 % i hela länet). 

  Hur bor Vislandaborna? Enligt 1960 års bostadsräkning fanns det i Vislanda 1.074 lägenheter, 80 

% av dem är belägna i småhus, endast 16 % i flerfamiljshus (riksgenomsnittet 50 %). 40 % av 

Vislandas lägenheter är byggda före 1901 (20 % i hela länet). 30 % är byggda efter 1940 (40 %). 

Lägenheterna i Vislanda är emellertid stora, 30 % består av mer än 4 eller flera rum och kök       

(19 %). 

  De löpande inkomsterna i Vislanda uppgår 1964 till c:a 2,8 miljoner kronor. De löpande kost-

naderna för att hålla igång skolor, ålderdomshem, polisväsende, brandkår m.m. uppgår till bortåt 

2,3 miljoner kronor. För egentliga kapitalinvesteringar i byggnader och anläggningar kan man 

alltså per år räkna med att av skattemedel anslå drygt 0,5 milj. pr år. Vislandaborna redovisar en 

till kommunal taxering beskattningsbar inkomst på 12 milj. kr. Utdebiteringen är kr 16: 30. Av 

länets 42 kommuner har 12 lägre skatt och 29 högre. Kommunen kan med egna medel investera 

Kommunalkamrer Olof Berg. 
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för drygt 5 milj. kr. En nettoupplåning med 1,0 milj. kr. är dock troligen nödvändig för att få en 

kommunal nyinvestering på 1 milj. pr år under den närmaste femårsperioden. 

  Det är många projekt, som skall konkurrera om de 5 milj. kr Vislanda kan investera 1964 – 1968, 

bl.a. ett helt nytt vattenverk med högreservoar och avloppsverk för 2,0 miljoner kr, gymnastiksal 

och bad 2,0 miljoner kr., nyexploateringsområden 0,8 miljoner kr., gatubelysning, standard-

förbättring av gator och vägar, viss omläggning av ledningsnätet 0,5 milj. kr., tillbyggnad av ålder-

domshem 0,3 milj. kr., markköp, inköp av saneringsfastigheter 0,6 milj. kr., bibliotek, lekskola, ny 

biograf, kommunala insatser för bostadsbyggandets främjande och pensionärsbostäder 0,8 milj. kr. 

och övrigt 0,5 milj. kr., tillsammans 7,5 miljoner kronor. 

  De närmaste planerna är 1964: Till senvåren i år bör egnahemsbebyggelsen vid Ängsvägen 

komma igång . Lantmäteriet har här sinkat våra planer. Dessutom kommer det något egnahem till 

stånd vid Bäckgatan och Husebyvägen. Totalt bör det i år bli c:a 12 egnahem och lika många 

hyreslägenheter inflyttningsklara. 

  1965: Stiftelsen Wiesels första bygge inflyttningsklart med 18 lägenheter. Egnahemsområden vid 

Sköflemovägen och norr om Glasmästaregatan blir exploateringsklara. Det är icke orealistiskt att 

räkna med 12 nya egnahem, totalt 30 nya lägenheter. 

  1966: Fortsatt utbyggnad av tomterna norr om Glasmästaregatan, totalt 15 nya tomter till egna-

hem. Ett nytt stiftelsehus om c:a 18 lägenheter bör också kunna påbörjas och blir delvis 

inflyttningsklart. Totalt mellan 15–33 nya lägenheter. 

  1967: Exploatering av området norr om Husebyvägen samt exploatering av vissa områden i 

Kvarnabacken, totalt c:a 30 nya bostäder. 

  1968: Fortsatt exploatering av områdena norr om Husebyvägen. Exploatering påbörjas av Kvarn-

holmen-området. Totalt antal nya bostäder 30 stycken. 

  Antalet nya lägenheter 1964 – 1968 blir totalt c:a 145 stycken. 

  Även om bostadsbyggandet i Vislanda är av största vikt för kommunen finns dock åtskilliga 

andra väsentliga frågor där kommunala insatser är av betydelse, som t.ex. vägfrågorna, frågan om 

tvåläkarstation, folktandvård och distriktssköterskemottagning. 

  Vislanda kommun räknar också med ett fruktbärande samarbete med övriga kommuner inom 

blocket. Ett konstruktivt samarbete med övriga kommuner inom blocket. Ett konstruktivt 

samarbete i positiv anda bör ge mycket goda resultat för oss alla. Vislanda-bygden är livskraftig. 

Där finnes goda kommunikationer, välskötta och stabila företag representerade många olika 

branscher och en driftig och arbetsam befolkning. 

  Den talrika publikens tack till kamrer Berg och musikkåren uttalades av herr Kronström. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 59 Torsdagen den 16 April 1964. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller i morgon chaufför Anton Åkesson, Fröseke. Han är född i Vislanda, där fadern var 

skräddare. Som en av de äldre bland många syskon fick han redan som 13-åring taga plats vid 

lantbruk och söka klara sin försörjning. Före värnplikten hade han plats vid lantbruk. Därefter blev 

han chaufför först vid KLS, sedan vid Vislanda bryggeri och slutligen busschaufför med placering 

i Urshult. I slutet av 1940-talet inköpte han en gård i Rydaholm och blev lantbrukare. Efter tre år 

avvecklade han lantbruket och återvände till Vislanda och återupptog sitt gamla yrke som 

busschaufför på linjen Fröseke–Växjö. Genom sin pålitlighet och sin alltid visade tjänstvillighet 

åtnjuter Åkesson uppskattning, vänskap och förtroende av förmän, kamrater och trafikanter. 

 

  60 år fyller på söndag hemmansägare Sven Johansson, Fagerås, Vislanda. Han är född på den 

gård, han nu är ägare till och har alltid varit hemförsamlingen trogen. Under ungdomen arbetade 

han på föräldragården för att senare själv övertaga denna. Här har han utfört stora förbättringar. 

Han har livligt deltagit i Vislanda församlings offentliga liv. Sålunda har han varit ledamot i kom-

munalfullmäktige, styrelseledamot i Vislanda-ortens mejeriförening ända tills denna avvecklades, 

ordf. i Fagerås m.fl. byars vägsamfällighet, varit kassör i CP under flera år, en av initiativtagarna 

till Vislanda SLU och SLS, Likaså till Tingsvallens byggnadsförening m.m. 
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Ur Smålandsposten N:o 60 Lördagen den 18 April 1964. 
 

Dödsfall. 
 

Gustav Engkvist †. Efter en längre tids sjukdom 

avled på torsdagen lantbrukaren Gustav Engkvist, 

Kvarnabacken, Vislanda, i sitt 80:de levnadsår. 

  Den avlidne var född i Fållen, Vislanda. Uppväxt i 

ett småbrukarehem bland många syskon fick han 

tidigt söka sin utkomst borta. Under ungdomen var 

Engkvist en mångfrestare. Således var han järn-

vägsarbetare, drev skogsaffär i mindre skala, var 

tillsammans med en broder vägentreprenör bl.a. 

under åren 1911–12 vid anläggandet av Eneryda 

station. 1920 köpte han Kvarnabackens gård i 

Vislanda. Enär denna då saknade boningshus, blev 

det att genast bygga nytt. 1925 ingick han äkten-

skap, men redan efter fem år avled makan efterläm-

nande tre små barn. Engkvist var en hjälpsam, lugn 

och stilla man, som aldrig klagade, ehuru besvärligt 

han än hade det. 

  Han sörjes närmast av tre söner. John är buss-

chaufför i Växjö, Gunnar har skött gården och under 

de sista åren givit fadern en god omvårdnad och 

Ragnar är verkstadsarbetare i Åseda.  

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 61 Måndagen den 20 April 1964. 
 
Födelsedag. 
 

               50-åring. 

 

  50 år fyller på onsdag inspektor Torsten Rydström, Vislanda. Han 

är född i Berg, och vid 18 års ålder kom han ut i förvärvsarbete. År 

1937 genomgick han sågverksskolan i Härnösand och tog därefter 

anställning vid Lenhovda sågverk. År 1942 kom han till Vislanda 

och tog anställning som skogsinspektor vid AB Ångsågen i Vis-

landa. 

  Inom Vislanda idrottsförening har Rydström nedlagt ett gagnerikt 

och uppoffrande arbete. Han har tillhört styrelsen, sedan han flyttade 

till Vislanda och är numera ordf. i fotbollssektionen och i idrotts-

platskommittén. Även inom andra organisationer har Rydströms 

kunnande tagits i anspråk. Han är sålunda sekr. i vattenverks-

föreningen Kvarnaholm sedan starten 1945. Vidare är han ordf. i fri-

villiga gymnastikföreningen och ordf. i Vislanda självtvättsförening. 

Vidare har han tillhört byggnadsnämnden. I unga år var han mycket 

aktiv i Moheda SGU-avd. och tillhör fortfarande logen Blåklockan i Moheda. 

  Rydström har genom redbarhet och kunnighet förskaffat sig ett gott anseende och hans strävan-

den har också krönts med framgång. Bakom hans något sträva yttre finns en idealitet och en vilja, 

som gjort honom aktad och avhållen inte minst inom idrottskretsar och förskaffat honom en stor 

vänkrets. 

 

 

 

 
 

Vår käre Far 

Gustav Engkvist 
* 25 maj 1884 

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd 

och saknad av oss, släkt och många 

vänner. 

Kvarnabacken, Vislanda den 16 april 

1964. 

JOHN och ELIN 

GUNNAR 

RAGNAR 

Aftonklockan stilla klämtat, 

Kvällens skymning faller på, 

Lågan länge sakta flämtat, 

Far till vila nu fått gå. 



 
21 

Hr Vejne Karlsson, Ryd med maka 
Kerstin Karlsson, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 

Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka sammanvigdes i lördags plåtslagare Vejne 

Karlsson, Ryd, och kontorist Kerstin Karlsson, dotter till f. 

verkstadsarbetaren Karl Karlsson och hans maka, Kvar-

nabacken, Vislanda. Då brudparet intågade i kyrkan spelade 

kantor Ernst Rosengren, Vislanda, Bröllopsmarsch ur ”En 

midsommarnattsdröm” av F. Mendelsohn. Vigseln förrättades 

av kyrkoherde Karl Andersson, Vislanda, som höll lyck-

önskningstal med utgång från Pauli första brev till Tessalo-

nikerna 5: 16–17 ”Varen alltid glada, bedjen oavlåtligen”. De 

nygifta lämnade kyrkan under det att ”Fuga” av D.J. Kellner 

spelades. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i sitt hem, 

där brudparet hyllades med tal av bl.a. brudens fader, hr Karl 

Karlsson och brudgummens bror, chefen för Domus i Värnamo 

Erik Karlsson. Ett stort antal telegram anlände. 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 62 Tisdagen den 21 April 1964. 
 

Hyllning. 
 

  Då köpman Bertil Friman, Vislanda, passerade 50-årsdagen, blev uppvaktningarna många. Maka 

och barn var de första gratulanterna med present, varefter föräldrarna också uppvaktade med 

värdefull present. Från syster och svåger fick gratulanten ta emot gåva. För Vislanda IF upp-

vaktade en delegation, som överlämnade blommor och textad adress. Vislanda kyrkokör hyllade 

med sång under ledning av kantor Ernst Rosengren samt tal av hr Edvin Wollert, som överlämnade 

blommor. Kassör G. Skarp, byggmästare Erik Gustafsson och smeden Sture Gustafsson över-

lämnade textad adress och penninggåva. Från Vislanda hantverksförening kom hrr Carl Carlsson, 

S.O. Loeb, E. Lideholm och T. Andersson med blomsteruppsats som synligt bevis på uppskatt-

ning. Hantverksföreningens styrelse framförde genom hr C. Carlsson gratulationer åtföljda av 

textad adress och penninggåva. Från släktingar gratulerade Kerstin Thim med textad adress samt 

penninggåva. Vislanda musikkår uppvaktade genom hr C.E. Lund, Svenska Handelsbanken genom 

Gerhard Johansson, vännerna genom hrr N. Nilsson, R. Frej och Harald Jonsson. Köpman Ivar 

Boström överräckte blommor från Vislanda–Grimslövs köpmannaförening. Blomsteruppsatser 

kom även från åtskilliga andra företag. Ett stort antal telegram anlände. 

 

 

Födelsedag. 
 

             70-åring. 

 

  70 år fyller på torsdag f. entreprenören Ernst Lönn, Vislanda. Han är 

född i Lönshults Kronogård, Vislanda, där fadern var skogvaktare. 

Efter att under några år haft arbete vid SJ fick han anställning vid 

Vägkassan som maskinförare. Han gifte sig 1929 och familjen bosatte 

sig i Eneryda. Tillbaka till Vislanda kom hr Lönn i början av 1940-

talet då han övertog Norratorp under Lönshult, som var hans föräld-

rahem. Här stannade han till mitten av 1950-talet, då han köpte en 

fastighet i Vislanda samhälle och flyttade dit. Under många år har hr 

Lönn haft hand om samhällets gator och torg, vilket arbete han skött 

på ett mycket utmärkt sätt. I hemvärnet har han varit intresserad under 

ett stort antal år. Hans hobby är jakt och fiske. 
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Ur Smålandsposten N:o 64 Lördagen den 25 April 1964. 
 

Tjuvar härjar 

i Vislanda 
 

  Varor för c:a 1.500 kr., bl.a. en ny moped, en transistorradio samt kläder, stals vid ett 

inbrott natten till fredagen i Monarkförsäljningen i Vislanda. Via ett sönderslaget fönster 

på affärsbyggnadens baksida hade tjuven tagit sig in i lokalen. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 65 Måndagen den 27 April 1964. 
 

Vislandainbrott 

uppklarat 
 

  En finländsk medborgare som i går kväll greps i Häradsbäck har erkänt inbrott och stöld 

i Vislanda i slutet av förra veckan. 

  Mannen som tidigare varit utvisad ut riket, färdades då han greps, på en i Vislanda 

stulen moped. Han förklarades anhållen på begäran av landsfiskalen i Älmhults distrikt 

och togs i förvar på Urshults polisstation. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 66 Tisdagen den 28 April 1964. 
 

Yrkesskoleavslutning 

i Vislanda 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Gemensam avslutning har ordnats för yrkesskolans kurser på Centralskolan i Vislanda. 

En talrik menighet mötte upp. Särskilt stort intresse tilldrog sig utställningen av träarbeten 

och vävnader, som ordnats. 

  Skolstyrelsens ordförande hr Thorsten Andersson, välkomnade deltagarna och över-

lämnade ordet till hemkonsulenten Ingegerd Göransson, Växjö, som talade om 

”Hemslöjden som trivsel- och inspirationsfaktor”. Kantor Yngve Johansson, bidrog till 

trevnaden med vacker pianomusik. 

Rektor Harry Larsson i samspråk med eleven Rolf Henningsson, 
vilken snickrat den fina sekretären. 
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  Efter kaffedrickning redogjorde rektor Harry Larsson för de kurser, skolan genomfört 

under läsåret. I samarbete med Landstingets yrkesskola har hållits två kurser i sömnad, 

omfattande 90 och 120 timmar. Kurserna leddes av yrkeslärare Svea Hedman. En kurs i 

gassvetsning, omfattande 114 timmar, har genomförts i samarbete med AGA svetsskola. 

Instruktör har varit Björn Lantz och teorilärare ingenjör C. Cavellán. Kurser i yrkesritning 

och räknestickans användning har hållits med ingenjör Johan Jansson som lärare. I 

maskinskrivning har kassör Nils Johansson lett två 60 timmars kurser. Kurserna i vävning 

och snickeri har omfattat respektive 180 och 150 timmar med textillärare Svea Nilsson 

och slöjdlärare Eric Nilsson som ledare. Över 100 elever har fullföljt dessa kurser. 

  Rektor Larsson framförde ett varmt tack till lärarna för ett mycket skickligt och 

intresserat arbete men också ett tack till eleverna för den målmedvetenhet och det intresse 

de visat i sina studier. Rektor lämnade även en redogörelse för den verksamhet inom 

yrkesskolan, som planeras för nästa läsår, skolans nionde. 

  Skolstyrelsens ordförande slutade med att framföra skolstyrelsens tack till rektor 

Larsson för hans arbete inom yrkesskolan. 

 

 

 

Göingen och småländskan, 

som kom till toppen 
   

  Den nye medlemmen av regeringen, den 38-

årige Sven-Eric Nilsson, är – som redan berättats 

– skåning, född i Göingebygden. Där brukar han 

dra sig tillbaka, när han får några dagar ledigt. 

Där – i snapphanebygden – har han en fäderne-

ärvd skogslott, som är en skön rekreationskälla. 

Förr bedrev han tävlingsorientering där en 

vacker prissamling minner ännu om fram-

gångarna – nu pillar han ner granplantor i den 

rika myllan. 
  Det var i hembygden, som han träffade sin 

maka första gången. Hon satt då i postluckan i 

Hästveda och hette Anna-Britt Svensson. Hon 

var från Vislanda och född där 1926 – fadern var 

lokförare på linjen Karlshamn–Vislanda.  

  Efter giftermålet tog fru Nilsson studentexamen 

på kvällstid och fortsätter nu sina studier – som 

hobby – vid universitetet. Hon har två betyg i 

zoologi och ett i pedagogik men tänker inte bli 

lärare. 

  – Jag hoppas, att förändringarna inte blir större 

efter det här än att jag får tid att hålla på med 

studierna vid universitetet, säger den blivande 

statsrådinnan. 

  På somrarna tältar Sven-Eric Nilsson med sin 

maka i Danmark. I fyra år å rad har de gjort det. 

  Det nya statsrådets svärföräldrar, Judith och 

Gustaf-Adolf Svensson, fick omgående inbjudan att resa upp till Stockholm för att 

övervara svärsonens stora ögonblick vid konseljen i morgon. 

 – Ni måste komma, sa han. 

 – Det är en rejäl, rättfram enkel man, vår svärson, säger paret Svensson i Vislanda. Och 

inga framgångar har stigit honom åt huvudet. 
 

Nyutnämnda statsrådet, Sven-Eric Nilsson, med 

makan Anna-Britt, född Svensson i Vislanda. 
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Rymlingar fast 

i Vislanda 
 

  En begäran om att få köpa bensin för bara 2:50 vid en bensinstation i Vislanda satte i går 

stopp för ett par 15-åriga rymlingars vidare färd. 

  Ungdomarna, som hör hemma i Kil och Hemsjö, hade på söndagen rymt från Gud-

mundsgårdens yrkesskola i Kalmar, och i en stulen bil hade de tagit sig till Växjö och 

sedan till Vislanda. Här hade de parkerat en bit från bensinstationen och kom vandrande 

fram till föreståndaren och bad att få köpa bensin för 2:50. Då föreståndaren såg, att de 

åkte i en mycket stor vagn, slog han larm. Polisen kunde gripa dem vid Vislanda och 

återföra dem till Gudmundsgården. 
 

Tjuvar i kyrkan 
 

  Tjuvar har enligt en anmälan till polisen i Vislanda vid något tillfälle under den gångna 

veckan besökt Vislanda kyrka och lagt beslag på kollektkassan. Utredningen fortsätter. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 67 Torsdagen den 30 April 1964. 
 

Dödsfall. 
 

Amanda Kristina Spång †. Efter en kort sjukdom 

avled i torsdags Vislanda församlings äldsta med-

lem fru Amanda Kristina Spång, Hullingsved. 

  Hon var född i Kvenneberga 1866. Fadern var 

lantbrukare och som äldsta dotter var hon föräld-

rarna behjälplig tills hon 1892 gifte sig med furiren 

Axel Spång. Makarna bosatte sig i Hullingsved. 

Efter makens död 1939 har fru Spång åtnjutit en 

kärleksfull omvårdnad av yngsta dottern Sigrid. Fru 

Spång har varmt älskat sin hembygds kyrka och var 

mycket väl förtrogen både med bibeln och psalm-

boken. Närmast sörjes hon av dottern Elisabeth, än-

ka efter trafikbiträdet Axel Görgen, Vislanda, och 

dottern Sigrid samt sönerna Erik trädgårdsmästare i 

Älmhult, Anders lantbrukare i Forssa, Hjortsberga, 

och Gustav lantbrukare i Billingetorp, Alvesta. I de-

ras sorg deltager svärdöttrar, barnbarn, barnbarns-

barn, syskon, övrig släkt och många vänner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives, 

att Gud den Högste 

till sig hemkallat 

vår älskade Mor 

Mormor och Farmor 

Amanda Kristina 

Spång 
som lugnt och stilla avlidit i sitt 

99:de levnadsår. Djupt sörjd och 

saknad av oss, barnbarn, barn-

barnsbarn, syskon, släkt och många 

vänner. 

Hullingsved, Vislanda den 28/4 1964. 

ELISABETH 

ERIK 

ANDERS och EDITH 

GUSTAV och SIGRID 

SIGRID 

Ett, Jesu, än påminner jag: 

Var du min trogna följeslag 

Och mig på vägen skydda. 
I mörker var mitt klara ljus, 

I fattigdom mitt rika hus, 

I storm min lugna hydda. 
Var min stav Till min grav, 

Spis och föda, Ro i möda. 

Allt i alla. 

Sist min själ till himlen kalla. 

Sv. ps. 599: 3,4. 
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Ur Smålandsposten N:o 71 Fredagen den 8 Maj 1964. 
 
Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka har vigts överfuriren Egon Lundgren, Växjö 

och leg. sjuksköterskan Marianne Andersson, dotter till fram-

lidne lantbrukaren Herman Andersson och hans efterlämnade 

maka Jenny, Storö Skörda, Vislanda.  

  Till tonerna av ”En midsommarnattsdröm” av Mendelsohn in-

tågade brudparet uppvaktat av brudnäbben Elisabeth Ottosson. 

Kantor Birgitta Karlsson, Blädinge, utförde musiken och sjöng 

”Lovsång” av Beethoven. Vigseln förrättades av kyrkoherde 

Karl Andersson. Därefter sjöng Birgitta Karlsson ”Vid Dig O 

Herre, skall jag sjunga” av J.S. Bach. Vid uttåget spelades ” 

Preludium i Ess-dur” av Bach. Efter vigseln gav brudens moder 

middag för ett stort antal gäster på Grimslövs pensionat, där 

brudparet blev ytterligare hyllat av vigselförrättaren samt rektor 

Anna Aronsson, Ryssby, likaså med sång och musik. Ett flertal 

telegram anlände. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 73 Måndagen den 11 Maj 1964. 
 

Konfirmandjubileum i Vislanda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  1914 års konfirmander i Vislanda har högtidlighållit 50-årsminnet av sin konfirmation 

och första nattvardsgång. Av de ursprungligen 63 konfirmanderna hade 37 infunnit sig. 

Jubileet erhöll en säregen prägel därigenom att två av de jubilerande konfirmanderna 

förrättade gudstjänsten, nämligen kyrkoherdarna Manfred Wiesland, Halltorp, och Sven 

Ärenman, Virestad. Under klockringningen intågade skaran och tog plats i konfirmand-

bänkarna längst fram i kyrkan. Kyrkoherde Wiesland höll skriftermålstalet och predikade 

över dagens högmässotext. Omedelbart efter predikan vände sig kyrkoherde Ärenman i 

ett tal till de forna kamraterna med utgång från Dav. ps. 48: 10 ”Vi tänka, o Gud, på din 

nåd, när vi stå i ditt tempel”. Vid den följande nattvardsgången tjänstgjorde båda 

prästerna vid altaret. Efter gudstjänstens slut nedlades blommor på åtta av de avlidna 

kamraternas gravar, varvid minnesord uttalades av kyrkoherde Ärenman och ps. 

”Närmare Gud till dig” sjöng unisont. Dagen före jubileet hade fru Ester Säll, Tingsryd, 

Här ses de jubilerande konfirmanderna samlade inne i kyrkan. 

Hr Egon Lundgren m. maka Marianne, 

f. Andersson, båda från Växjö. 

(Hovfoto: Ateljé Visit, Växjö). 
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nedlagt en krans på konfirmationslärarens, kyrkoherden N. Nilssons grav på Växjö 

kyrkogård. 

  På eftermiddagen samlades de jubilerande konfirmanderna på Vislanda hotell, där 

middag intogs. Här gavs tillfälle att bekanta sig med varandra och återuppleva gamla 

minnen från konfirmationstiden. Tal hölls av kyrkoherdarna Wiesland och Ärenman samt 

Karl Andersson, vilken även förrättade upprop från konfirmationsboken. Det visade sig, 

att tio konfirmander avlidit under de gångna åren. Nämndeman Gunnar Johansson, 

Eneryda, erinrade i ett anförande om det säregna förhållandet, att två av kamraterna i 

egenskap av präster förrättat gudstjänsten vid dagens jubileum och framförde ett hjärtligt 

tack för deras insats. Vidare talade fru Ester Säll, Tingsryd. Kyrkovärd Karl Petersson 

och kyrkovaktmästare Eric Magnusson, båda i Vislanda, vilka tagit initiativet till jubileet 

och i övrigt svarat för dagens välordnade arrangemang, blev vederbörligen avtackade. Till 

sist höll kyrkoherde Karl Andersson, Vislanda, aftonbön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 72 Lördagen den 9 Maj 1964. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tillkännagives att Gud i sitt 

allvisa råd till sig hemkallat 

vår älskade syster 

Anna Salomonsson 
som i dag i tron på sin Frälsare lugnt 

och stilla insomnat i sitt 78:e 

levnadsår. Djupt sörjd och i ljusaste 

minne bevarad av oss, svägerskor, 

släkt och många vänner. 

Lindås, Vislanda den 8 maj 1964. 

JENNY 

IDA 

Troget har Du alltid strävat 

Tills Du inte kunde mer 

Frid vi unnar nu Ditt hjärta 

Frid som icke världen ger. 

Sv. ps. 434. 



 
27 

 

Ur Smålandsposten N:o 76 Lördagen den 16 Maj 1964. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dödsfall. 
 

Karin Jonsson †. Fru Karin Jonsson, Moshult, 

Vislanda, avled i tisdags. Hon var född 1873. 

  Fru Jonsson var änka efter hemmansägaren Salo-

mon Jonsson, Brohult, Vislanda, som avled år 

1951. Före mannens död hade man överlåtit går-

den i Brohult till en son och inköpt en lägenhet i 

Moshult.  

  Närmast sörjes den hädangångna av sönerna 

Karl, Johan, Per och Edvin, som är bosatta i Vis-

landa samt Manfred, bosatt i Blädinge. Dottern 

Sofia bor i Vislanda och Sigrid är gift med lant-

brukare Robert Jonasson, Ryssby. I deras sorg del-

tager sonhustrur, svärsöner, barnbarn, syster, 

svägerska och många vänner. 

 
 

 

 

 

Vislandascouter i Hjortsberga 
 

  Vislanda KFUK och KFUM flickscouter 

och Blåvingar hade under den gångna helgen 

ett läger på ungdomsgården i Hjortsberga. På 

lördagen upptog programmet bl.a. samling 

vid bålet nere vid sjöstranden och på sön-

dagen stod lekar, tävlingar och bl.a. även in-

vigning av icke mindre än 37 Blåvingar och 

en scout på programmet. Den högtidliga in-

vigningen leddes av ledaren, Kajsa Nordahl. I 

spetsen för lägret stod ett ledarlag med Britt 

Jonsén, Kajsa Nordahl, Anne-Marie Jarl, 

Marianne Sandberg och Kerstin Johansson 

bland de främsta. Lägervistelsen gynnades av 

det härligast tänkbara väder. Våren i marker-

na slog ut i sin skiraste grönska, solen var 

härligt gassande och i samlingsterrängen var 

det lagom torrt och bra. Bilden visar en av 

patrullerna med ledaren Kajsa Nordahl i 

bakgrunden. 
 

 

 

 
 

Tillkännagives att Gud i sitt 

allvisa råd behagat hädankalla 

vår älskade mor, farmor och mormor 

Karin Jonsson 
som stilla avled i dag i tron på sin 

Frälsare i sitt 91:a levnadsår. Djupt 

sörjd och i tacksamt minne bevarad 

av oss, syster och svägerskor. 

Moshult, Vislanda den 12 maj 1964. 

Karl 

 Johan och Daga 

Per och Amelie 

Edvin 

Sofia 

Manfred och Esther 

Sigfrid och Robert 

Barnbarnen. 

Sänd, Herre, dina änglar ut, 

att själen må vid livets slut 

av dem till himlen föras; 

Och låt min trötta kropp i ro 
sig vila i sitt tysta bo,  

tills där din röst skall höras. 

Då skall jag, klädd i helig skrud, 
med mina ögon skåda Gud. 

Och av hans nåd och härlighet 

mig fröjda i all evighet. 
O Jesus Krist, ack, bönhör mig. 

I liv och död jag tillhör Dig. 

 

 

Kjell Bengtsson 

Wiwwie Carlsson 

Vislanda.                               Skatelöv. 

Pingstafton. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Ur Smålandsposten N:o 77 Tisdagen den 19 Maj 1964. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Bröllop. 
 

  Pingstafton sammanvigdes i Vislanda kyrka köpman Veine 

Rubnell, Nybro, och fröken Aina Andersson, dotter till hem-

mansägaren Ernst Andersson och hans maka, Målerås, Vislanda. 

När brudparet intågade i kyrkan spelade kantor Ernst Rosengren, 

Vislanda, Bröllopsmarsch ur ”En midsommarnattsdröm” av F. 

Mendelsohn. Fröken Birgitta Karlsson, S. Vare, Blädinge, sjöng 

”Lovsång” av L. van Beethoven. Vigseln förrättades av kyrko-

herde Karl Andersson, Vislanda, som höll lyckönskningstal till 

de nygifta med utgång från orden i Johannesevang. 15: 9 ”För-

bliven i min kärlek”. Fröken Karlsson sjöng efter slutpsalmen 

”Dig, dig, O Herre vill jag sjunga” av J.S. Bach. När brudparet 

lämnade kyrkan spelades ”På Gud och ej på eget råd” av J.G. 

Walther. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag på Vislanda 

hotell. Här hyllades de nygifta med tal av bl.a. vigselförrättaren, 

brudens broder, civilingenjör Albin Andersson, Kvarnsveden, 

brudgummens broder, reklamkonsulent Hans Rubnell, Stock-

holm, posttjänsteman Jack Holmkvist och järnhandlare V. Gus-

tafsson, Nybro. Vidare hyllades brudparet med sång och musik 

och ett stort antal telegram. 

 

 

 

 

 

 
 

Ann-Marie Svensson 

Martin Persson 

Vislanda.                                Liatorp. 

Pingstafton. 

 

 

Rune Björk 

Birgitta Gustafsson 

Ryssby.                                  Vislanda.                          

Pingstafton.  

Tommy Mörsin 

Rose-Marie Strömberg 

Malmö.                                  Vislanda. 

Pingstdagen den 17 maj 1964.  

  

 
                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

Hr Weine Rubnell, Nybro, med maka 

Aina, född Andersson, Växjö. 

(Hovfoto: Widén, Växjö). 
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Ur Smålandsposten N:o 78 Torsdagen den 21 Maj 1964. 
 

Första tåget går på nytt efter 100 år 
 

”Historiskt tåg” anlöper Alvesta vid månadsskiftet 

 

 
 

  Södra stambanan fyller i år 100 år. Den 1 december 1864 invigdes denna för Sverige så viktiga 

förbindelseled. SJ firar jubileet med att köra ett ”Historiskt Tåg” mellan Falköping och Malmö 30 

maj–2 juni. Det kommer till Alvesta den 31 maj kl. 18 och fortsätter till Malmö följande dag kl. 

7.30.  

  I anslutning till tåget ordnas minnesutställningar i Jönköping och Nässjö. 

  Det historiska tåget består av det 108-åriga loket ”Prins August” och fem sekelgamla personvag-

nar. 

  Efter resans slut ställs det upp på utställningen MILA i Malmö 5–14 juni. 

 
Historisk bakgrund. 

 

  Södra stambanan var den andra svenska stambanan, som blev färdig. År 1862 öppnades Västra 

stambanan mellan Stockholm och Göteborg. 

  När vi i dag talar om södra stambanan menar vi vanligen linjen Stockholm–Malmö över Norr-

köping och Nässjö. Den egentliga södra stambanan gick dock Falköping–Malmö. Linjen Katrine-

holm–Nässjö kallades på den tiden för östra stambanan och blev färdig först 1871. 

  Det stod åtskillig strid kring södra stambanan, innan den började byggas på allvar. Man tvistade 

under ganska lång tid och på skilda nivåer inom samhället om banans sträckning genom Småland. 

  Redan 1856 invigdes den första biten av banan Malmö–Lund. Den vidare sträckningen från Lund 

till Finjasjön (Hässleholm) var alla parter eniga om, liksom att den skulle knytas ihop med Västra 

stambanan i Falköping. 

Så här ser det tåg ut, som kommer till Alvesta från Falköping den 31 maj – en trogen avbild av det första 

tåget, som kom dit för 100 år sedan. 



 
30 

  Det stod även klart, att Jönköping skulle få 

anslutning till den nya järnvägslinjen, men till 

en början trodde man sig inte kunna dra stam-

banan genom staden. Terrängen var för kuperad 

vid Vätterstranden, tåg skulle ej klara backarna. 

Därför fick Jönköping i de första förslagen till 

bansträckning endast anknytning till södra stam-

banan genom en sidolinje från Axamo söder om 

staden. 

  År 1858 tillsatte regeringen en kommitté med 

uppdrag att utreda hur södra stambanan skulle 

dras mellan sjön Stråken väster om Jönköping 

samt Finjasjön i Skåne. Året innan hade riks-

dagen beviljat närmare sex miljoner riksdaler för 

byggande fram till resp. sjöar. 

  Kommittén fann ganska snart en lämplig 

sträckning från Stråken genom Jönköping fram 

till Tenhult. För fortsättningen fram till Finja-

sjön rekommenderade kommittén vägen över 

Nässjö, förbi sjöarna Salen och Möckeln samt 

genom Älmhult. 

  Innan man kom fram till denna rekommen-

dation diskuterades dock livligt två alternativa 

lösningar. Med tanke på längd, anläggnings-

kostnader och terrängförhållandena skulle det 

vara fördelaktigast att dra banan från Tenhult 

söderut över Götaström (Vaggeryd), genom 

Laga-dalen med köpingarna Värnamo och 

Ljungby fram till Finjasjön. 

  Det fanns dock ett aber, anknytningen till den 

planerade östra stambanan från Katrineholm och 

Östergötland. Det skulle bli mycket dyrt att dra 

den till Tenhult, medan däremot det östligare 

belägna Nässjö skulle vara en lämplig samman-

bindningspunkt. Den östligare sträckning banan 

skulle få om man tog Nässjö-alternativet hade 

dessutom det goda med sig att banan skulle gå 

genom en folkrikare och bördigare bygd. 

Ytterligare ett plus var att man fick bättre bi-

baneanknytningar från Eksjö, Växjö och kust-

städerna i Kalmar och Blekinge län. 

  Trots att Nässjö-linjen var något dyrare än 

Lagan-linjen rekommenderades den alltså av 

kommittén. Längden angavs till 35 mil och 

byggkostnaden till 25 milj. riksdaler. 

 
Utskottsnej. 

 

  Kommitténs förslag förelades riksdagen, och 

nu tog debatten fart. Statsutskottet godkände 

sträckorna Falköping–Tenhult och Lund–

Finjasjön, men Nässjö-alternativet gick man 

emot. Södra stambanan skulle gå i Lagaå-dalen, 

ansåg utskottet, som kritiserade kommitténs 

argumentering hårt. 

  Lagan-linjen hade alla fördelar hette det. I de trakterna fanns järnindustri och jordbrukets bi-

näringar talade även för en järnväg här. Utskottet drog även fram de stora mossmarkerna i Väst-

Småland som argument; där skulle bränsle till de svenska statsbanorna kunna hämtas. 

  Vidare skulle Lagan-linjen vara den kortaste för trafiken mellan å ena sidan Örebro/Göte-

borg/Jönköping och å andra sidan södra Sverige. Lagan-linjen skulle även vara billigare att bygga 

Interiör i en första klassens SJ kupé för 100 år sedan 

återfinnes i ”historiska tåget”. 

Det historiska tåget 
 
  Ångloket ”Prins August”, som drar det historiska tåget, som 

kommer till Alvesta den 31 maj kl. 18, tillverkades 1856 av den 

engelska firman Beyer, Peacock & Co i Manchester. Det 

avställdes 1906 för att överlämnas till ett ”eventuellt 

järnvägsmuseum”. Loket har senare återställts i ursprungligt 

skick. –  

  Första vagnen (litt. CD nr 26) i det remarkabla tåget är en 

kombinerad tredje klass- och postvagn. Den är Järn-

vägsmuseums äldsta normalspåriga personvagn och till-

verkades1854 av Wright & Son, Birmingham. Förste ägare av 

denna vagn torde ha varit Köping–Halls järnväg. 

  Nästa vagn (litt. C nr 182) är en tredjeklass personvagn 

tillverkad för SJ 1865 av Lanenstein & Co i Hamburg. Antalet 

sittplatser var 36. Uppvärmnings- och toalettanordningar 

saknades, och belysningen utgjordes av rovoljelampor. 

Vagnen slopades 1915. 

  Tredje vagnen (litt. A nr 103) är en förstaklass personvagn, 

tillverkad av Lanenstein & Co i Hamburg. Den ingick i den 

första vagnleveransen till SJ hösten 1856. Den ansågs på sin 

tid vara synnerligen elegant. Sofforna hade resårer och var 

stoppade med tagel och skogsull samt klädda med grön plysch, 

Fönstren hade gröna sidengardiner och mellan sofforna låg 

brysselmattor. Antalet sittplatser var 24. Trots att upp-

värmning och toalettanordningar saknades och belysningen 

utgjordes av rovoljelampor, senare stearinljus, ansågs vagnen 

prydlig och bekväm. Slopad 1908. 

  Fjärde vagnen (litt. AB nr 289) är en kombinerad första- och 

andraklassvagn och den första av detta slag på SJ. Vagnen är 

indelad i förstaklass salong i mitten och en andraklass kupé 

vid vardera gaveln. Utvändigt överensstämde vagnen från 

början med dåtida förstaklassvagnar. I andra klass var 

sofforna utan resår, hårt stoppade med tagel och skogsull samt 

överklädda med blått kläde. Belysningen utgjordes av 

rovoljelampor, men värme- och toalettanordningar saknades. 

Vagnen togs ur trafik 1906. 

  Sista vagnen i historiska tåget (litt. C nr 329) är en 

tredjeklass vagn, levererad av Kockums i Malmö 1876. 

Egendomligt nog hade dessa vagnar både sidofönster och 

gaveldörrar till plattformarna. Sofforna utgjordes av 

träspjälor och järnstommar och var liksom väggarna målade i 

ljus ek. Belysningen utgjordes av stearinljus. Vagnen slopades 

så sent som 1932. 

  Samtliga vagnar i tåget liksom loket tillhör Järnvägsmuseum 

och finns normalt uppställda i museets stora samling av 

gammal rullande material i Tomteboda. 
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än Nässjö-linjen, ett viktigt argument på den tiden, då det fortfarande fanns en hel del misstro mot 

järnvägar. 

  Beträffande anknytningen till östra stambanan menade utskottet att man nog skulle finna en 

lösning i Tenhult, om det nu över huvud taget skulle bli någon östra stambana. 

 
Landshövdingen ändrade sig. 

 

  Under den efterföljande riksdagsdebatten smulades utskottets försvar för Lagan-linjen sönder. En 

viktig roll spelade här landshövdingen i Malmö S.G. von Troll. Han hade varit med om att lansera 

Lagan-linjen men ändrade ståndpunkt och kämpade nu intensivt för Nässjö-linjen. I hans 

argumentering ingick bl.a. att bevisa att Lagan-linjen projekterats på lösa antaganden och 

bristfälliga undersökningar. 

  Inom bondeståndet stod striden hetast mellan smålänningarna. Åtskilliga av riksdagsmännens 

hemorter deltog genom att erbjuda fri mark för banan. 

  Lagan-linjens förkämpar gjorde mest förtvivlade försök att förgylla Sunnerbo härads sandmader 

och ljunghedar samt Värnamo och Ljungby köpingars framtidsmöjligheter. En talare i debatten 

sade, att de efter statsutskottets föredöme fyllde Lagandalen med torvmossar, laggkärl, slädar, 

vagnar, ståltråd, skoarbeten, vävskedar, biskötsel och honung. De ofruktbara Sunnerbo, Östbo och 

Västbo härader hade aldrig varit så rika och sköna som nu!” 

  Sunnerbo härads representant i riksdagen var en stridbar herre vid namn Sven Heurlin. Han hade 

motionerat för Lagan-linjen och skrädde inte orden tillbaka: 

  Enligt opartiska (utländska) ingenjörers undersökning skulle Nässjö-linjen vara outförbar på 

grund av naturhinder. Heurlin specifierade hindren: ”12 mil bottenlös mader, 11 sjöar och vikar, 

3/4 mil skyhöga berg och djupa dalar samt en 12.000 fot lång mosse.” 

  Bondeståndet förordar Lagan-linjen, men det hjälpte inte. De tre övriga stånden gick på rege-

ringslinjen, d.v.s. Nässjö-linjen. Och slutet på den segslitna frågan blev att 7,4 miljoner riksdaler 

anslogs och byggandet satte full fart. 

 
Petter Jönsson i Träslända. 

 

  En som inte får glömmas i detta sammanhang är den legendariske Petter Jönsson i Träslända vid 

Nässjö. Han kämpade oförtrutet under många år för att få södra stambanan över Nässjö. 

  Petter Jönsson var riksdagsman och bevakade järnvägsutvecklingen i landet noga alltifrån de 

första besluten. Han var väl sedd vid hovet och drog sig inte för att utnyttja sina kontakter med 

kungen för att få som han ville. Vid 1857 års riksdag, då man diskuterade anslag för fortsatt 

utbyggnad av södra stambanan, sade han ifrån: 

 – Ska vi bygga järnväg, så ska den gå förbi Träslända, för där bor jag! 

  Petter Jönsson dog på hösten 1859 och fick aldrig uppleva det definitiva beslutet att södra 

stambanan skulle dras fram över Nässjö. 

   
Färdig i etapper. 

 

  Södra stambanan färdigställdes i följande etapper: 

  Malmö – Lund 1/12 1856; Lund – Örtofta 23/12 1857; Örtofta – Höör 4/10 1858; Höör – Sösdala 

18/7 1859; Sösdala – Hässleholm 1/12 1860; Hässleholm – Älmhult 1/8 1862; Falköping – Ranten 

– Mullsjö 8/11 1862; Älmhult – Liatorp 1/12 1862; Liatorp – Alvesta 1/10 1863; Mullsjö – 

Jönköping 1/12 1863; Alvesta – Lammhult 1/6 1864; Lammhult – Sandsjö 1/10 1864; Sandsjö – 

Nässjö – Jönköping 1/12 1864. 

 
Invigningen. 

 

  Det var brukligt att kungen själv invigde nya järnvägar för 100 år sedan. Karl XV, som regerade 

vid denna tid, hade med pompa och ståt öppnat västra stambanan två år tidigare, men nu var han 

sjuk och sände prinsarna Oscar och August. Oscar blev senare kung Oscar II och vår störste 

järnvägsinvigare genom tiderna. August har gett namn åt det kända loket Prins August, som drar 

SJ:s jubileumståg. 

  Invigningsfestligheterna började den 1 december på morgonen i Kristinakyrkan i Jönköping, där 

prosten Modigh höll predikan. Därefter avgick invigningståget kl. 9.45 från Jönköpings station 

under kanonsalut. 

  Tåget bestod av åtta första- och andraklassvagnar samt två kungliga vagnar, en täckt och en 

öppen. Med i tåget fanns även en musikkår. 
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  Hela vägen utefter linjen till Nässjö hade man gått man ur huse och stationerna var festligt 

prydda, inte minst i Nässjö. Efter korta uppehåll i Tenhult, Forserum och Nässjö kom man till 

Sandsjö kl. 12. Där mötte ett söderifrån kommande tåg med åtskilliga från det hållet inbjudna 

gäster. Kl. 12.30 vände man tillbaka och kom till Nässjö kl. 13. 

  Här väntade en festmåltid dukad i stationshuset för 200 personer. Mannen bakom verket var 

Jönköpings hotells föreståndare hr Blanch. Det var en kall dag och invigningsresenärerna var 

ordentligt påpälsade. När de fått av sig kläderna förklarade prins Oscar i korta ordalag banan 

öppnad. Därefter gick man till bords. 

  Åtskilliga tal hölls och skålar dracks. Man sände även ett telegram till kungen för att ge uttryck 

för sin tacksamhet över att banan kommit till stånd. 

  Efter kaffet ringdes för avfärd igen mot Jönköping. Nässjöborna hade placerat tjärtunnor ute i 

sjön vid stationerna för att förnöja de höga gästerna. 

  Senare på kvällen hölls bal i Jönköpings hotells nya festivitetssal för 500 personer. Efter några 

timmars dans åt man supé vid midnatt. Klockan 1 var festen slut och banan ordentligt invigd. 

 
Trafiken. 

 

  Tidtabellen för december 1864 – maj 1865 visar, att det fanns direkt dagförbindelse med snälltåg 

Stockholm–Malmö. Tåget gick 6.06 på morgonen från Stockholm och kom till Malmö 23.50. En 

resa på i det närmaste 18 timmar. Av tidtabellen framgår vidare att man åt frukost i Gnesta 10 

minuter, middag i Falköping 18 minuter och aftonvard i Alvesta 12 minuter. 

  I riktning Malmö–Stockholm fanns ingen förbindelse över dagen. Man startade med snälltåg från 

Malmö 14.20 och kom till Jönköping 21.40. Övernattning och start nästa morgon 6.45. Ankomst 

till Stockholm 17.22. Total restid 27 timmar, på tåg 18 timmar. 

  Sommaren 1865 sätter man åter in dagsförbindelsen Stockholm–Malmö, men nu tar resan 19,5 

timmar. När vinter kommer låter man åter tågen övernatta i Jönköping. På så sätt fortgår trafiken 

fram till 1873, direktförbindelser sommartid, övernattning vintertid. Övernattningen flyttas till Al-

vesta och senare till Älmhult. 

  År 1873 började man med nattåg. Avgång från Stockholm 18.06 och ankomst till Malmö 12.50 

nästa dag. Året därpå blir linjen Katrineholm–Nässjö klar och tågen börjar gå den vägen. 

Genomgående tåg Stockholm –Malmö och vice versa sätts in även vintertid. Restiden blir drygt 18 

timmar på vintern och 16,5 timmar på sommaren. Dagssnälltåg förekommer inte sedan man börjat 

med nattåg. 

  Körtiden nedbringas ytterligare till 15 timmar och 15 minuter år 1882. Året därpå kommer de 

första sovvagnarna. 

  År 1885 dubbleras nattsnälltågen. Sommaren 1897 börjar man köra ett dagsnälltåg för första 

gången efter försöket 1875. Samma år debuterar restaurangvagnen. Sommaren 1904 börjar man 

köra de viktigare långgående tågen på SJ med samma hastighet om vintrarna som om somrarna. 

  År 1930 är man nere i en restid på 9 timmar och 17 minuter. Några år senare kommer elektri-

fieringen. 1932 är den klar mellan Falköping och Nässjö och 1933 hela vägen mellan Stockholm 

och Malmö. I december åker man med snabbaste tåg mellan de båda städerna på 9 timmar och 22 

minuter. 

  I dag kör SJ snabba expresståg på södra stambanan och restiden med dem är mellan Stockholm 

och Malmö 6 timmar och 20 minuter. Banan moderniseras fortlöpande. Den är numera dubbel-

spårig och försedd med automatiskt signalsystem. Detta i kombination med moderna snabba lok 

och högklassiga vagnar med goda gångegenskaper bidrar till de snabba körtiderna. 

 
Glädje i Växjö, när Ljungby 

ej fick södra stambanan. 
 

  Inför avgörandet i frågan, var södra stambanan skulle gå fram, fanns det endast två alternativ: 

antingen en bana över Alvesta eller en bana över Ljungby. 

  I Växjö ville man naturligtvis helst ha banan dragen över länsstaden och dåvarande riks-

dagsmannen för staden, borgmästare B. Hjort, hade av ”stadens äldste” vid sammanträde den 5 

november 1850 manats att han, ”om något förslag till järnväg om Växjö förekommer”, skulle 

kraftigt understödja ”en sådan för vårt samhälle så gagnerik sak”. 

  Men det var aldrig på allvar tal om att banan skulle gå över Växjö. Dels skulle det bli en för stor 

omväg, dels var terrängen med sjöarna och vattendragen här alltför olämplig, menade man. 

  När på 1860 års riksdag Alvesta-linjen segrade över Ljungby-linjen, och underrättelsen härom 

nådde Växjö på förmiddagen, samlade man sig i glädjen över denna utgång ”ett större antal av 

stadens och kringliggande bygdens invånare till en improviserad kollation, därvid skålar i de 
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varmaste ordalag föreslogs och med den innerligaste tacksamhet tömdes: för H.M. Konungen av 

regementsläkaren och riddaren Selldén, för Rikets Städer, av lektorn vid Växjö högre allmänna 

läroverk Andersson och speciellt för landshövdingen Wahlbom, talmannen Nils Pehrsson, Gustaf 

Johansson i Högnalöv och Johan Petersson i Alvesta, av rådmannen Wahlgren”. 

  Det hette vidare i pressen: 

  ”I ett telegram, som omedelbart efter festligheten expedierades till Stockholm, betygade deltagar-

na sin tacksamhet till här uppräknade riksdagsmän och underrättade dem tillika om den skyldiga 

uppmärksamhet, man här i dag visat dem”. 

  Sedan satte man i staden i gång en aktion för att få en bibana anlagd från Alvesta till Växjö. År 

1863 hade man aktieteckningen klar. Stationshuset tänkte man sig förlagt ”å Domprostgärdet 

framför södra änden av Kringelgatan, sederm. Kungsgatan, sedan änkefru Forsbergs därvarande 

boningshus borttagits”. I spetsen för järnvägsbolaget ställde sig den driftige och framsynte 

landssekreteraren C.A. Holmberg. Riksdagarna 1862 och 1863 beviljades statslån. Arbetet med 

banan började i november 1863, och redan den 5 juli 1865 kunde banan invigas. 

  Järnvägen Växjö–Karlskrona byggdes åren 1871–1874. 

  Dagen efter det att kung Oscar II, den 5 augusti 1874, hade invigt banan Växjö–Karlskrona, 

invigde han banan Emmaboda–Kalmar. 

  År 1899 invigdes banan Växjö–Klavreström, förlängd år 1902 till Åseda, år 1911 till Virserum 

och 1922 till Hultsfred. 

  Växjö–Tingsryds-banan invigdes 1897. 

  År 1923 var banan Brittatorp–Älghult färdig. 

 

Postdiligens från Växjö till Alvesta 
Posten celebrerar stambanestarten för 100 år sedan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Södra stambanans 100-årsjubileum är samtidigt ett postalt 100-årsjubileum, eftersom postverket 

från första början utnyttjade den nya järnvägslinjen för postbefordran i en särskild postkupé, där 

posten sorterades och utväxlades under resan. 

 
Tjuvstart 

 

  Postföringen på södra stambanan tjuvstartade redan i slutet av 1863. Den första ”postkupé-

expeditionen å södra stambanan” debuterade med andra ord, när banbyggandet nått fram till 

Jönköping norrifrån och till Alvesta söderifrån. 

  Sammanbindningen ordnade man med postdiligens, som utgick från Jönköping kl. 17.45 och 

nådde postexpeditionen i Alvesta kl. 8.30 nästa morgon. Sträckan Jönköping-Alvesta tog alltså 

dryga 15 timmar. När järnvägen blev klar reducerades den tiden till 3 timmar. 

Sveriges äldsta postkupé går som första vagn i det ”historiska tåget”, vilket skall föras fram mellan Falköping 

och Malmö via Alvesta för att celebrera södra stambanans tillkomst för 100 år sedan. 
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  I Alvesta fick man anslutning till det södergående tå-

get, och befordringstiden för post Stockholm-Malmö 

blev därigenom sammanlagt 32 timmar. I motsatt 

riktning gick det emellertid inte lika bra, eftersom 

diligensen till Jönköping kom jämt fem timmar för 

sent för att nå anslutning till tåget mot Falköping. 

  När stambanan i sin helhet öppnades för trafik den   

1 december 1864 uppnådde man en befordringstid på 

17 timmar för post Stockholm-Malmö. I motsatt 

riktning tog det emellertid hela 27 timmar, beroende 

på att posten söderifrån fortfarande hakade upp sig i 

Jönköping. Tidsvinsten var likväl enorm, eftersom det 

före järnvägens tillkomst tog omkring en vecka att 

befordra posten på landsväg mellan Stockholm och 

Malmö. 

  Den första turen med postkupé på södra stambanan 

slutade alltså i Alvesta och skedde jämt ett år före den 

högtidliga invigningen, d.v.s. den 1 dec. 1863. Tåget 

avgick från Malmö kl. 14.18. Vid 17-tiden var man i 

Hässleholm som då var ett nybyggarsamhälle av 

obetydlig storlek men en viktig knutpunkt i postalt 

hänseende.  

  I Hässleholm fick postkupén in den största post-

mängden sedan tåget lämnat Malmö, men så hade 

man också tre timmar på sig innan transitposten skulle 

vara klar i Alvesta för vidare befordran med post-

diligens till Jönköping. 

  I Alvesta anslöt en nyöppnad diligensförbindelse 

med Växjö, som fick stor betydelse för postföringen till den småländska residensstaden. 

  Den första resan med postkupé slutade alltså i Alvesta men utsträcktes sedan successivt i takt 

med banbygget. Den 1 juni 1864 fick man Lammhult som ändstation och den 1 oktober Bodafors 

(som då hette Sandsjö). Samtidigt avkortades diligenslinjen från Jönköping i motsvarande ut-

sträckning. 

 
Post till det historiska tåget 

 

  Som första vagn i det historiska tåget går en kombinerad tredjeklass- och postvagn (tågets äldsta) 

från 1854. Postkupén kommer under hela resan att vara bemannad med tidsenligt kostymerad 

postpersonal och i full funktion med stämpling och sortering av sådan post som tas emot under 

resan. 

  En verklig veteran får man i postkupén, förre 

kupémästaren Robert Falkenskog, Falköping, 

som nu är 75 år gammal och började sin postala 

bana redan 1905. 

  All post som tas emot under resan, kommer att 

förses med en specialstämpel. Den har utformats 

som en replik av en stämpel från 1800-talet och 

bär inskriften ”Södra Stambanan 1864–1964 ”. 

  På alla platser där tåget gör längre uppehåll, 

kommer söta postflickor att sälja frimärken och 

specialvykort med motiv från det historiska 

tåget. Försäljningen kommer att ske från två am-

bulerande kiosker, som getts formen av jättelika 

brevlådor. Den ena är en replik av 1800-talets 

svarta brevlåda, medan den andra är den s.k. 

östbergstypen, som 1912 ritades av ”stadshus-

arkitekten” Ragnar Östberg, och som blev vår 

första postgula brevlåda. 

  Jättebrevlådorna kommer emellertid också att 

Hästdiligens Växjö-Alvesta 
 
  Söndagen den 31 maj kommer en postdiligens, dragen av 

parhästar, att avgå från Växjö till Alvesta. 

  Klockan 13.15 står diligensen uppställd på Stortorget, varvid 

samtidigt frimärken kommer att försäljas i en tillfälligt 

uppställd kiosk. 

  Försändelser, som avlämnas till diligensen, kommer att 

jubileumsstämplas med den särskilda stämpel, som är i bruk 

inom postkupén i historiska tåget. 

  Kl. 15 avgår diligensen med kusk och en hornblåsande 

postiljon på kuskbocken. Båda är klädda i tidstypiska 

uniformer. I diligensen medföljer även ett par tidstroget 

klädda passagerare. 

  Den postdiligens, som kommer att avgå från Växjö till 

Alvesta, kommer att påminna om den diligens, som posten gick 

mellan Växjö och stambanan under tiden mellan dennas 

tillkomst och färdigställandet av Växjö-Alvesta järnväg, vilken 

invigdes den 5 juni 1864. Diligensförbindelsen upprätthölls 

genom P. Bromans i Växjö hyrkuskverk. Den öppnades redan 

då södra stambanan hade nått upp till Liatorp under år 1863. 

När banbygget hade nått till Alvesta, gick diligensen dit i 

stället. Liatorpsförbindelsen fungerade tre gånger i veckan 

och på Alvesta-linjen blev det daglig förbindelse. 

Interiör från Sveriges äldsta postkupé. Sorteraren 

Sven-Åke Ohlsson visar hur opraktiskt välklädda 

posttjänstemännen kunde vara på den tiden. Till de 
reglementerade inventarierna hörde stearinljus, 

lackstång, spritlampa, brevvåg och – spottkopp!  
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göra skäl för namnet i så måtto att de förses med brevinkast, där allmänheten kan posta sina 

försändelser. Dessa försändelser kommer sedan att postbehandlas ombord på tåget och förses med 

den tidigare nämnda specialstämpeln. 

  Under järnvägens första år baserades postutväxlingen mellan stambaneorterna och det kring-

liggande området i huvudsak på hästanspända postdiligenser, som kunde medföra passagerare. För 

att bringa detta i åtanke anordnas tidsenliga postföringar med diligens på sträckorna Växjö-Alvesta 

och Kristianstad-Hässleholm. Diligenserna kommer att anlända till Alvesta och Hässleholm sam-

tidigt med det historiska tågets uppehåll där. 

  Över 200.000 personer på anhalterna utmed det historiska tågets väg kommer att inbjudas att 

delta i en jättepristävling, som ordnas gemensamt av SJ och Posten. Bland dem, som besvarat 

frågorna rätt och dessutom uppfyllt villkoren på riktig adressering och frankering, utlottas sedan 

200 gratisresor med SJ på sträckan hemorten-Trelleborg och åter resp. Malmö-Sassnitz tur och 

retur. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 83 Lördagen den 30 Maj 1964. 
 

Karl Karlsson 
död 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  På torsdagen avled i sitt hem efter en längre tids 

sjukdom f. verkstadsarbetaren Karl Karlsson, Karls-

borg, Vislanda, nyss fyllda 69 år. 

  Den avlidne var född i Vislanda där fadern var 

småbrukare. Under ungdomen arbetade han dels vid 

lantbruk i Skåne, dels under första världskriget vid 

Hästhagens torvmosse i Vislanda. 1922 ingick han 

äktenskap, och makarna arrenderade ett mindre 

jordbruk under Vislanda prästgård. Några år senare 

inköpte de en liten gård i Lindås, Vislanda. Emedan 

jordbruket var för litet för att giva bärgning åt den 

växande familjen måste Karlsson arbeta bredvid, 

varför han tog anställning vid SJ:s skrotningsverk-

stad i Vislanda, där han arbetade till pensionsåldern. 

På 1940-talet sålde makarna gården och förvärvade 

fru Karlssons föräldrahem i Kvarnabacken, Vis-

landa. Under sin krafts dagar var Karlsson en av 

förgrundsfigurerna inom det kommunala livet i Vis-

landa. Sålunda tillhörde han kommunalfullmäktige i 

ett fyrtiotal år, under de senare åren som dess ordf. 

Vidare tillhörde han kommunalnämnden, var pensionsnämndens ordf. i 26 år, nykterhetsnämndens 

ordf. under många år, var ledamot i socialnämnden, var kronans ombud i taxeringsnämnden, 

tillhörde skolstyrelsen, var ledamot i kyrkofullmäktige och kyrkoråd, har varit styrelseledamot i 

Vislanda kooperativa handelsförening, var f.n. ordf. i Sjukkassans försäkringsnämnd, har under de 

senaste 25 åren varit föreståndare för Arbetsförmedlingen i Vislanda, samt har varit mycket anlitad 

 

 

 
Min älskade make, 

vår käre far, 

morfar och farfar 

Karl Karlsson 
* 18/5 1895 

har i dag lugnt och stilla lämnat oss. 

Djupt sörjd och saknad men bevarad 

i tacksamt och aktat minne. Med oss 

deltager syskon och övrig släkt och 

vänner. 

Vislanda den 28 maj 1964. 

ANNA 

Inga och Åke 

Karin och Sture  

Eric och Berit 

Stina och Ingvar 

Arne 

Kerstin och Weine 

Barnbarnen 

En fridens ängel ropar: Kom! 

Och hjärtat skall ej vackla, 
När döden sakta vänder om 

Den bleka livets fackla. 

Så nöjd jag far den tysta färden: 
Jag är så trött, så mätt på världen. 

Sv. Ps. 388. 

  För dem, som önskar följa vår käre till 
hans sista vilorum, meddelas att jord-

fästningen äger rum i Vislanda kyrka 
lördagen den 6 juni 1964 kl. 14. Efter 

jordfästningen inbjudes till en minnes-

stund å Vislanda hotell. 
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vid fastighetsförsäljningar och bouppteckningar. Han har ända sedan ungdomen varit organiserad 

nykterhetsman, vilken sak låg honom varmt om hjärtat. 

  Han sörjes närmast av makan Elsa, f. Melin, och sex barn, Inga gift med fastighetsmäklare Åke 

Björstrand, Värnamo, Karin gift med handelsresanden Sture Landström, Borås, Erik varuhuschef 

vid Domus i Värnamo, Stina gift med kylmontör Ingvar Gustavsson vid KLS, Alvesta, Arne som 

vistas i USA, Kerstin gift med plåtslagare Weine Karlsson, Ryd, barnbarn och syskon. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 85 Tisdagen den 2 Juni 1964. 
 
Födelsedag. 
 

             60-åring.   

 

  60 år fyller på fredag kyrkovärden Arvid Johansson, Hönetorp, Vis-

landa. Han är född på den gård i Hönetorp, som han själv äger och 

brukar sedan många år. Alltifrån ungdomstiden har Johansson varit 

intresserad av kommunala och politiska frågor och hans kunnighet och 

intresse har tagits i anspråk av olika nämnder och styrelser. Han är 

kyrkokassör och ledamot i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, pastorats-

delegerade och boställsnämnden. I Vislanda kommunalfullmäktige har 

han varit ledamot i ett 20-tal år, ordförande i barnavårdsnämnden och 

nykterhetsnämnden sedan 1952. Vidare är han ledamot av taxerings-

nämnden och god man vid lantmäteriförrättningar. Sedan 1937 är herr 

Johansson huvudman i Vislanda pastorats sparbank och dess ordförande 

sedan 1955. Ordförande i föreningen Vislanda kommuns enskilda vägar och Vislanda jakt-

vårdsområde, ledamot i styrelsen för Kronobergs läns allmänna försäkringskassa. I Vislanda RLF 

har han varit medlem sedan 1940 och ordförande sedan 1950. Under tidiga år var han kassör i 

Vislanda SLU-avdelning och BF-avdelning. Trots allt arbete med jordbruket och uppdragen får 

jubilaren tid över för sin hobby, som är jakt. 

 

 

Högtidligt i Vislanda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  När jubileumståget med loket ”Prins August” på måndagsmorgonen stannade i Vislanda, 

hade samhällsborna talrikt mött upp. 

  Dessförinnan hade ”postflickorna” haft en god åtgång vid försäljningen av kort och 

frimärken och stationsinspektor Erik Enbom, Vislanda, i ett kort anförande presenterat det 

Stationsmästare Sven Kronström överlämnade ett tennfat till byråchefen 
Lennart Wahlberg. 



 
37 

gamla tåget. Stationsmästare Sven Kronström, Vislanda, överlämnade till färdledare 

byråassistent S. Wahlberg, Göteborg, en tenntallrik med inskription som tack från 

Vislanda kommun för de gångna 100 åren och herr Wahlberg tackade och överlämnade 

standar till kommunen. 

  Sedan tåget med sina passagerare och tjänstemän vederbörligen ”avhurrats” ringde 

konduktören med sin klocka och lokföraren gav vederbörlig avgångssignal med lokets 

visselpipa och så fortsatte tåget sin färd mot Malmö. 

 

 

 

Vislanda får tennisplan 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Vislanda får en tennisplan i höst. I lördags skedde det stora arbetet på anläggningen, ett 

arbete som omräknat i pengar kan värderas till över 5.000 kronor. En fördjupning vid 

sidan av den vackra idrottsanläggningen fylldes med hela 500 kubikmeter sand och hela 

arbetet skedde med ett uppbåd av frivilliga krafter av stora dimensioner: sex lastbilar, en 

planeringstraktor och två stora lastmaskiner. 

  Företagare hade ställt lastbilar och övriga maskiner gratis till förfogande och vid 

spakarna och rattarna fanns andra frivilliga krafter. Bilparken gick i skytteltrafik mellan 

A-Betong, som bl.a. skänkte sanden, och idrottsanläggningen från 7 på morgonen till 15 

på eftermiddagen. 

  Den drivande kraften för tillkomsten av en tennisplan har varit fabrikör Carl W. 

Carlsson och disponent Olle Olsson och övriga i en speciell kommitté: bankkamrer 

Gerhard Johansson, elektriker Torsten Forsmark, järnvägstjänsteman Erik Hult och stud. 

Lars-Erik Johansson. 

  Diskussionen om en tennisplan har pågått sedan jag kom hit för åtskilliga år sedan, säger 

Carl W. Carlsson, men något reell blev inte av, förrän Olle Olsson kom med. 

  När vi har möjlighet spela tennis på sommaren är det en andra önskan som är aktuell, en 

gymnastiksal med de rätta dimensionerna av 18 x 36 meter för även vintertennis. Vi 

hoppas på förstående från berörda myndigheters sida. 

  Diskussionen om utformningen av en gymnastiksal för Vislandas del är i gång. 

  Tennisanläggningen är kostnadsberäknad till 18.500 kronor. Ca 8.000 kronor erfordras i 

pengar för arbetet. Det gäller här kostnaden för gummiasfalt, nätet och stolparna bl.a. 
 

Sten-Åke Christensson i lastbilen och Malte Samuelsson på planeringstraktorn och mellan 

dem fr.v. Carl W. Carlsson, Torsten Forsmark, Olle Olsson och Gerhard Johansson. 
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Ur Smålandsposten N:o 89 Tisdagen den 9 Juni 1964. 
 

Dödsfall. 
 

Samuel Nilsson †. I söndags avled på sjukhem i 

Älmhult f. lantbrukaren Samuel Nilsson, Hullings-

ved, Vislanda. 

  Han var född i Hullingsved år 1882. År 1905 reste 

han till Amerika, där han stannade fem år. Efter 

hemkomsten köpte han en del av fädernegården och 

uppförde där nya byggnader. Förutom arbetet med 

jordbruket har han ägnat sig åt snickeri. År 1911 

gifte han sig. 

  Närmast sörjande är maka och sönerna Henning 

och Ivar. I sorgen deltager sonhustrur, barnbarn, 

syskon, övrig släkt och många vänner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Min älskade Make, 

vår käre Far och Farfar 

Samuel Nilsson 
* 29/1 1882 

har i dag lugnt och stilla lämnat oss. 

Djupt sörjd och saknad men bevarad 

i tacksamt och aktat minne. Med oss 

deltager syskon, övrig släkt och 

vänner. 

Hullingsved, Vislanda den 7/6 1964. 

EMMA 

Henning och Brita  

Ivar och Alice 

Conny 

Skönt är att vila när krafterna domna 

borta från världens oro och strid. 
Skönt i den eviga vilan få somna 

Vi önska dig alla, Vila i frid. 

Sv. Ps. 377. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka, söndagen den 14 juni kl. 10.00. 

  Efter högmässans slut en vänlig 
inbjudan till en minnesstund å Centrum-

baren. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 92 Måndagen den 13 Juni 1964. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dödsfall. 
 

Hulda Pettersson †. Efter en tids sjukdom har 

avlidit i Växjö änkefru Hulda Pettersson, Fållen, 

Vislanda, i sitt 78:de levnadsår. 

  Hon var född i Vederslöv, där fadern var soldat. 

Uppväxt i ett hem med flera syskon fick hon re-

dan före konfirmationen börja arbeta borta och 

bidraga till sin egen försörjning. 20-årig ingick 

hon äktenskap med lantbrukaren Gustav Petters-

son, och makarna förvärvade en liten gård i Fål-

len, Vislanda. Här har hon tillsammans med en 

idog make uppfostrat tio barn till dugliga med-

borgare, av vilka nio är i livet. Det mest utmär-

kande för Hulda Pettersson var hennes i alla livets 

skiften glada och smittande humör. Även om 

arbetet med den stora familjen och andra svårigheter hopade sig såg hon dock alltid ljust på 

tillvaron. Änka sedan 1955 har hon tillsammans med en dotter bott kvar på gården. 

  Hon sörjes närmast av sju döttrar och två söner, Ida gift med hr Karl Häll, Fållen, Vislanda, Anna 

gift med lantbrukare Martin Karlsson, Billingetorp, Aringsås, Sven lantbrukare bosatt i Hornsborg, 

Astrid gift med glasarbetare Teodor Albinsson, Alsterfors, Rut gift med jordbruksarbetaren Harald 

Svensson, Ålshult, Karl gårdsföreståndare på Ugnabygdens gård i Vislanda, Gunhild änka efter 

lantbrukare Erik Pettersson, Kvenneberga, vilken de senare åren vistats i hemmet, där hon givit 

modern en kärleksfull omvårdnad, Gerda gift med sågverksarbetaren Anders Pettersson, Ekelund, 

Vislanda, Stina gift med snickaren Åke Pettersson, Hjortsberga. Hon efterlämnar vidare barnbarn, 

barnbarnsbarn, syskon, övriga släktingar och många vänner. 
 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 95 Måndagen den 22 Juni 1964. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära mor, 

mormor och farmor 

Hulda Pettersson 
har i dag stilla insomnat i sitt 78:e 

levnadsår. Djupt sörjd och saknad av 

oss barn, barnbarn och barnbarns-

barn, bröder, svägerskor, svågrar, 

släkt och många vänner. 

Fållen, Vislanda den 11 juni 1964. 

BARNEN 

Dyra Moder ömt vi sakna 

Dig som var så huld och kär 
Men vi hoppas Du får vakna 

Till ett liv mer värt än här. 
Likväl skymmes våra blickar 

Utav tårar vid Din grav, 

Gode Gud som sorgen skickar 
Löna Mor för vad hon gav. 

Sv. ps. 594. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-
ka, söndagen den 21 juni kl. 10.00. 

   

 

 

Gundolf Ahrens 

Kristina Johansson 

Malente-Gremsmülen             Vislanda 

      Väst-Tyskland                                

                                

 

 

 

LYSNING 

KYLTEKNIK, Vislanda 

Specialisten på    KYL  FRYS    Reparerar allt 

överallt dygnet runt till lägsta pris. 

Tel. 0472/304 58 – 304 37. 
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Fotbollslag i diket vid Vislanda 
 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fyra unga Göteborgare skadades, dock ingen livsfarligt, vid en vådlig dikesfärd vid in-

farten till Vislanda vid 19-tiden i går kväll. 

  En lätt transportbuss hemmahörande i Göteborg var på hemväg efter ett besök i Kalmar, 

där resenärerna, 18 man från IK Götahed spelat juniorfotboll. Vid infarten till Vislanda 

skulle bussföraren jaga bort en mal, som förirrat sig in på vindrutan. Därvid tog han ett 

ögonblick uppmärksamheten från vägen, varvid bussen med vänsterhjulen gick utanför 

asfalten och skar ned i gruset, for utför den ganska höga vägslänten, krockade med en 

björk och välte. 

  Fyra man blev så pass allvarligt skadade att de i ambulans måste föras till Växjö lasarett. 

Endast en, Hans Strömberg, som ådragit sig bl.a. en hjärnskakning behövde dock stanna 

för vård. 

 
 

Bränder vid Vislanda 
 

  Det häftiga åskvädret, som midsommar-

afton drog fram över Vislanda förorsakade 

två utryckningar för Vislanda brandkår. 

  Blixten slog ned och antände en ladugård i 

Färanäs, Blädinge som äges av urmakare 

Gunnar Johansson, Vislanda. I boningshuset 

som ej är bebott, gick blixten genom ett golv 

och antände en gardin men här släcktes elden 

av sig själv. Däremot var ladugården helt 

övertänd, när brandkåren kom dit. Brand-

männen fick helt inrikta sig på att hindra 

eldens spridning till den närbelägna skogen. 

Mellan boningshuset och ladugården står en del stora lövträd, som bildade ett gott brand-

skydd. 

  Brandkårens andra utryckning som också förorsakades av fredagens åskväder, kom 

konstigt nog inte förrän på lördagen. En blixt hade slagit ned i en gran öster om Vislanda 

gamla prästgård. Elden hade här legat och pyrt och observerades först på lördagsefter-

middagen av en förbipasserande person, som såg att det rök i skogen. Brandkåren fick här 

ett besvärligt arbete. Det fanns inte något vatten i närheten och brandmännen fick gräva 

runt om brandplatsen. Man måste vara tacksam för att branden observerades i tid, 

 

 

Stig Pettersson 

Birgitta Ring 

Liatorp.                                   Vislanda. 

Midsommarafton 1964. 

Bo Rydström 

Berit Hammarström 

Vislanda.                         Klavreström. 

Midsommarafton 1964. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

Bussen välte och blev illa tilltygad. 



 
41 

eftersom brandhärden låg mitt inne i ett större skogsområde. Omkring 70 kvm. förstördes 

helt av branden. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 97 Torsdagen den 25 Juni 1964. 
 

Baby skadad vid 

krock i Vislanda 
 

  Vid en kollision mellan två personbilar vid 

Kojtet i Vislanda i tisdags skadades en fyra 

månaders baby och fick föras till Växjö 

lasarett. 

  Olyckan inträffade då en Gotlandsbil på väg 

från Halmstadshållet i korsningen med vägen Vislanda – Alvesta körde ihop med en bil 

från Alvestahållet. Den senare bilen hade stannat vid stopptecknet, men körde så ut på 

vägen då den andra bilen passerade. Kollisionen blev ganska våldsam och bilarna fick 

stora materiella skador. 

  Babyn låg i en vagga i Gotlandsbilen, och då denna kastades på sidan ådrog sig den lilla 

en del skador och fördes till lasarettet, där hon fick stanna för observation. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 98 Lördagen den 27 Juni 1964. 
 

Dödsfall. 
 

Fritiof Löfgren †. På torsdagen avled f. smeden 

Fritiof Löfgren, Björkliden, Vislanda, i sitt 82:a lev-

nadsår.  

  Den avlidne var född i Vislanda samhälle, där 

fadern var smed. Under ungdomen arbetade han hos 

fadern och utbildade sig till en skicklig yrkesman. 

Senare övertog han tillsammans med en broder 

faderns verksamhet. Under flera år arbetade han 

även åt SJ, bl.a. som smed vid Hästhagen. Sedan 

1955 har han bott ensam i sin fastighet vid Järn-

vägsgatan tills för två år sedan, då han sålde denna 

och flyttade till vårdhemmet Björkliden. 

  Han sörjes närmast av syster och broder i Stock-

holm, svägerska och syskonbarn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne Aronsson 

Alice Salomonsson 

Vislanda.                               Vislanda.                                    

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

 

 

 
 

Vår käre broder 

Fritiof Löfgren 
har i dag stilla insomnat i sitt 82:a 

levnadsår. Djupt sörjd och saknad, 

men i tacksamt minne bevarad av 

oss, svägerskor, syskonbarn, övrig 

släkt och många vänner.  

Vislanda den 24 juni 1964. 

HEDVIG 

Aron och Elsa 

Sist, min Gud, jag dig nu beder: 

Tag min hand uti din hand 

Så att du mig alltid leder, 
Förer till ditt fröjdeland, 

Varest ändas allt besvär; 

Och när loppet slutat är 
Och jag dig min ande sänder,  

Tag då den i dina händer. 

Sv. ps. 594. 

  För dem, som önska följa vår käre 

broder till hans sista vilorum, meddelas 

att jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka, lördagen den 4 juli kl. 13.30. 

  Samling vid kyrkan. 

  Efter jordfästningen inbjudan till en 
minnesstund å Björkliden. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 100 Tisdagen den 30 Juni 1964. 
 

Dödsfall. 
 

Johan Jönsson †. På lördagen avled i sitt hem efter 

en kort tids sjukdom f. lantbrukaren Johan Jönsson, 

Trästen, Vislanda, nyss fyllda 87 år.  

  Den avlidne var född i Munka Ljungby. Uppväxt i 

en småbrukarefamilj med tio syskon, var Jönsson en 

man som gått igenom livets hårda skola och arbetat 

sig upp till ett visst välstånd. Redan före konfirma-

tionen fick han börja arbeta borta och bidraga till sin 

egen försörjning. Under tidiga ungdomen hade han 

drängplatser hos skånska bönder. Efter värnplikten 

hade han olika anställningar, däribland vid socker-

bruk. 1913 ingick han äktenskap. Enär ett eget hem 

hägrade inköpte han ett område vildmark, vilket 

makarna uppodlade och byggde hus på och gjorde 

detta till ett idylliskt småbruk, där de kunde få sin 

bärgning. När deras dotter 1944 ingått äktenskap 

sålde makarna sin gård och flyttade till hennes hem 

i Trästen, Vislanda, där de åtnjutit en kärleksfull 

omvårdnad. Begåvad med en god hälsa var Jönsson 

ända till strax före sin död i daglig verksamhet med 

lättare sysslor. 

  Han sörjes närmast av åldrig maka, dottern Ingrid 

och hennes man, lantbrukaren Ivan Samuelsson, 

Trästen, Vislanda, barnbarn och två syskon. 

 
 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 101 Torsdagen den 2 Juli 1964. 
 
Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka har vigts byggnadsingenjör Stig Inge Roland 

Lennartsson, Växjö, och kontoristen Inger Gunvor Franzén, 

Vislanda. Vigselförrättare var kyrkoherde Karl Andersson. Som 

ingångsmusik spelades marschen ur ”En midsommarnattsdröm” 

av Mendelsohn. Från läktaren sjöng fru Birgit Bergman, Vis-

landa, ”O, hur ljuvt det är att komma”. Efter vigseln gav bru-

dens fader middag i hemmet för den trängre vänkretsen varvid 

förekom tal, sång och musik. Ett 50-tal telegram anlände. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Min älskade make, 

far och morfar 

Johan Jönsson 
har i dag stilla insomnat i en ålder av 

87 år och fem dagar. Lämnande oss, 

syskon, övrig släkt och många 

vänner i sorg och saknad. 

Trästen, Vislanda och Munka Ljungby 

den 27 juni 1964. 

HILMA JÖNSSON 

Ingrid och Ivan 

Valter, Sten, Tore, Solbritt 

Berit, Hjördis, Carina 

Du bäddas i hembygdens soliga famn, 

Där inga smärtor dig trycka 

Vid barndomens kyrka Du hunnit i hamn 
Där kära Din kulle skall smycka 

Det är barndomens klockor som ringa 

Och frid är det budskap de bringa. 

Sv. ps. 331. 

  För dem, som önskar följa den avlidne 

till hans sista vilorum, meddelas att jord-
fästningen äger rum i Munka Ljungby 

kyrka torsdagen den 2 juli kl. 14.00. 

  Efter begravningsakten en vänlig inbju-
dan till en minnesstund å Café Centrum. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

Hr Roland Lennartsson, Växjö med 
maka Inger, f. Franzén, Vislanda. 

(Hovfoto: Visit, Växjö). 
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Lösöreauktion på Ugnabygden i Vislanda 
 

  I tisdags förrättades lösöreauktion på Ugnabygden i Vislanda, där direktör Albert Påhls-

sons dödsbo avyttrade det yttre lösöret. 

  Mycket folk hade samlats på auktionsplatsen trots det vackra höbärgningsvädret, och 

någon svårighet för utroparen nämndeman Allan Magnusson, Växjö, att få bud förefanns 

ej. Av priserna kan bl.a. nämnas: jaktvagn 875 kr., skrinda 475 kr., äldre Fergusontraktor 

1951 års modell 3.800 kr. 

  Dödsboet har i dagarna försålt fastigheterna Ugnabygden 2: 1, Fagerås 1: 2 och 

Skeppshult 1: 8, samtliga i Vislanda kommun, till Lantbruksnämnden i Kronobergs län 

till ett pris av 900.000 kr. 

  Samtliga affärer för dödsboets räkning har förmedlats genom C.F. Rydbecks Egendoms-

byrå, Växjö. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 102 Lördagen den 4 Juli 1964. 
 

KOPPARSLAGAREN, SOM 

BLEV MÅNGKONSTNÄR 
 

  I vårt lilla småländska stationssamhälle Vislanda lever och 

verkar en konstnär, vars levnadsöden och livsverk är ganska 

enastående och värda att bli mera allmänt kända. 

  Den unge konstnärens namn (ung är väl ett relativt begrepp, 

han är nu i femtioårsåldern) är Harald Andersson. Han lever 

stillsamt och tillbakadraget och jagar sannerligen ej efter rykt-

barhet. Men när man haft turen att ”upptäcka” honom, så 

behöver man inte gå tomhänt från sammanträffandet. Ty hans 

berättareförmåga är god, och han har verkligen något att be-

rätta. Han säger: 

 – Min far var kopparslagare liksom hans far och farfar före honom, och det var därför rätt 

naturligt, att min något äldre bror och jag skulle fullfölja traditionen. Det gjorde vi också under 

några år, men min längtan stod alltmer till mera självständigt skapande uppgifter. Jag började rita 

och måla så smått, och jag övergick i sinom tid till målaryrket. Men oh, vad jag längtade efter att 

få lära mig något mer än vanlig plankstrykning! Min far sa, att om han hade haft pengar, så skulle 

han ha skickat mig till målarskola i Malmö, men tyvärr fanns det inga möjligheter till sådant. En 

korrespondenskurs i teckning och målning var det enda som kunde åstadkommas. Någon teoretisk 

utbildning i övrigt utöver folkskolan hade jag inte heller. 

  I konfirmationsåldern började Harald som trädgårdslärling. Det var blommornas färg- och form-

prakt som lockade. Och visst fanns det tjusning i detta arbete. Men något utrymme för egen 

skaparkraft fanns det ju knappast. Det var Vår Herre, som agerade på denna scen, och Honom 

kunde man ju inte konkurrera med. 

  Det blev att återgå till målaryrket, och där arbetade unge Harald i fyra år, till dess han ansågs ut-

lärd och då kunde komma in i fackföreningen. Och så tjänade han några hundra kronor, så han 

kunde gifta sig och sätta bo i den småländska hembygden. 

  Nu blev det koppar- och bleckslageri igen men denna gång mera i form av konsthantverk. Det 

blev tenn- och mässingssmide, brickor, ljusstakar, kandelabrar, altarkärl och andra prydnads-

föremål. 

 

En dopfunt och en kungabyst. 
 

  År 1938 fick Harald Andersson och hans bror en fin beställning. Det var en dopfunt till hem-

bygdens kyrka. Församlingens syförening hade samlat ihop några hundralappar. Det räckte nu 

knappast till materialet och än mindre till att ge någon ersättning för arbetet. Men de unga 

bröderna såg inte så mycket till slanten som fastmera till skaparglädjen och kanske äran. (Det vore 

väl knappast mänskligt annat). 
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  Det blev en praktpjäs av mässing, som pryder Vislanda kyrka och som utan tvivel utgör en av 

kyrkans vackraste klenoder. Samma år hölls en stor militär manöver i Kronobergs län, ”Gamle 

kungen” hade sitt högkvarter på Huseby gods alldeles i närheten av de unga konsthantverkarnas 

lya. De båda ynglingarna tog sig dristigheten att göra en kopparbyst av kungen i naturlig storlek 

och med den begav de sig till Huseby, där de genom fröken Florence Stephens förmedling fick 

företräde för Majestätet. Kungen blev högst intresserad och även imponerad av de unga konst-

hantverkarnas skapelse. ”Det var bra gjort, pojkar”, sa han, ”vem har lärt er det?” ”Det är far, som 

har lärt oss att driva metallen”. Han frågade också om han kunde få köpa bysten och vad den 

kostade. Svaret blev att den inte var till salu, men om de fick överlämna den som gåva till Högst 

Densamme, så skulle de känna sig glada och tacksamma. Och visst fick de, men då skall ni också 

få en present av mig, sa kungen, och lät hämta två signerade kungaporträtt, som nu pryder de båda 

konsthantverkarnas hem i Vislanda. Harald Andersson förklarar med glimten i ögat att han gärna 

skall göra fler byster av kungar och furstar, men då vill han kanske ha något mer i ersättning än ett 

signerat porträtt. 

  När kungen hade signerat bysten, bar det sig inte bättre än att en herre bland uppvaktningen 

råkade stöta till den, så att majestätet fick en bula i pannan. Skadan var emellertid snart avhjälpt 

och sedan fick bysten följa med kungen till Stockholm, där den väl alltjämt förvaras i något av 

slottets gemak. 

 

Målare och skulptör, fiolbyggare och musiker. 
 

  Sedan dess har Harald Andersson skapat många nya konstverk i mässing, tenn, koppar och silver. 

Främst har han specialiserat sig på kyrklig konst och det är många kyrkor runt om i Småland och i 

andra delar av landet, som prytts med alster av hans hand, vackra ljusstakar, kandelabrar och 

altarkärl. När vår nuvarande kung under sin Eriksgata 1954 besökte Grimslövs folkhögskola, fick 

han av skolans lärare och elever mottaga en vacker silverbägare tillverkad av denna smålands-

konstnär. 

  Men Harald Andersson har också andra strängar på sin lyra. Han är målare, tecknare och 

skulptör. Mest är det hans egna familjemedlemmar, som stått modell för hans skulpturer, men i sin 

målarkonst har han sökt sig även andra motiv. Redan när han avverkade sin korrespondenskurs i 

teckning och målning skickade han in ett elevprov, som fick en ganska originell bedömning. 

”Mycket bra”, lydde omdömet, ” men tyvärr är det nog en smula plagiat av en känd amerikansk 

konstnärs manér”. Harald Andersson hade aldrig hört talas om denna konstnär och än mindre sett 

något alster av hans hand. Han läste emellertid senare 

om honom i ett uppslagsverk och fick då veta, att ve-

derbörande utmärkte sig för ett rappt och schwung-

fullt manér. Det var ju intressant att höra för den som 

ofrivilligt plagierat en okänd storhet. 

  Vid trettioårsåldern hade Harald Andersson redan en 

produktion på ett sjuttiotal porträtt bakom sig och han 

har sedermera fått tillfälle att avbilda många av hem-

bygdens kända gestalter med länets hövding Thor-

wald Bergquist i spetsen. När drätselkammaren i 

Växjö för några år sedan skulle hedra avgående ord-

förande med ett porträtt beställdes detta ursprungligen 

av en känd konstnär i Stockholm, men då resultatet ej 

blev till belåtenhet, gjordes en beställning hos Harald 

Andersson. På sin tid uppmärksammades också Ha-

rald Andersson av professor Wrangel och en gratisut-

bildning väntade Andersson, när Wrangel helt hastigt 

avled. Även tuschteckning har Andersson sysslat med 

och han ägnade sig bl.a. en lång tid åt att teckna gam-

la backstugor, vilka teckningar nu blivit efterfrågade 

av dem som från sin barndom minns dessa gamla 

stugor, vilka nu snart är ett minne blott. 

  Det är emellertid ännu inte slut på Harald Anders-

sons mångskiftande skaparkraft. Att en målare och 

konsthantverkare också bygger fioler torde väl knap-

past höra till vanligheten, men Harald Andersson gör 

det. Hur han började med den hanteringen vet han 

knappast själv. Jag var intresserad av musik-instrument, säger han, och då föll det sig rätt naturligt 

Dopfunt i Vislanda kyrka. 
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att jag även ville försöka mig på att skapa sådana, inte för avyttring utan endast för mitt eget nöjes 

skull. Själv är han en duktig violinist och även sångare. Naturligtvis blir inte tonen i dessa 

metallinstrument av samma valör som i trä-fiolerna, men lustiga är de att titta på och de vittnar på 

sitt sätt om Anderssons fantasi och mång-kunnighet. 

  I mitten av 40-talet lät Harald Andersson bygga sig ett vackert eget hem, som även inrymmer 

hans ateljé och som bär många vittnesbörd om hans konstförfarna händer. Det är byggt med största 

omsorg och har blivit något av ett drömslott i nära kontakt med den småländska skogen, en 

idealisk miljö för en skapande konstnär, som söker sin främsta inspiration i naturen. 

                                                                                                                                               E. N–n.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 106 Lördagen den 11 Juli 1964. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dödsfall. 
 

Ivar Johansson †. Natten till torsdagen avled i 

Växjö f. järnvägstjänstemannen Ivar Johansson, 

Vislanda, i sitt 62:a levnadsår. Den avlidne var 

född i Skörda, Vislanda, där föräldrarna var lant-

brukare. I ungdomen var han i tre år värvad vid 

kustartilleriet i Karlskrona. Efter slutad tjänst-

göring återvände han till Vislanda och anställdes 

vid Statens torvmosse i Hästhagen. I mitten av 

1920-talet ingick han äktenskap och makarna 

bosatte sig i Hästhagen. Senare anställdes han vid 

SJ:s elektrifieringsarbeten i Norrland. Under den-

na tid var makarna bosatta i Ockelbo, Gävle. 1950 

drabbades han av en svår sjukdom som bröt ned 

honom, varför han erhöll sjukpension. Då åter-

vände han till Vislanda. Under de senare åren har 

han tjänstgjort som telefonvakt vid Vislanda 

taxistation. 1945 blev han änkling. 

  Närmast sörjes han av sex barn, syskon, svågrar och svägerskor. Av barnen är Anna-Greta 

konfektionsbiträde i Sundbyberg, Erik verkstadsarbetare i Stockholm, Arnold anställd vid Skånska 

Cement i Kalmar, Inga-Lisa gift med verkstadsarbetaren Uno Blomgren, Hofors, Ivan järnverks-

arbetare i Sandviken och Leif stud. och bosatt i Sundbyberg. 
 
 
 
 

 

 

Åke Olsson 

Alice Gustafsson 

Vislanda.                               Vislanda.                                    

Bornholm den 11/7 1964. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

 

 

 
 

Vår käre Far,  

Farfar och Morfar 

Ivar Johansson 
* 8/6 1903 

† 9/7 1964 

har lämnat oss i djupaste sorg och 

saknad. 

Vislanda den 9/7 1964. 

Anna-Greta 

Arnold och Gisela 

Erik och Birgit 

Inga-Lisa och Uno 

Ivan och Ragnhild 

Leif 

Barnbarnen 

samt övrig släkt och vänner 

För dem, som sjukdom blott är givet, 

är döden skönare än livet. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-
ka onsdagen den 15 juli kl. 14.00. 

  Efter jordfästningen inbjudes till kaffe 

på Vislanda Hotell. 
  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 108 Tisdagen den 14 Juli 1964. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Bröllop. 
 

  På lördagen vigdes i Vislanda kyrka holzkaufmann Gundolf 

Ahrens, Malente-Gremsmühlen, och fröken Anna Kristina Jo-

hansson, dotter till posttjänsteman Gerdt Johansson och hans 

maka Anna-Lisa, Stenbacka, Vislanda. 

  Då brudparet intågade i kyrkan spelade från läktaren kantor 

Herman Johansson, Växjö, bröllopsmarschen ur ”En mid-

sommarnattsdröm” av Mendelsohn. Vigselförrättare var kom-

minister Gunnar Urselius, Blädinge. När brudparet lämnade 

kyrkan spelades ”Preludium i C-dur” av Bach. Efter vigseln gav 

brudens föräldrar middag i sitt hem för släkt- och vänkretsen. 

Brudparet hyllades med tal av brudens och brudgummens fäder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 110 Lördagen den 18 Juli 1964. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bertil Olsson 

Gun Johansson 

Alvesta.                                 Vislanda.                                    

Den 13/7 1964. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

Stor auktion å handelslager – Vislanda 
 

  På grund av Hullingsveds Lantaffärs upphörande försäljes torsdagen 

den 23/7 kl. 14.00 genom offentlig auktion hela dess butikslager, som 

omfattar specerier av olika slag, manufakturer, skjortor, blåkläder, 

handdukar m.m. järn- och husgerådsartiklar, prydnadsartiklar. Allt som 

tillhör en välsorterad lantaffär utsäljes. Kontorsmaskiner, såsom räkne-

maskin och kassaapparat. Decimalvåg och kaffekvarn. 

  Vid samma tillfälle försäljes möbler, bestående av soffor, bord, fåtöl-

jer och stolar samt antikviteter, klockor, spinnrock, kopparsaker, foto-

genlampor bords- och häng- m.m. 
 

LINNÉBYGDENS EGENDOMSFÖRMEDLING 

Tel. Diö 152. 

Hr Gundolf Ahrens, Västtyskland, med 

maka Kristina, f. Johansson, Vislanda. 

(Foto Lundberg, Vislanda). 
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Ur Smålandsposten N:o 112 Tisdagen den 21 Juli 1964. 
 

Dödsfall. 
 

Dorotea Andersson †. F. handelsidkerskan fröken 

Dorotea Andersson, Bäckalid, Vislanda, avled i 

söndags i sitt 80:de levnadsår. 

  Fröken Andersson var född i Bergs församling. I 

ungdomen hade hon olika anställningar, bl.a. inom 

sjukvården, för vilken hon hyste stort intresse. 1917 

startade hon Vislanda kemikalieaffär och 1938 

överlämnade hon affären till sin fosterson. Hon 

deltog dock med intresse i affärens skötsel. Fröken 

Andersson fick sluta sina dagar på ålderdoms-

hemmet Björkliden. Hon har varit varmt religiöst 

intresserad och tillhört Metodistkyrkan. Med fröken 

Andersson bortgick en stilla och försynt människa. 

  Hon sörjes närmast av fostersonen, handlanden 

John Nilsson, Vislanda, med familj, fosterdottern 

Britta, gift med taxichaufför Rune Söderberg, 

Stockholm, och syskonbarn. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Bröllop. 
 

  I lördags vigdes i Vislanda 

kyrka tennsmed Börje Frans-

son, Älmhult, och kontorist 

Karin Lundell, dotter till må-

larmästare Helge Lundell och 

hans maka Hildur, Kvarna-

backen, Vislanda. Då brud-

paret intågade i kyrkan spe-

lade vik. organisten fröken 

Birgitta Karlsson Bröllops-

marschen ur ”En midsommar-

nattsdröm” av Mendelsohn. 

Vigseln förrättades av kommi-

nister Gunnar Urselius, Blä-

dinge. Efter vigseln sjöng frö-

ken Karlsson ”I himlar sjung-

en den eviges ära”. Brudnäbb 

var en syster till brudgummen, 

Ingrid Fransson. 

   När brudparet uttågade spelades en bröllopsmarsch. Efter vigseln gav brudens föräldrar supé på 

Torne pensionat, där brudparet blev hyllat med tal av bl.a. komminister Urselius samt en morbror 

till brudgummen, Stig Jönsson, Hälsingborg. För övrigt hyllades brudparet med musik och sång 

samt en mängd telegram. 

 

 

 
 

Vår kära Fostermor 

och Moster 

Tea Andersson 
* 6/2 1885 

har i dag gått hem till Gud. Innerligt 

sörjd men i tacksamt minne bevarad. 

Vislanda den 19/7 1964. 

JOHN och ANNA-LISA 

BRITTA och RUNE 

Barnbarnen 

Syskonbarnen 

Jag vet en port, som öppen står, 

Där från de gyllne salar 

En klarhet, som från korset går, 
Om Kristi kärlek talar. 

O djup av nåd, min Gud hos dig, 

Att porten öppen står för mig, 
För mig, för mig, 

Står öppen ock för mig. 

  Jordfästningen äger rum i Metodist-
kapellet, lördagen den 25 juli kl. 16.00. 

  I stället för blommor, tänk på Metodist-

kyrkans inre mission, postgiro 21 45 0. 
  Efter jordfästningen inbjudes till en 

minnesstund å Vislanda hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

Hr Börje Fransson med maka Karin, 

född Lundell, Älmhult. 

(Foto: Lundberg, Vislanda). 

Hr Tage Lundström med maka Ing-

Britt, född Carlsson, Vislanda. 

(Foto: Press och Reklambild, Växjö). 
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Ur Smålandsposten N:o 113 Torsdagen den 23 Juli 1964. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 114 Lördagen den 25 Juli 1964. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

BENSON BESÖKTE VISLANDA 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hemma i det gamla landet är nu Mr. Ragnar Benson igen. Den 16 juli lämnade han 

Chicago och den 16 augusti beräknar han åter landa där. Anledningen till att han kom 

tillbaka i år igen? Ja, den är mångsidig. Först och främst vill han hälsa på sina många 

släktingar och vidare har han lovat närvara då Karlshamn fyller 300 år. Olsmässan i 

Åseda är också en punkt i hans svenska sommarprogram. Och så affärer förstås. Den här 

gången gäller det betongslipers, som han skall introducera i USA. Men där finns 

ytterligare en anledning. Två gamla veteraner från emigranttiden har fått följa med till 

Sverige. Det är trotjänaren Verner Johansson och 90-årige värmlänningen Axel Wester-

lund som nu återser det gamla landet för första gången på 67 år. Och naturligtvis är också 

fru Elsa med den här gången. 

 

 

Jan Pettersson 

Inger Ohlsson 

Alvesta.                                 Vislanda.                                    

Bornholm 20/7 1964. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

 

 

Krister Selander 

Kirsten Jensen 

Vislanda.                          Köpenhamn.                                  

Vislanda den 24/7 1964. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

Ragnar Benson vid besöket på A-Betongs fabrik i Vislanda, där han studerade 
betongslipers. Fr.v. direktör Lennart Olsson, Mr. Benson, nämndeman Bengt 

Olsson och disponent Egon Olsson. 
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Ur Smålandsposten N:o 117 Torsdagen den 30 Juli 1964. 
 

Dödsfall. 
 

Karl Häll †. F. lantbrukaren och stenarbetaren Karl 

Häll, Mörhult, Vislanda, har avlidit. 

  Han var född i Kalvsvik 1884 men kom redan i 

späd ålder till Fållen, Vislanda, där fadern fick an-

ställning som soldat för denna rote. Under ungdo-

men hade han olika anställningar vid lantbruk och 

som skogs-, byggnads- och stenarbetare. Bl.a. var 

han 1908–10 med och byggde Knäreds kraftstation. 

1910 ingick han äktenskap och makarna hade lant-

bruk först i Ryssby och senare i Fållen, Vislanda. 

Under denna tid handlade Häll mycket med boskap. 

Efter hustruns död 1926 sålde han lantbruket och 

flyttade till Blädinge. 1931 ingick han nytt äkten-

skap och 1934 inköpte makarna hans gamla barn-

domshem, soldattorpet Källeberg, Fållen, Vislanda. 

Detta innehade han till förra hösten, då han sålde 

det och hyrde sig en lägenhet i Mörhult, Vislanda. 

Intresserad jägare har han under de senare åren 

sysslat med uppfödning och handel med jakt-

hundar. 

  Han sörjes närmast av makan Ida, född Svensson, 

och fyra barn, Ruth bosatt i Växjö, Rune målare i 

Öjaby, Gösta charkuteriarbetare i Ljungby och Stina 

gift med hr Bengt-Åke Karlsson, Växjö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Min älskade make,  

vår käre far, 

morfar och farfar 

Karl Häll 
* 19/2 1884 

har i dag stilla insomnat efter ett 

tåligt buret lidande. Djupt sörjd av 

oss, syskon, övrig släkt och vänner. 

Mörhult, Vislanda den 27 juli 1964. 

IDA 

Ruth 

Rune och Margit 

Gösta och Vivi 

Stina och Bengt-Åke 

Barnbarnen 

Aftonklockan stilla klämtat 

Kvällens skymning faller på. 

Lågan länge sakta flämtat, 

Far till vila nu fått gå. 

  För dem, som önskat följa vår käre 

make och far till hans sista vilorum, 

meddelas att jordfästningen äger rum i 
Vislanda kyrka lördagen den 1 augusti  

kl. 14.00. 

  Efter begravningsakten inbjudes till en 
minnesstund å Centrum-Baren.  

  Meddelas endast på detta sätt. 

  Tänk på Cancer-fonden. 

Från stora vägen viker 
en liten trampad led, 

som ringlar sig bland flyttblock 
och snår mot gölen ned. 

Vid stranden plötsligt skymtar 

en grön och vänlig plan, 
och där man ser en stuga 

i hägn av björk och gran 

  
Det slår en fisk i vassen. 

En slända drar förbi. 
Och över skogen dallrar 

den fria vråkens skri. 

Och ekan där i säven 
och näten på sin stång, 

allt närmar sig idyllen 
så långt från tidens tvång. 

 

Här lever gubben Mandus 
sitt fria vildmarksliv 

förskonad från trafiken 
och stadens jäkt och kiv, 

med bössa, nät och eka 

han stillar magens krav 
och hyser ingen fruktan 

för synd och död och grav. 

 
Han är så enkel, gubben, 

och fri från elakhet, 
en originell och sällsynt 

men djup personlighet. 

Hans visdom vill jag prisa, 
ty mången står sig slätt,  

när Mandus tar till orda 
och hävdar lag och rätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 122 Lördagen den 8 Augusti 1964. 
 

Dödsfall. 
 

Karl Petersson †. På onsdagen avled å Arings-

gården i Alvesta f. skräddaren och lantbrukaren 

Karl Petersson i sitt 91:a levnadsår.  

  Den avlidne var född i Sjötorpet, Vislanda. Redan 

i tidig ungdom lärde han sig skrädderiyrket. Efter 

ingånget äktenskap bosatte sig makarna i Eneryda. 

Efter några år flyttade de till lägenheten Nyholmen i 

Vislanda, där han drev skrädderirörelse. Även 

lantbrukarens yrke prövade han på, då han under 

1930-talet var ägare till jordbruksfastigheten Ny-

gård i Vislanda. 1937 avled hustrun. Efter några år 

ingick han nytt äktenskap, och makarna hade mar-

kententerirörelse vid Brohults mosse i Vislanda. 

Under de senare åren har han bott i Alvesta, där han 

ägt en fastighet. Med Petersson bortgick en skicklig 

yrkesman och en hedersman av gamla stammen. 

  Änkling sedan i våras sörjes han närmast av fem 

barn, Ernst fabrikör i Eneryda, Sigrid gift med 

handlanden Gunnar Nyqvist, Vislanda, Per anställd 

vid AB Ångsågen i Vislanda, Hjalmar anställd vid 

Vägförvaltningen och bosatt i Bergsnäs, samt John 

lantbrukare i Värmanshult, Vislanda, barnbarn och 

barnbarnsbarn, en broder, övriga släktingar och 

många vänner. 

 

 
Födelsedag. 
 
            60-åring  

 

  60 år fyller på måndag handlanden Gunnar Nyqvist, Vislanda. Han 

började i mycket unga år att arbeta i skogen och på torvmossar. Han tog 

sedan värvning vid Göta Ingenjörskår, där han avlade furirexamen. 

Efter detta övergick han till handelsyrket och har i 37 år drivit egen 

rörelse i Agunnaryd, Lenhovda, Målaskog och sedan många år i Vis-

landa. Nyqvist har under lång tid varit sekreterare i Vislanda–Grimslöv 

köpmannaförening och under ett flertal år ledamot i Eols-rådet i Växjö. 

Vidare har han varit kassör i frivilliga sjukkassan. När jubilaren får 

någon tid över ägnar han sig åt sin hobby jakt och fiske. Herr Nyqvist 

är känd som en mycket duglig affärsman, som åtnjuter sina kunders 

fulla förtroende. 

 

 

 
 

 

Vislanda-automat plundrad.  En tobaksautomat vid stora genomfarten i Vislanda 

plundrades natten till torsdagen. 

  Ett 30-tal cigarettpaket, värda 90 kr., räknade ägaren pappershandlare Ivar Boström, 

med att tjuvarna stulit. De hade lyckats sätta låsanordningen till automaten ur funktion.  

  Lyckan stod dock inte tjuvarna bi, då de försökte komma åt pengar i förvaringsfacket. 

 

 

 

 
 

Vår käre Far  

Farfar och Morfar 

Skräddaremästaren 

Karl Petersson 
* 27/2 1874 

har i dag insomnat. Sörjd och saknad 

men i ljust och tacksamt minne 

bevarad av oss, syskon, svågrar och 

svägerskor, övrig släkt och många 

vänner. 

Alvesta och Vislanda den 5/8 1964. 

Barnen 

Barnbarnen 

Sv. ps. 363. 

  För dem, som önskar följa vår käre far 
till hans sista vilorum, meddelas att 

jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

torsdagen den 13 aug. 1964 kl. 16,00. 
  Efter jordfästningen inbjudes till min-

nesstund å Centrumbaren, Vislanda.   
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Ur Smålandsposten N:o 124 Tisdagen den 11 Augusti 1964. 
 

Dödsfall. 
 

Per August Hyltén †. Natten till söndagen avled på 

Växjö lasarett lägenhetsägaren Per August Hyltén, 

Hullingsved, Vislanda, i sitt 83:e levnadsår. 

  Den avlidne var född i Vislanda. I sin karriärs 

dagar var Hyltén en mångfrestare. Sålunda hade han 

i ungdomen anställning som järnvägstjänsteman i 

Skåne. Vidare var han maskinist vid Hästhagens 

torvmosse i Vislanda. Under första världskriget 

hade han anställning som torvmästare vid Brohults 

bränntorvsmosse i Vislanda, där han även senare 

bedrev torvupptagning i egen regi. Åren 1927–31 

var han maskinist vid Piggaboda granitbrott och 

under sista krigsåren var han torvmästare vid den då 

återupptagna torvindustrin i Brohult. 

  Han sörjes närmast av en son i USA och tre döttrar 

i Sverige, barnbarn, övriga släktingar och många 

vänner. 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 127 Måndagen den 17 Augusti 1964. 
 

Bröllop. 
 

  I lördags vigdes i Vislanda kyrka herr Tommy Ingvar Mörsin, 

Växjö och fröken Rose-Marie Strömberg, dotter till kontorist 

Carl-Eric Strömberg och hans maka, Vislanda. Kantor Ernst 

Rosengren, Vislanda spelade bröllopsmarschen ur ”En mid-

sommarnattsdröm” av Mendelsohn, då brudparet intågade i 

kyrkan. Vigseln förrättades av komminister G. Urselius, Blä-

dinge som höll lyckönskningstal. När de lämnade kyrkan spela-

des ”På Gud och ej på eget råd” orgelkoral av J.G. Walther. 

  Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i föreningslokalen 

i Grimslöv, där brudparet blev föremål för hyllningar med tal, 

sång och telegrafiska hälsningar. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 128 Tisdagen den 18 Augusti 1964. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller på torsdag lantbrukaren Ivar Ring, Rickardshult, Vislanda. Jubilaren är född i Södra 

Vare, Blädinge, där föräldrarna var lantbrukare. Under ungdomen arbetade han hemma på 

föräldragården. 1932 ingick han äktenskap då makarna inköpte den gård i Rickardshult, som de 

ännu innehar och brukar. Här har Ring hävdat sig som en duktig jordbrukare som på gården gjort 

stora förbättringar med stenbrytning samt renovering av husen. Genom sitt glada väsen och 

humoristiska livssyn har jubilaren fått många vänner. 

 

 

 
 

Vår käre far  

morfar och farfar 

P. A. Hyltén 
har i dag lämnat oss i sitt 83:e 

levnadsår djupt sörjd och saknad 

men i tacksamt minne bevarad. 

Hullingsved, Vislanda den 8 aug. 1964. 

CARL och ADELAIDE 

AGNES 

GRETA och BERTIL 

VIVAN och GÖSTA 

Barnbarn och barnbarnsbarn 

Solen har dalat, dagen är slut 

Stilla är klappande hjärtat 
Skönt är att vila från mödorna ut 

Somna från allt som har smärtat. 

Hr Tommy Mörsin, Malmö, med maka 
Rose-Marie, f. Strömberg, Vislanda. 

(Sossis Hovfoto,Växjö). 



 
52 

Ur Smålandsposten N:o 129 Torsdagen den 20 Augusti 1964. 
 
Vislanda hembygdsförening, har haft friluftsgudstjänst 

på kyrkoplatsen vid Gamla prästgården. Klockan 15.00 

ringdes det samman i klockstapeln och den talrika 

menigheten som mött upp, trots det kyliga vädret, fick 

vara med om en verklig högtidsstund. Predikan hölls av 

kyrkoherde Karl Andersson och Vislanda musikkår 

medverkade. 

  Efter gudstjänsten serverade hembygdsföreningen 

kaffe, vilket livligt uppskattades. När solen så tittade 

fram, tågade man med svenska fanan i täten ut till 

skeppssättningen. Här gav lantbrukare Erik Jonsson en 

mycket intressant och uppskattad redogörelse över det 

gamla gravfältet och skeppssättningen, varvid även 

ortens övriga historia berördes. Hembygdsföreningens 

ordförande framförde de närvarandes tack till talare, 

föreningens damer och övriga som hjälpt till med 

sammankomsten. Eftermiddagen avslutades med att 

man unisont sjöng ”Du gamla, du fria”. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 131 Måndagen den 24 Augusti 1964. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Bröllop.  
 

  I Vislanda kyrka sammanvigdes i lördags 

maskinsnickaren Rune Björk, Ryssby, och fröken 

Birgitta Gustafsson, dotter till smedmästaren Sture 

Gustafsson och hans maka, Vislanda. Då brudparet 

intågade i kyrkan spelade kantor Ernst Rosengren, 

Vislanda, ”A Trumpet Voluntary” av Jeremiah 

Clarke. Vigseln förrättades av kyrkoherde Karl 

Andersson, Vislanda, som höll lyckönskningstal 

med utgång från Pauli brev till Galaterna 6: 2 

”Bären varandras bördor, så uppfyller I Kristi lag”. 

Fru Hilma Andersson, Vislanda, sjöng efter slut-

psalmen ”Om än änglars språk jag talte” av Erik 

Erling. När de nygifta lämnade kyrkan spelades 

”Larghetto” av J. Speth. Efter vigseln gav brudens 

föräldrar middag å Vislanda hotell. Här hyllades de 

nygifta med tal av brudens fader, vigselförrättare 

och brudens morbror Hugo Johansson, Hovman-

torp. Vidare förekom sång och musik. Telegrafiska 

hälsningar anlände under kvällens lopp och upp-

lästes. 

 

 

John-Erik Bergstrand 

Eva Johansson 

Vislanda.                               Vislanda.                                  

Vislanda 22/8 1964. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

 

 

 
 

Min älskade lille Pappa, 

vår käre Fosterfar 

Otto Håkansson 
* 28/11 1882 

har i dag lämnat oss, broder, övrig 

släkt och många vänner i outsäglig 

sorg. 

Vislanda den 21 aug. 1964. 

Inga-Lisa 

Tom      Lena 

Gud märker när stegen blir tunga 

Och trötta de älskades drag 
Han varsnar när krafterna sviker 

Och hjärtat slår matta slag. 
Då öppnar han kärleksfullt famnen 

Som aldrig ännu blivit trött, 

Och tager dem upp i sitt sköte 
Och låter dem sova så sött. 

Sv. ps. 365. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-
ka lördagen den 29 aug. 1964 kl. 16.00. 

  De som önska följa vår käre pappa till 

hans sista vilorum samlas vid kyrkan. 
  Efter begravningsakten inbjudes till 

kaffe på Vislanda Hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
  Istället för blommor, tänk på Svenska 

Röda korset. 

Hr Bengt Johansson, Vislanda, med 

maka Kristina, född Berg, Gemla. 

(Foto: Hovfoto Widén, Växjö). 
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Ur Smålandsposten N:o 134 Lördagen den 29 Augusti 1964. 
 

Dödsfall. 
 

Jenny Salomonsson †. Fröken Jenny Salomonsson, 

Lindås, Vislanda, avled i går i sitt 70:e levnadsår. 

  Närmast sörjes hon av en syster, två svägerskor, 

övrig släkt och många vänner. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 135 Måndagen den 31 Augusti 1964. 
 

Sonson till Vislanda-skräddare 
Afrika-ambassadör 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Danska regeringen har – enligt vad Smålandsposten erfarit – utnämnt chefen för den 

ekonomisk-politiska avdelningen i danska utrikesdepartementet Birger Abrahamson till 

Danmarks ambassadör i Nairobi, huvudstaden i den nya afrikanska staten Kenya. Härifrån 

skall han tillvarata Danmarks intressen i flera andra av de nya afrikanska staterna. 

  Den nye ambassadören som är jur. kand. och löjtnant i danska livgardet, har tidigare 

tjänstgjort som dansk attaché i Ottawa och Washington. 

  Varför vi omnämner Birger Abrahamsons utnämning är helt enkelt det faktum, att han är av 

småländsk börd. Hans farfar hette Lars Peter Abrahamson och denne var född och uppvuxen 

på torpet Linneryd under Lindås i Vislanda. 

  Han var äldste sonen till skräddaremästaren Magnus Abrahamsson, hos vilken han fick 

utbildning i skrädderiyrket. I unga år lämnade han emellertid hemorten, besjälad av en önskan 

 

 

 
 

Tillkännagives 

att Gud i sitt allvisa råd 

till sig hemkallat 

vår älskade syster 

Jenny Salomonsson 
som i dag i tron på sin Frälsare lugnt 

och stilla insomnat i sitt 70:e 

levnadsår, djupt sörjd och i ljusaste 

minne bevarad av mig, svägerskor, 

släkt och många vänner. 

Vislanda den 28/8 1964. 

IDA 

Sv. ps. 336. 

Snäll och god du alltid varit 

Utan klagan smärtan bar 

Ingen vet vad du har lidit 

Nu du vilan funnit har. 

 

 

Sigurd Einarsson 

Laila Brinkmyr 

Vislanda.                                      Borås.                                  

Vislanda 29/8 1964. 

Gunnar Wieslander 

Margareta Johansson 

Mönsterås.                             Vislanda. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 
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att se sig om i världen och skapa sig en framtid i något främmande land. Och det var en öns-

kan, som också gick i fullbordan. Han hade ännu ej fyllt arton år, då han var tillskärare i 

Slagelse i Danmark. Såsom sådan praktiserade han sedan i Lund. Därifrån övergick han till 

hovskrädderiet Palmgren & Jönsson, i Malmö, där han med sin kun-nighet tillförsäkrade sin 

firma en guldmedalj på världsutställningen i Paris 1889. 

  Efter resor till bl.a. USA, där ovanstående foto av honom togs i San Diego, antog han det 

smickrande anbudet att bli förste tillskärare och teknisk ledare i den stora skrädderifirman F:a 

Zackariæs Magasiner, Köpenhamn, det första företaget i Danmark, som jämsides med sitt 

första klassens beställningsskrädderi började tillverkning av färdiga herrkläder, konfektion. 

Denna befattning innehade Abrahamson i 42 år. Många äldre Vislanda-bor minns säkerligen 

ännu den ståtlige mannen, nästan två meter lång, som sommar efter sommar troget besökte sin 

hembygd, som under hela hans liv stod hans hjärta nära. 

  Lars Peter Abrahamson avled år 1942, högt respekterad och aktad för sin yrkes-skicklighet 

och för sin sympatiska personlighet. Han visade ett varmt hjärta mot alla, och han bisprang 

ofta landsmän och andra, som var i behov av hjälp. 

  Tilläggas kan, att en brorson till honom – C.J. Abrahamson – nu innehar en stor 

skrädderirörelse i Köge, ett första klassens herr- och damskrädderi. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 139 Måndagen den 7 September 1964. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
De gamlas dag, firades i Vislanda i går med 

högmässa och nattvardsgång i Vislanda kyr-

ka. Som skriftermålstalare och liturg tjänst-

gjorde församlingens förutvarande kyrkoher-

de Eskil Jonson, Bergsnäs. 

  Predikan hölls av kyrkoherde Karl Anders-

son. Kyrkoherde Jonson sjöng efter predikan 

”Det är en kosterlig ting” av Gunnar Wenner-

berg. Efter gudstjänstens slut hade de kyrk-

liga sykretsarna inbjudit till samkväm i för-

samlingssalen. Här hälsade kyrkoherde An-

dersson välkommen. Kyrkoherde Jonson 

sjöng ett par av Davids psalmer. Parentation 

hölls över de sedan förra årets ”De gamlas dag” avlidna församlingsborna. De inbjudnas 

tack framfördes av hemmansägare Ernst Karlsson, Tykatorp och fru Judith Svensson, 

Vislanda. Som avslutning förrättade kyrkoherde Andersson bön och det sjöngs en 

aftonpsalm. 

 

 

 

 

 

Gert Carlsson 

Lena Truedsson 

Vislanda.                               Vislanda.                                  

                                

 

 

 

LYSNING 

 

 

 
 

Min älskade make, 

mitt allt 

Thure Johansson 
har idag hastigt lämnat mig i sitt 57:e 

levnadsår. Innerligt sörjd och saknad 

men i ljust och tacksamt minne be-

varad av mig, syskon, svågrar och 

svägerskor, övrig släkt och många 

vänner. 

Arboga och Vislanda den 2 sept. 1964. 

SIGRID JOHANSSON 

Blott en dag, ett ögonblick i sänder, 

Vilken tröst, evad som kommer på! 

Allt ju vilar i min Faders händer, 

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

Giver ju år varje nyfödd dag 

Dess beskärda del av fröjd och smärta, 

Möda vila och behag. 
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Ur Smålandsposten N:o 140 Tisdagen den 8 September 1964. 
 

Vislanda siste stins har lämnat av 
 

En epok har 

avslutats 
 

  En epok avslutades i går vid 

Vislanda station. Då lämnade 

nämligen Vislandas siste stins sin 

tjänst. Vislanda har haft stinsar 

sedan Jöns Andersson år 1873 

tillträdde den första befattningen. 

Enligt redan fattat beslut skall 

Vislanda från månadsskiftet sep-

tember–oktober ingå i Alvesta 

storstationsområde. T.f. stins i 

Vislanda till dess blir 1:ste sta-

tionsskrivaren Erik Schultz, 

Alvesta. 

  Stationsskrivare Enbom har de 

senaste dagarna avtackats från 

skilda håll, och bl.a. har stations-

mästare Sven Kronström liksom 

kolleger i Eneryda uppvaktat. Per-

sonalen vid stationen i Vislanda 

framförde sitt tack vid en avskeds-

fest förra veckan. 

  Igår blev det ytterligare avskeds-

hyllningar, då trafikinspektör G. Hasselberg, Nässjö, talade för SJ och 1:ste stationsskrivare Arne 

Nylén, Alvesta, för SJ BF. Båda överlämnade också blommor. 
 

Snudd på halvseklet… 
 

 – Redan 1915 började jag under skoltiden arbeta vid SJ och det är således snudd på ett helt 

halvsekels verksamhet vid SJ, jag nu kan se tillbaka på, säger stinsen Enbom. 

 – Min far var lokförare; han hade dock inte sin verksamhet förlagd till så sydliga nejder som 

Vislanda. Jag tillbringade uppväxtåren i övre Norrland och tog realexamen i Luleå. Därefter följde 

utbildningsåren och trafikelevskurs 1918-1920.  

  Erik Enbom blev stationsskrivare 1944 såsom personalledare på malmbanan. Stins blev han i 

Orrskog 1949. 1951 blev han stins i Boxholm och den 1 oktober 1955 blev han – således för nio år 

sedan – stins i Vislanda. 

 – Här har jag trivts alldeles utmärkt, fortsätter hr Enbom. Arbetsförhållandena har varit goda och 

samarbetet bra och med allmänheten i övrigt har det varit enbart angenämt att samarbeta. 

Vislandatiden har medfört en icke ringa utveckling. 

  Till de mera glädjande händelserna får nämnas, att vi fick gångtunneln under stationsområdet. 

Detta arbete eliminerade stora olycksrisker. Vissa tåg passerar stationen med en hastighet av upp 

till 130 km. i timman. 

 – När jag kom hit pågick omläggningen till dubbelspåret och arbetsstyrkan var till följd av denna 

uppgift ett 50-tal man. Normalt var den tidigare något 30-tal personer, men nu är den – ratio-

naliseringen har gjort sitt – 23 man stor. Tidigare fanns här 10-talet omlastare, nu är denna styrka 

decimerad till ett par man. 

  Under det halvsekel hr Enbom varit knuten till SJ har stora förändringar skett. 

  Det mest anmärkningsvärda finner han vara tillkomsten av tryckluftsbromsen, elektrifieringen 

med elektriska ställverk, linjeblockeringen och centraldirigeringen av tågrörelsen. Han nämner 

även knutpunktstrafiken. 

  Avskedet från stinstjänsten i Vislanda medför även att han lämnar Vislanda och Småland. Han 

har sedan en tidigare tjänst i Hallsberg en villa där, och han väljer nu därför Hallsberg som 

bostadsort. 

Stationsinspektor Erik Enbom t.v. avlöses för månaden av 1:e stations-

skrivare Erik Schultz, Alvesta. 
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Ur Smålandsposten N:o 141 Torsdagen den 10 September 1964. 
 

  Den vid Alby-olyckan omkomne    

      Vislanda-bon har nu identifierats 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ett dödsbud som väckte stor förstämning i orten, kom 

på tisdagen till Vislanda, då det bekräftades, att ett av 

dödsoffren för tågolyckan i Alby utanför Ånge var 

djurskötaren Yngve Karl Bertil Lönn, Sälhyltan. Som 

Smålandsposten redan i tisdagens tidning omtalade, 

hade Vislandabons plånbok hittats i spillrorna på 

måndagseftermiddagen. På tisdagen identifierades han 

av släktingar. Han var ende sonen till hönseriägaren 

Bernt Lönn och hans framlidna maka, Sälhyltan, och född den 22 september 1941 i Gustaf Adolfs 

församling i Borås. I femårsåldern kom han med sina föräldrar till Vislanda. Allt sedan han slu-

tade folkskolan har han varit sin fader och farbror behjälplig med att sköta Sälhyltans hönseri och 

har där nedlagt ett gott och intresserat arbete. 

  Redan under skoltiden började Yngve Lönn att intressera sig för naturen och särskilt fågellivet 

och han var en mycket intresserad medlem i Sveriges Ornitologförening. Med sin mycket förnäma 

kamerautrustning har han tagit många vackra och instruktiva bilder, vilka han gärna visade för 

vänner och bekanta och han delade med varm hand med sig av sitt stora kunnande och intresse för 

fågellivet. Han var nu på väg till Lappland för att använda sin semester till ett närmare studium av 

den Norrländska naturen. 

  Resan fick ett tragiskt slut, och i den stora och djupa sorg, som drabbat fadern, deltager försam-

lingsborna i Vislanda varmt och innerligt. 

Lösöreauktion i Vislanda 
 

  Lördagen den 12 innevarande september med början kl. 12 låter J.M. 

Ljungberg, Husebyvägen 9, Vislanda, å auktion försälja hela sitt bo av möbler 

och husgeråd, varav här nämnes: 
  Matrumsmöbel, bord och stolar av olika slag, sängar, klaffbyrå av ek, soffa, 

amerikansk gungstol, väggskåp, två byråar, speglar, två väggur, radioapparat, 

symaskin, skrivbord, skrin, pigtittare, kopparföremål, ljusstakar av malm och 
mässing, trattgrammofon, el. armatur, mattor, linne, dukar, glas, porslin, 

matsilver, kristallkaraffer, pumpfodral, trädgårdsmöbler, gräsklippningsmaskin, 

besman, hyvelbänk, svarv, skottkärra, snickeriverktyg, trädgårdsredskap, cykel 
och huggen ved m.m. Flera av föremålen har antikvärde. 

  Vederhäftiga köpare erhålla kredit 2 mån., inrop intill 25 kr. skola betalas 
kontant vid klubbslaget. Vanligt äganderättsförbehåll. 

Alvesta den 5 september 1964. 

    ERIC JONSSON.                                                      TORUP JONSSON. 

 

 

 
 

Mitt allt 

Yngve Karl Bertil 

Lönn 
* 22/9 1941 

har hastigt lämnat mig, släkt och 

vänner. 

Min tacksamhet för vad du gav är 

oändlig. Sorgen och saknaden 

outsäglig 

Vislanda den 5/9 1964. 

BERNT LÖNN 

Snart bröt du ut, snart drog du bort, 

En flyktig gäst, ditt liv blev kort. 
En vår som blott i blomning gick, 

En gryning som ej dagas fick. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-
ka fredagen den 11/9 kl. 18.00. 

  Efter jordfästningen inbjudes till en 

minnesstund å Vislanda Hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

Yngve Lönn. 
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Ur Smålandsposten N:o 142 Lördagen den 12 September 1964. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dödsfall. 
 

Ellen Svensson †. Fru Ellen Svensson, maka till 

hemmansägare Karl Svensson, Skörda, Vislanda, 

avled i onsdags i sitt hem efter en långvarig sjuk-

dom. 

  Hon var född 1895 i Skatelöv. 1918 ingick hon 

äktenskap med Karl Svensson, och makarna 

bosatte sig på gården Öpestorp, Öja, vilken gård 

jämte prästgårdsstället makarna innehade på 

arrende. Till Vislanda flyttade de 1939, där de 

inköpte Skörda Lillegård. 1949 överlämnades 

gården på arrende till en son. 

  Närmast sörjes den hädangångna av maken, sonen Åke, som brukar fädernegården, och dottern 

Inga, gift med fabrikör Bertil Olsson, Göteborg, barnbarn och syskon. 

In memoriam 
Yngve Lönn 

 

  En stins har viftat av ett tåg. Ett tåg, som aldrig kom fram till slutsta-

tionen. Några av passagerarna kom in på Dödens spår och kommer aldrig 

hem igen. 

  Däribland var Yngve Lönn. 

  Ovissheten har nu övergått till visshet. Du var en av dem som saknats 

och nu vet vi, att Du inte kommer hem till Din by igen. 

  Din by, som Du lämnade för att åka på semester till Abisko, sörjer Dig 

djupt, och kallt sveper sorgens moln över Din by. Molnen ger dov stäm-

ning i sinnena dessa dagar. 

  En av bymedlemmarna är borta. Du var en i naturen och fågellivet för-

älskad människa, och likt en flyttfågel som flyger bort på hösten, så flög 

Din ande hem på en fågels vingar in i evighetens förtätade dimma. 

                                                                                   Karin Olsson. 

 

 

 
 

Min älskade maka, 

vår kära lilla mor, 

mormor och farmor 

Ellen Svensson 
* 5/10 1895 

har i dag lämnat oss, syskon, släkt 

och vänner i djupaste sorg och 

saknad. 

Skörda, Vislanda den 9 sept. 1964. 

KARL 

Åke och Brita 

Inga och Bertil 

Barnbarnen. 

Sv. Ps. 331. 

Skönt är att vila när krafterna domna 

Trött efter världens oro och strid 
Ljuvt i den eviga vilan få somna 

Vi önskar Dig alla: Vila i frid. 

  För dem, som önskar följa den bort-
gångna till hennes sista vilorum, med-

delas att jordfästningen äger rum i Vis-

landa kyrka lördagen den 19 sept. kl. 
14.00. 

  Efter begravningsakten en vänlig 

inbjudan till en minnesstund å Vislanda 
Hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

Herr Jan Mörck, Ljungby med maka 
Gudrun, född Aronsson, Vislanda. 

(Sossis Hovfoto,Växjö). 
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Ur Smålandsposten N:o 143 Måndagen den 14 September 1964. 
 
Begravning. 
 

  I Vislanda kyrka jordfästes i fredags djurskötaren Yngve Lönn, Sälhyltan, Vislanda. Han omkom 

vid den stora tågolyckan i Alby vid Ånge. Kyrkan var fylld av en sörjande menighet, då de 

närmaste anhöriga tog plats. Sorgehögtiden inleddes med att kantor Ernst Rosengren, Vislanda, 

spelade ”Preludium” av G.F. Händel. Fröken Birgitta Karlsson, S. Vare, Blädinge, sjöng 

”Färdemannens psalm”. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Karl Andersson, Vislanda, som 

talade över orden i Lukas ev. 7: 13–14. När kistan bars ut av den bortgångnes kamrater till graven 

på nya kyrkogården, spelades ”Fantasi” av J.S. Bach. Vid griften tog först fadern ett sista farväl. 

För de närmast sörjande talade möbelsnickare Allan Hermansson, Hovmantorp. Vidare talade bl.a. 

rektor Ivar Sandberg, Linneryd, stationsinspektor Ivar Dackö, Alvesta, som nedlade en krans från 

SJ. För ungdomskamraterna talade bl.a. Olle Nilsson, Sälhyltan, Vislanda, för grannarna verk-

stadsarbetare Rune Axelsson, Sälhyltan, för de yngsta i trakten Mats Nilsson, Sälhyltan, och för 

f.d. arbetskamrater hr John Johnsson, Vislanda. En överväldigande blomsterhyllning ägnades den 

hädangångnes minne. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 144 Tisdagen den 15 September 1964. 
 

Dödsfall. 
 

Ingeborg Bengtsson †. Fru Ingeborg Bengtsson, 

änka efter framlidne banarbetaren Karl Uno Bengts-

son, Vislanda, avled i söndags i Köpenhamn. 

  Hon var född i Målerås, Vislanda år 1906. Efter att 

i ungdomen ha arbetat som hembiträde i Vislanda 

ingick hon äktenskap år 1932 med Karl Uno 

Bengtsson, som avled 1962. 

  Närmast sörjande är sonen Bertil, anställd vid 

Posten i Vislanda, systern Valborg bosatt i Stock-

holm och brodern Lennart, verkstadsförman vid 

Vägförvaltningen i Vislanda. I sorgen deltager svä-

gerska, syskonbarn, övrig släkt och vänner. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 
 

Min kära mor, 

vår kära syster 

Ingeborg 

Bengtsson 
* 12/11 1906 

har i dag hastigt lämnat oss, släkt 

och vänner i en outsäglig sorg och 

saknad. 

Vislanda den 13 sept. 1964. 

BERTIL 

Valborg och Lennart 

m. familjer 

Ack hur lite veta vi 

När ödets timma slår 

Och ännu mindre anar vi 

Vem kallelsen då får. 

Sv. ps. 574 
 

  För dem, som önskar följa den bortgång-
na till hennes sista vilorum, meddelas att 

jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

lördagen den 19 sept. 1964 kl. 16.00. 
  Efter begravningsakten en vänlig inbju-

dan till minnesstund å Vislanda Hotell. 

STORMARKNAD 
Besök Vislandas stora höstmarknad 

torsdagen den 17 sept. 

VARITÉ – TIVOLI – SERVERING – m.m. 

Välkomna!                                                                     V.I.F. 



 
59 

 

Ur Smålandsposten N:o 145 Torsdagen den 17 September 1964. 
 

Vandalisering i Ströby-kiosk 
 

  Kioskbyggnaden i Ströby söder om Huseby vid riksväg 23 var i tisdags eftermiddag 

eller på kvällen föremål för meningslös vandalisering. Så sent som i måndags tömde 

innehavaren kiosken på varor, men ett par personer utnyttjar ännu byggnadens bakre rum 

till bostad, och det var här som förstörelsen ägde rum.  

  Det var ren tur att inte hela byggnaden exploderade då förövaren slagit sönder fyra 

fotogenlampor, så att innehållet runnit ut över möbler och inredning. Då de inneboende 

kom hem befanns också gasolspisens tre lågor tända. Även gasreglaget för ugnen var 

öppet, men otänt, varför en explosion lätt kunnat uppstå. Dricksglas och husgeråd hade 

krossats mot väggarna, och tavlor och en stege hade slagits sönder. Vem som är den 

skyldige är ännu okänt. En av de inneboende mötte på hemvägen en gående yngling i 

närheten av Vislandavägskälet som kan misstänkas. Han var c:a 175 cm. lång och klädd i 

pepitarutiga jeans samt bar en bag. Polisen i Älmhult är tacksam för tips. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 153 Torsdagen den 1 Oktober 1964. 
 

Dödsfall. 
 

Ester Nilsson †. Fru Ester Nilsson, änka efter fram-

lidna trafikbiträdet Algot Nilsson, Vislanda, avled i 

måndags. 

  Hon var född i Ryssby församling 1895. 1917 in-

gick hon äktenskap med Algot Nilsson, som avled 

år 1959. 

  Närmast sörjes hon av tre söner och två döttrar. 

Sonen Lennart är fotograf i Nybro, Carl-Erik, 

trafikbiträde i Vislanda och Sven inspektör i Göte-

borg. Dottern Gullie är gift med stationsinspektor 

Gustaf Dalhielm, Hallsberg, Dorothy, gift med sten-

arbetaren Gunnar Carlsson, Olofström. I deras sorg 

deltager sonhustrur, barnbarn, två systrar i Ljungby 

och två i Hälsingborg och svåger. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära Mor, 

Mormor och Farmor 

Ester Nilsson 
* 2 februari 1895 

har lämnat oss i dag. Djupt sörjd och 

saknad av oss, systrar, svågrar, släkt 

och många vänner. 

Vislanda den 28 sept. 1964. 

BARNEN 

Barnbarnen 

Du möter oss ej mer som förr 

Välkomnande där hemma. 

Vid barndomshemmets kända dörr 

Där hörs ej mer din stämma. 
Din plats är tom vid fönstrets karm, 

Där du oss väntat ofta. 
Kring din gestalt din blick så varm, 

Blott minnets rosor dofta. 

Sv. ps. 579 
 

  För dem, som önska följa vår kära Mor 

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

lördagen den 3 oktober kl. 15.00. 

  Efter jordfästningen en vänlig inbjudan 
till minnesstund å Vislanda hotell. 
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Ur Smålandsposten N:o 154 Lördagen den 3 Oktober 1964. 
 

                          Vislanda-bo  

                                    trafikdödad. 
 

   
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tjugoåttaårige gummiarbetaren Viktor Ståhlberg från Vislanda omkom på torsdagen vid 

en trafikolycka i Värnamo. 

  Ståhlberg, som färdades på moped på Jönköpingsvägen, svängde över mot höger utan att 

göra körtecken. En mc-polis gjorde samtidigt omkörning och kolliderade då med 

mopedisten. Ståhlberg fick så svåra skador, att han så gott som omedelbart avled. 

Polismannen kom undan med obetydliga skador. 

  Den omkomne sörjes närmast av föräldrarna i Vislanda. 
 

* 

  Den omkomne Viktor Ståhlberg var född i Osby församling, Kristianstads län, 1936, där 

han under tre år gick i högre samrealskolan. Därefter kom han till yrkesskolan i Örebro, 

där han under tre år utbildade sig till rörmontör. Som sådan hade han flera anställningar i 

Växjö, Älmhult och Broby. För ett och ett halvt år sedan tog han anställning vid Gummi-

fabriken i Värnamo, där han också blev bosatt. Medan han själv studerade flyttade hans 

föräldrar 1953 till Vislanda, där han sålunda fick sin fasta punkt. Han sörjes nu närmast 

av föräldrarna, två systrar, svåger, övrig släkt och många vänner. 
 

 

Två ungdomar i Vislanda 

skadades i mörkerolycka 
 

  Med svåra ansiktsskador samt hjärnskakning fördes två 17-åriga ungdomar från 

Vislanda, Ingrid Magnusson, Kvarnabacken och Sten Samuelsson, Trästen, i går kväll vid 

19-tiden till Växjö lasarett. Ingen omedelbar fara torde föreligga för deras liv. 

  Ynglingen hade med sin motorcykel kolliderat med flickan, som dock gått på vägens 

högra sida mot trafiken. Olyckan hände på Enerydavägen omedelbart söder om Vislanda 

samhälle. Ingen gatubelysning finns på platsen. 

  En fastighetsägare hörde smällen och gick ut för att se vad som hänt och han fann den 

svårt skadade flickan ligga på vägkanten mellan asfalten och grusbanan. Ungefär 

samtidigt kom en cyklist norrifrån och hittade motorcyklisten, som låg bredvid sitt fordon 

omkring 40 meter från flickan. Motorcyklisten var försedd med skyddshjälm, vilken 

troligen räddade honom från än svårare skador. De bägge skadade ungdomarna fördes 

med sjukbil till Växjö lasarett. De var då medvetslösa men vaknade delvis till sans på 

lasarettet. 

Den förolyckade Viktor  

Ståhlberg 
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Ur Smålandsposten N:o 155 Måndagen den 5 Oktober 1964. 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

Vislanda invigde tennisbana 
 

  Tennisanläggningen vid Tallevi i Vislanda 

invigdes på lördagen. Till arrangemanget 

hörde musik av Alvesta musikkår, och som 

ett uppskattat inslag förekom vidare ut-

delande av Smålands tennisförbunds diplom 

till Carl W. Carlsson. Denne mottog utmär-

kelsen av tennisförbundets företrädare Åke 

Kjellén, Växjö, som höll invigningstalet. 

  Carl W. Carlsson inledde med hälsningstal. 

Tal höll vidare Tallevi-basen Torsten Ryd-

ström, och Vislanda kommunalfullmäktiges 

ordf. Åke Gransvik, som hoppades, att han 

vad det led skulle få önska tennisspelare ett 

”Lycka till” vid David cup. 

  Självfallet ingick även en trevlig uppvis-

ningsmatch i tennis, och som agerande hade 

man engagerat Leopold Ekblad och Jan-Åke 

Karlsson, båda från Norrahammar. Egron 

Tofftén, Ljungby dömde och siffrorna blev 3–

6, 4–6. Trots det oktobermörka och kyliga vädret var det en god publik som övervar det 

hela.  

   

 

Ur Smålandsposten N:o 158 Lördagen den 10 Oktober 1964. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon snickare Göte Johansson, 

Kalkatorp, Vislanda.  

  Han är född i Öveshult, V. Torsås, och kom ti-

digt ut i lära hos snickaremästare Axel Pettersson, 

V. Torsås. Efter lärlingstidens slut arbetade han på 

olika platser. 1940 inflyttade han till Vislanda, där 

han hade anställning som snickare på Hästhagens 

mosse för att fyra år senare börja arbeta hos bygg-

mästare Erik Gustafsson i Vislanda. 1947 ingick han äktenskap samt flyttade till Kalkatorp i 

Vislanda, där han i några år arbetat i lantbruk. År 1958 tog han anställning som snickare vid A-

Betong i Vislanda, där han fortfarande är verksam och tillhör företagsnämnden och förslags-

kommittén. Johansson är en mycket redbar och gemytlig man, som förskaffat sig många vänner. 
 

 

 

 

 
 

Vår älskade Son 

och Broder 

Viktor Ståhlberg 
* 17 april 1936 

har i dag genom olyckshändelse 

hastigt lämnat oss. Djupt sörjd och 

saknad men i ljusaste minne bevarad. 

Vislanda den 1 okt. 1964. 

MOR och FAR 

Kerstin och Laszlo 

Berit 

Syskonbarnen 

Döden förlorat sitt välde 

Udden bröt Jesus utav, 

Segern på Golgata gällde, 
Lika för kung och för slav. 

Nu mellan oro och smärta 

Kastar jag mig i hans famn 
Öppet står Frälsarens hjärta, 

Där är den fridsälla hamn. 

Segertoner n:r 58: 2 
 

  För dem, som önska följa den avlidne 

till hans sista vilorum, meddelas att 
jordfästningen äger rum i Stenbrohults 

kyrka torsdagen den 8 okt. kl. 15.00. 

  Efter akten inbjudes till minnesstund på 
Björkelunds Pensionat. 

Meddelas endast på detta sätt. 

 

 

Leif Rydström 

Inger Salomonsson 

Vislanda den 3/10 1964. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

 

 

Mr. Michael T. Elliot 

Rigmor Håkansson 

Fresno, Calif.                         Vislanda.                          

Fresno den 3/10 1964.                 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Ur Smålandsposten N:o 159 Måndagen den 12 Oktober 1964. 
 

Dödsfall. 
 

Ernst Jonsson †. I fredags avled efter en längre tids 

sjukdom f. konditorn Ernst Jonsson, Liatorp. 

  Han var född i Malmö 1890 och son till framlidne 

konditorn P.J. Jonsson, som under många år bedrev 

konditori och bageri i Vislanda. Ernst Jonsson kom 

tidigt in i yrket och har förutom på olika platser i 

mellersta Sverige innehaft konditori och bageri i 

Vislanda. Denna rörelse överlämnade han 1945 till 

sonen Stig. Han ingick äktenskap 1914. År 1949 

dog makan och Jonsson flyttade året därpå till 

Virestad. För några år sedan bosatte han sig i Lia-

torp. Närmast sörjande är sonen Anders, konditor i 

Vislanda, sonhustrur, barnbarn, barnbarnsbarn, sys-

kon, övrig släkt och många vänner. 

 
Georg Magnusson †. I går avled droskbilägaren 

Georg Magnusson, Växjö. 

  Han var född i Skördatorp Vislanda 1907. Tidigt 

började han sin bana inom biltrafiken, då han för 35 

år sedan blev delägare i last- och personbilsrörelse i 

Vislanda. Efter några år övergick han till att bli 

busschaufför på linjen Vislanda–Växjö. År 1939 

kom han till Växjö och förvärvade en rättighet vid 

dåvarande Växjö Bilstation. Med stor energi tog han 

sig an uppgiften som den ledande kraften och med 

magistratens goda minne sammanslå de fem bilstationer, som då fanns i staden, till nuvarande 

Växjö Taxi. Detta skedde år 1941. I över 20 år hade han varit verksam inom denna förening dels 

som sekreterare och därefter som kassör. Under denna tid nedlade han ett outtröttligt arbete alltid 

till fromma för detta företag, som låg honom så varmt om hjärtat. Under halvtannat år hade han 

varit sjuk. 

  Han sörjes närmast av maka, dotter, svärson jämte syskon. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 161 Torsdagen den 15 Oktober 1964. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Vår käre far och farfar 

Ernst Jonsson 
lämnade oss i dag i en ålder av 74 år. 

Djupt sörjd av oss, syskon, släkt och 

vänner.  

Liatorp och Vislanda den 9 okt. 1964. 

ANDERS och HANNA 

EVY 

Barnbarnen 

Som drömmar flyr, så ilar våra år. 

All jordens glädje likt en fläkt förgår. 

Allt hastar hän mot sin förvandling snar. 
Du är densamme, bliv Du hos mig kvar. 

  Till dem, som önskar övervara begrav-

ningsakten meddelas, att jordfästningen 
äger rum i Vislanda kyrka söndagen den 

18 okt. kl. 10.15. 

  Efter högmässan inbjudes till en min-
nesstund på Vislanda Hotell.  

  Meddelas endast på detta sätt. 

 
   

Lösöreauktion i Vislanda 
 
  Lördagen den 24 okt. kl. 12.00 låter Gustav Rydström, Skeppshult, 

Vislanda, på grund av gårdens försäljning försälja sitt lösöre. 

Jordbruksredskap: Gummihjulsvagn, slåttermaskin 4´, hästräfsa, 

plogar, ringvält, hackelseverk, decimalvåg, flakar, 300 st. krakstör, 

handredskap och skogsbruksredskap, grimmor, arbetssele m.m. 

Redskapen är välvårdade och i bästa skick. 

Lösöre och antikviteter: Slagbord, ekkista, stolar, pinnsoffor, koppar-

föremål, bord, skrivbord m.m. 

Dessutom erbjudes en flock höns, 

Auktionsvillkor: Kontant eller efter överenskommelse med auktions-

förrättaren. 
 

Linnébygdens Egendomsförmedling, Älmhult. Tel. Diö 211 52. 
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Dödsfall. 
 

Gustav Johansson †. Efter en längre tids sjukdom 

avled natten till tisdagen i sitt hem hemmansägaren 

Gustav Johansson, Håramon, Vislanda, i sitt 63:e 

levnadsår. 

  Den avlidne var född på den gård han nu innehade. 

I ungdomen var han dels hemma och hjälpte fadern 

med arbetet på gården, dels hade han olika an-

ställningar bl.a. vid granitbrotten i Piggaboda. 1933 

ingick han äktenskap och makarna övertog då hans 

föräldrahem i Håramon. Med Johansson bortgick en 

arbetsam och duktig lantbrukare som med stort 

intresse ägnat sig åt modernäringen. 

  Han sörjes närmast av maka och två döttrar, Birgit 

gift med posttjänsteman Allan Gårner, Osby, och 

Gun, som vistas i hemmet, svågrar och svägerskor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 163 Måndagen den 19 Oktober 1964. 
 

Heminredningsexpert i Vislanda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade make, 

vår käre far 

Gustav Johansson 
har i dag stilla insomnat i en ålder av 

62 år. Djupt sörjd och saknad av oss, 

syskon, släkt och många vänner. 

Håramon, Vislanda den 12 okt. 1964. 

EDLA 

Birgit och Allan 

Gun och Bertil 

Snäll och god du alltid varit, 

utan klagan smärtan bar. 
Ingen vet var du har lidit, 

nu du vilan funnit har. 

Vi nu sorgen måste bära, 
fastän tom är hemmets vrå. 

Vad du gav oss, Dina kära,  

finns i hemmet kvar ändå. 

Sv. ps. 336 
 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka söndagen den 18 oktober kl. 10.15. 

  Fru Ingrid Axelsson, Sälhyltan, Vislanda, delade tillsammans med fruarna Aina Persson, 

Eskilstuna och Ingrid Andersson, Stehag, seger i ICA-Kurirens heminredningstävling och fick 

för sin prestation 1.500 kr. Tävlingen gällde att för samma summa (1.500 kr) på bästa sätt 

inreda sitt eget vardagsrum. Bilden här ovan är tagen vid prisutdelningssamkvämet i 

Vislanda och fr.v. ses Eolbolagets chef i Växjö, Anders Påhlsson, heminredningsarkitekt Ulla 

Malmgren, Stockholm, samt hela familjen Axelsson med vinnaren längst t.h. 
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Ur Smålandsposten N:o 165 Torsdagen den 22 Oktober 1964. 
 

R. N – n: 
 

Minnen från ett torp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Alldeles i närheten av mitt barndomshem och på dess ägor låg ett litet torpställe, som bar namnet 

Sjöalund. 

  Alltid tyckte jag, att det namnet var så vackert och passade så väl in med torpets läge invid sjön. 

Själva torpstugan, som bilden visar, såg ut som alla andra stugor av detta slag på den tiden. Men 

det var inte bara namnet och utseendet, som var så förtjusande och faschinerande, utan det var i 

ännu högre grad de människor, som bodde inom dess väggar. 

  Det var torparen och hans hustru. Johan och Eva var deras namn. De hade bott på detta torp sedan 

slutet av 1890-talet. Bägge var idealet för hjärtegoda – ärliga, gästfria och vänsälla människor, som 

man inte mötte och träffade på överallt vare sig då eller nu. Därför är det inte underligt, att man 

trivdes och ville vara i deras närhet och umgås med dem. 

  Ännu minnes jag väl, hur roligt det var att få leka och roa sig med deras lilla taxhund Sippa, som 

var så lydig och snäll mot barn. Men det allra roligaste man visste, var när mor Eva öppnade 

byråklaffen till den gamla fina eksekretären, och från gömmorna i lådorna därinne plockade fram 

ett lager av flera hundra vykort, och bilder från olika platser. Även julkorten med Jenny Nyströms 

tomtemotiv intresserade i högsta grad. En del av dem har jag ännu i behåll som minnen. 

  I timtal kunde man sitta och beundra dessa kort, som till en del var i granna färger. Själv tyckte 

man att de var förmer än någon leksak. 

  En av sönerna i torpfamiljen hade emigrerat till Nordamerika, och från honom kom det regel-

bundet både brev och svensk-amerikanska tidningar bl.a. ”Svenska Amerikanaren” och ”Svenska 

Tribunen Nyheter”. I dessa tidningar förekom det skämtserier med bilder i vackra färger. Dem 

klippte man ut och gömde. 

  På breven satt färggranna frimärken med bilder av presidenterna Lincoln och Washington, vilket 

i sin tur sporrade till frimärksamlandet. 

  Runt väggarna i den lilla torpstugan hängde det tavlor med oljetryck, som då var rätt vanliga. Av 

dem minns jag särskilt ”kungafamiljen Oscar II” och ”Bröllopet i Kana”. Vidare fanns på en vägg 

en broderad bonad, som alltid fångade mitt intresse. Den var försedd med en versstrof, och mer än 

en gång läste jag den versen, som hade följande lydelse: 

Är du lycklig, väl, så gläd dig 

åt din lycka med en hvar, 

och ju mer du delar med dig, 

desto mera har du kvar. 

  Inte hade jag då reda på att den versen var hämtad ur biskop Esaias Tegnérs diktverk ”Fridsrös-

ter”. Huruvida torparen själv visste det, vet jag inte heller. 

  Men det märkliga är, att just den versen passade så väl in i detta enkla hem. Ty denne torpare och 

hans hustru var lyckliga människor, och jag tror, att de kände sig som sådana, trots sin ringhet. De 
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delade också gärna och frikostigt med sig av det lilla de förfogade över, både lekamligt och and-

ligt. 

  Ändå såg det ut att räcka så väl till även för dem själva. Märkligt nog blev det också lite kvar, när 

de lämnade jordelivet. 

  Många och hårda dagsverken hade torparen fått utföra under sitt liv. I en liten svart anteck-

ningsbok hade han bokfört på olika platser han varit och arbetat samt hur mycket han haft i daglön. 

Det rörde sig om arbeten av olika slag, bl.a. halmtaktäckning, slagtröskning, flåhackning, upplägg-

ning av stengärdesgårdar, slåtter m.m. 

  Det var torparens arbetsjournal. Hur många skrev sådana på den tiden? De hade varit av värde nu. 

  Ännu ser jag i minnets ljus den gamle torparen, då han stod där hemma på logen och slagtröskade 

säd dag efter dag. Ibland såg jag honom liggande på loggolvet ivrigt letande i halmen. Kanske 

hade han tappat en femöring. Det gällde att leta rätt på penningen. Han om någon visste värdet. 

  Av de båda makarna fick Johan först hembud. Det var på hösten 1918, då första världskriget slu-

tade. Ransoneringstider rådde, och såväl bröd som socker fick medföras av dem, som var bjudna 

till sorgehuset. För mor Eva blev det beskärt att ännu under femton år bo kvar i torpstugan efter 

makens frånfälle. 

  Då fick även hon flytta från sitt lilla kära Sjöalund, som hon kallade det. Någon månad efter sin 

avflyttning lämnade även hon jordelivet, och torpets saga var all. År 1936 var det. Dessförinnan 

tog jag ovanstående bild av torpet. 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 167 Måndagen den 26 Oktober 1964. 
 
Bröllop. 

 

  I lördags vigdes i Vislanda 

kyrka hr Ivar Gert Carlsson, 

Vislanda, och fröken Lena 

Truedsson, Vislanda. När 

brudparet intågade i kyrkan 

spelade kantor Ernst Rosen-

gren bröllopsmarsch ur ”En 

midsommarnattsdröm” av F. 

Mendelson. Vigseln förrät-

tades av kyrkoherde Karl An-

dersson, som talade över Pauli 

1:a brev till Tessalonikerna 5: 

6–18. Fru Wanja Hjalmarsson 

sjöng ”Om än änglars språk 

jag talte” av E. Erling. ”Aria” 

av G.F. Händel spelades när 

de nygifta lämnade kyrkan. 

Efter vigseln gavs middag på 

Centrumbarens Matsalar, där 

brudparet hyllades med tal av bl.a. vigselförrättaren, sång, musik och telegram. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 172 Tisdagen den 3 November 1964. 
 

Sparbanksveckan i Vislanda 
 

  Årets sparbanksvecka har för Vislanda Pastorats Sparbanks del varit en stor framgång. 

  Under veckan har insatta 216.339 kr. i 1.394 poster, ett medeltal per insättning av 155 

kr. Vidare har öppnats 20 nya konton. Under sparbanksveckans båda första dagar stod 

kaffebordet dukat i sparbankens styrelserum, vilket livligt uppskattades. Som present har 

utdelats sparbankens pusselsparbössa samt ballonger. Förutom vinsterna på 50 kr. 

dagligen har sparbanken även utlottat en spargris varje dag. 

 

Hr Sten Petersson, Vislanda, med maka 

Birgit, född Lindahl, Grimslöv. 

(Hovfoto: Visit, Växjö). 

Hr Gert Carlsson med maka Lena, född 

Truedsson, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 
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Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka vigdes i lördags kontorist Per-Olof Brynolf, 

Vislanda, och fröken Barbro Svensson, dotter till lantbrukare 

Åke Svensson och hans maka Britta, Skörda, Vislanda. Då 

brudparet tågade in i kyrkan med brudnäbbarna Annika Ohlsson 

och Marie Brynolf spelade kantor Gunnar Johansson, Växjö, på 

orgeln. Från läktaren sjöng lantbrukaren Sven Klasson, Hölmö, 

”Bröllopshymn” av Otto Ohlsson. Vigselförrättare var kyrko-

herde Karl Andersson. Efter vigseln sjöng hr Klasson ”I himlar 

sjungen” av Beethoven. När brudparet lämnade kyrkan spelade 

kantor Johansson ”A Trumpet Voluntary”. Efter vigseln gav 

brudens föräldrar middag på Vislanda Hotell för den trängre 

släkt och vänkretsen där brudparet hyllades med bl.a. tal av 

brudens fader samt direktör Bengt Olsson, ingenjör Åke Lindén 

och fabrikör Bertil Ohlsson. Vidare utfördes sång, och telegram 

anlände. 
 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 175 Måndagen den 9 November 1964. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Vislanda vill ej ha P-förbud 
 
  Hantverksföreningen i Vislanda höll ett på sitt sätt ovanligt möte på tisdagen i förra veckan 

då man anordnade en opinionssamling mot vägförvaltningens och länsstyrelsens planer på att 

införa parkeringsförbud på Storgatan i Vislanda. Mellan kommunen och vägförvaltningen har 

diskussion i saken förts nästan ända sedan det fatala inträffade, då företrädare för läns-

styrelsen i en kortege på något halvdussin bilar fastnade en marknadsdag i Storgatstrafiken i 

Vislanda. 

  Opinionsmötet med hantverksföreningen hölls i anledning av att Vislanda kommun hade att 

avge yttrande i ärendet. Kommunen har fört till torgs tanken att man skulle kunna rädda Stor-

gatan undan parkeringsförbudet med breddning av gatan ett par meter på aktuella sträck-

ningar. 

  Mötesdeltagarna instämde i kommunens planer på breddning. 

  Vid hantverksföreningens möte fann man, att det var för Vislanda av ondo med införande av 

fullständigt parkeringsförbud. I stället önskade man då se att stannförbud införes på ena sidan. 

  Man frågade sig också varför det inte var möjligt att låta stora genomfarten genom Vislanda 

få sträckningen från området vid Idrottsplatsen, Kungsgatan och förbi skolan. Blomsterhand-

lare Sigvard Hedlund var mycket förvånad över aktionen med försök att införa parkerings-

förbud på Storgatan. 

 – Jag har aldrig under alla de år jag varit här hört någon enda vid något tillfälle klaga över 

trafiken på Storgatan. Däremot har vi ett svårt problem: bomeländet. Järnhandlare P. Bergman 

fann det ogörligt utan parkeringsplatser vid Storgatan. 
 

 

 

 

Ingolf Tagesson 

Anne-Marie Selander 

Vislanda.                           

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

Hr Per-Olof Brynolf med maka Barbro, 

född Svensson, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 
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Ur Smålandsposten N:o 176 Tisdagen den 10 November 1964. 
 

”Vislandaarrestant” 
 

  En svan sitter, sedan i söndags i finkan i Vislanda. Svanen 

hade förmodligen flugit mot traversen på skrotningsstationen i 

Vislanda och fallit ner och därvid hamnat bland skrotet i en 

järnvägsvagn. Härvid hade den fått skador och medan detta 

läkes får fågeln stanna kvar i polisens lokaler. Djuret är inte 

särdeles trakterat av att hamna innanför galler. Svanen är 

ringmärkt, men inskriptionen på ringen har ännu inte kunnat 

tydas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 180 Tisdagen den 17 November 1964. 
 

Dödsfall. 
 

Karin Tingstedt †. I lördags avled fru Karin 

Tingstedt, Bergsnäs. 

  Hon var född i Hullingsved, Vislanda den 1 okt. 

1880. Närmast sörjes hon av systern Thina, gift med 

hemmansägaren John Hullestedt, Hullingsved, 

Vislanda, svågern hemmansägaren Emil Ohlsson, 

Brohult, Vislanda, och syskonbarn. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min kära syster, 

moster och svägerska 

Karin Tingstedt 
har i dag lugnt och stilla insomnat i 

sitt 85:e levnadsår. Djupt sörjd och 

saknad av oss, släkt och vänner. 

Hullingsved och Brohult, Vislanda  

den 14/11 1964. 

Thina och John Hullestedt 

Emil Ohlsson 

Birger, Ulrik 

Alfild och Tage 

Ragnhild och Åke 

Klockorna ringa så sakta till ro 

Vår kära syster funnit ett sällare bo. 
Aftonens stjärna tindrar så blid 

Älskade syster, Vila i frid. 

Sv. Ps. 336 
 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda 
kyrka söndagen den 22/11 1964 kl. 10.15. 
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Ur Smålandsposten N:o 182 Lördagen den 21 November 1964. 
 

40-årsjubileum firat 

i Vislanda 
 

  Vislanda kyrkliga syföreningar firade i onsdags sitt 40-årsjubileum i församlingssalen. Kyrko-

herde Karl Andersson hälsade välkommen och uttryckte sin stora glädje över att så många hade 

kommit tillstädes. Han hälsade särskilt sin företrädare kyrkoherde Eskil Jonson, Bergsnäs väl-

kommen. 

  Efter psalmsång och bön höll kyrkoherde Andersson en historik över föreningens verksamhet. 

Föreningen bildades den 15 oktober 1924. Ända till 1943 var det den enda kyrkliga syföreningen. 

Detta år bildades en kyrklig sykrets i Mörhult. 1948 tillkom Sjöbackens krets vid ett symöte, 

Bjälleberg och 1963 kretsarna i Lindås och Kalkatorp. Vislandakretsen har sina sammankomster i 

församlingssalen, de övriga kretsarna samlas i hemmen. Stilla och troget har syföreningen utfört 

sitt arbete. Under de första 20 åren bestod inkomsterna av frivillig kollekt vid sammankomsterna 

jämte några mindre lotterier. 1925 uppgick inkomsterna till 114 kr. De har emellertid visat en sti-

gande kurva och för 1963 var de 4.000 kr. Sedan år 1947 har man årligen anordnat missions-

auktion på våren. Härigenom har ju inkomsterna stigit betydligt och under den gångna 40-års-

perioden har insamlats c:a 60.000 kr. Hjälpverksamheten har omfattat bl.a. Svenska kyrkans 

hednamission, sjömansvården, stadsmissionen i Stockholm och Göteborg, inomeuropeisk mission 

och diakonin. 

  Den egna församlingskyrkan har också fått mottaga många gåvor, såsom brudkrona, dopfunt, 

kollektskål, kormattor m.m. Sykretsens första gåva var den kammarorgel som ännu användes i 

församlingssalen och som skänktes 1926. Vidare har föreningen anordnat församlingsaftnar, 

diakoni- och missionsdagar som De gamlas dag. Även söndagsskolan har i föreningen haft ett gott 

stöd. Stiftets olika arbetsorganisationer har ihågkommits och tillfällig hjälp har lämnats bl.a. till 

Astridbarnen, Finlands barn, Tysklands barn och Kongohjälpen. Kyrkoherden avslutade sin 

historik med att framföra ett tack till sina båda företrädare i tjänsten, framlidne kontraktsprosten K. 

Holm och kyrkoherde emeritus Eskil Jonson samt till alla medlemmarna för deras stora kärlek till 

och arbetsvillighet för kyrkan och dess verksamhet. Under det kaffesamkväm, som följde talade 

man med varandra om minnen från de gångna åren. Kyrkoherde Andersson visade därefter en 

intressant bildserie betitlad ”En Zulukvinna berättar”. Till alla de medlemmar, som varit med från 

början, och till dem som fyllt 80 år överlämnades blommor. Fruarna Olga Pettersson, Värmans-

hult, Astrid Windstedt, Lindås, Anna Pettersson, Mörhult, och Astrid Bergstrand, Lindås, framför-

de tack och lyckönskningar från sina resp. kretsar. Som avslutning talade kyrkoherde Jonson över 

orden ”I haven fått för intet, där skolen I giva för intet” och förrättade bön, varefter psalmsång 

avslutade högtidsdagen. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 184 Tisdagen den 24 November 1964. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller i morgon f.d. verkstadsarbetaren Gustav Johansson, Vislanda. Han är född i Smålands 

Rydaholm och kom i unga år ut i förvärvsarbete. Han hade de första åren arbete som lantarbetare 

på olika lantbruk i Smål. Rydaholm, Västra Torsås och Alvesta. År 1919 började han vid SJ 

torvpulverfabrik i Vislanda som sedermera blev SJ:s skrotningsverkstad och vilken jubilaren hade 

anställning vid fram till dess han avgick med sjukpension år 1939. År 1928 ingick han äktenskap 

och 1945 – 46 lät han uppföra sin fastighet på Kungsgatan. Han har nedlagt ett stort arbete inom 

arbetarrörelsen. År 1921 var han med om att bilda Soc. dem. ungdomsklubben i Vislanda. Sedan 

fick han andra uppgifter inom arbetarkommunen och var bl.a. kassör en längre tid. Han har tillhört 

municipalfullmäktige och taxeringsnämnden i Vislanda. 1939 råkade jubilaren ut för en olycks-

händelse som gjorde att hans arbetsförmåga blev nedsatt och han fick sluta sin anställning. 
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Ur Smålandsposten N:o 183 Måndagen den 23 November 1964. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dödsfall. 
 

Emil Johansson †. I fredags avled å Össalids ålder-

domshem i Grimslöv hr Emil Johansson, Vislanda. 

  Han var född i Moshult, Vislanda den 30 nov. 

1888. Under många år var han lagerarbetare och 

gårdskarl hos handlande Otto Håkansson i Vislanda. Sina sista levnadsår har han tillbringat på 

Össalids ålderdomshem, där han åtnjutit en kärleksfull omvårdnad. 

  Närmast sörjes han av svägerskan fru Karin Johansson, Vislanda, och brorsbarn. 

 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 185 Torsdagen den 26 November 1964. 
 
Strömavbrott, var det många områden som drabbades av vid den starka blåsten under 

gårdagen, och kanske allra värst Vislandatrakten där ljuset inte kom igen förrän vid 22-

tiden. Sydkraft i Älmhult hade all tillgänglig arbetsstyrka ute i alla felrapporterade 

områden. 

  Växjö stad förskonades från strömavbrottet förutom ett område vid Lugnet, där ett träd 

rev ned en ledning. 

 

Teletrassel 
 

 – Avbrottet på TV-sändaren i Vislanda rår vi dessbättre inte för, konstaterade telekom-

missarie Erik Borg i Växjö. Orsaken var strömlöshet. Massor av träd hade skadat 

televerkets ledningar men vi kan ingenting göra förrän det blir ljust på torsdagsmorgonen. 

Då skickar vi ut all tillgänglig personal. Värst drabbade teleområden är Urshult, Tingsryd 

och Ingelstad. 

 

 

 

 

 

 
 

Min käre svåger 

och vår käre farbror 

Emil Johansson 
* 30 nov. 1888 

har i dag stilla insomnat i den eviga 

vilan. Djupt sörjd och saknad av oss, 

övrig släkt och vänner. 

Vislanda den 20 nov. 1964. 

KARIN JOHANSSON 

Brorsbarnen 

Sv. ps. 434: 3–4. 
 
  För dem, som önskar följa den avlidne 

till hans sista vilorum, meddelas att jord-

fästningen äger rum i Vislanda kyrka 
fredagen den 27 november 1964 kl. 

16.00. 

  Efter jordfästningen inbjudes till en 

minnesstund å Vislanda hotell. 

Hr Christer Thomasson, Göteryd, med 
maka Mariann, f. Lindström, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 
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Ur Smålandsposten N:o 187 Måndagen den 30 November 1964. 
 
Bröllop. 
 

  I Torsåsby kapell vigdes i lördags verkstadsarbetaren Karl 

Åke Lennart Olsson, Mörhult, och fröken Alice Marianne Gus-

tafsson, dotter till hemmansägaren Per Kristian Gustafsson och 

hans maka Nanny, f. Karlsson, Hagstad, V. Torsås. Medan vik. 

kantor folkskollärare Per Högström spelade ”Gammal bröllops-

marsch från Delsbo”, intågade brudparet i kapellet. Vigsel-

förrättare var kyrkoherde John Lindgren, som i sitt tal utgick 

från Joh. 2: 5 ”Vadhelst han säger till eder, det skolen I göra”. 

Lärarkandidat fröken Anna Johansson, Hulevik, sjöng till 

ackompanjemang av folkskollärare Högström ”På bröllops-

dagen” av Nordlund. De nygifta uttågade till tonerna av ”A 

trumpet voluntary” av J. Clarke. Efter akten gav brudens föräld-

rar middag för släktingar på Tornesunds pensionat, varvid brud-

paret hyllades på sedvanligt sätt. 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 191 Måndagen den 7 December 1964. 
 
 

 
 
 
 
 
   
 

 

Ur Smålandsposten N:o 192 Tisdagen den 8 December 1964. 
 

AKTUELLT FRÅN VISLANDA. 
 

  Vislanda kommun har under 1964 fortsatt den sedan några år pågående aktiva 

markpolitiken. Sålunda har i år slutförts köp av 14 fastigheter för i runt tal 225.000 kr., 

och preliminära avtal har ingåtts om ytterligare tolv fastigheter för tillhopa 300.000 kr. 

Den allmänna markreserven kommer sedan dessa affärer fullbordats att öka med c:a 

150.000 kvadratmeter.  

  Kommunens investeringar i vattenledningar, avlopp och gator har under året uppgått till 

0,7 miljoner kr. I denna summa innefattas huvudvattenledning från pumpstationen vid 

Kojtet, ledningar och gatubyggnad av Fabriksgatan, Vinkelgatan och Sköflemovägen. 

Väg och gatu-belysning för c:a 60.000 kr. har beslutats och delvis fullbordats för dels 

Blädinge stationssamhälle dels gator inom Vislanda samhälle. Förslag är under utar-

betande rörande belysning för ytterligare delar av Vislanda och förundersökningar pågår 

för en omläggning och revidering av vatten- och avloppsnätet i samhället. Innan en dylik 

omläggning skett, kan icke de med grus belagda gatorna i Vislanda samhälle asfalteras. 
 

 

 

Bertil Johansson 

Gudrun Martinsson 

Vislanda.                                       Öhr.  

Den 6/12 1964.                   

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

Hr Åke Olsson med maka Alice, född 
Gustavsson, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 
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–  –  –  

  Bostadsbyggandet i Vislanda torde i år bliva rekordartat. 26 nya lägenheter blir 

inflyttningsklara, en ökning med 16 jämfört med år 1963. Men ändå råder det i Vislanda 

stor bostadsbrist beroende på dels att bostadsbeståndet till en del är gammalt och nerslitet, 

dels att sysselsättningsläget vid industrierna är mycket gott. Arbetskraft rekryteras till 

orten från ett ganska vidsträckt område. I en redogörelse från 1960 års folkräkning anges 

bl.a. att antalet inpendlare, d.v.s. personer från andra kommuner, vilka under längre eller 

kortare tid haft sitt arbete förlagd till Vislanda, utgjorde 215 st. Av dessa var 56 från 

Skatelöv, 47 från V. Torsås, 19 från Växjö, 18 från Virestad och 15 från vardera Alvesta 

och Ryssby. Andra kommuner var representerade med mindre än tio i Vislanda arbetande 

personer. Kommunen måste öka ansträngningarna för att förbättra bostadssituationen, då 

folkökning, resp. folkminskning i kommunen har ett klart samband med bostads-

byggandets storlek. Antalet kända sökande till hyreslägenheter är i dag ett 60-tal. 

Situationen när det gäller pensionärslägenheter är mycket allvarlig. Det finns fem till sex 

sökande till varje pensionärslägenhet, och efterfrågan stiger starkt. Av de drygt 400 

hushållen i Vislanda, som inom sig rymmer familjemedlemmar, som är eller snart 

kommer i pensionsåldern, bor endast 40 % av dem i bostäder med centralvärme, badrum 

och wc. Omkring 180 lägenheter saknar alla moderna bekvämligheter. 
 

–  –  –  

  Projekteringen av ett avloppsreningsverk för samhället väntas också komma igång inom 

den närmaste tiden. En sådan anläggning är nödvändig för samhällets fortsatta utveckling. 

  I den investeringsplan för kommunen, som finnes uppgjord, har de önskvärda inves-

teringarna beräknats belöpa sig till 6 miljoner kronor t.o.m. 1969. Av de objekt, som 

utöver de nämnda ingår i planen, må nämnas byggandet av vattentorn, sopstation, 

tillbyggnad av ålderdomshemmet och nyexploatering av område norr om Husebyvägen. 

Det är sålunda ett omfattande program som de kommunala myndigheterna har framför 

sig, och det gäller att alla samverkar till att det hela genomföres på ett sådant sätt, att det 

länder både till samhällets och kommunens bästa. 
 

–  –  –  

  Ur årsbok för Sveriges kommuner framgår bl.a. följande fakta om Vislanda lands-

kommun vid årsskiftet 1963/64. Hela arealen uppgår till 19.190 hektar och invånare-

antalet är 3.186. Taxeringsvärdet av de skattepliktiga jordbruksfastigheterna uppgick till 

20,91 miljoner kronor och övriga fastigheter 20.74 miljoner kr. Skatteunderlaget var 11,9 

miljoner kr., vilket uträknat per innevånare, som vid taxeringsårets början var skriven i 

församlingen, blev 3.688 kr. Motsvarande tal för landets samtliga landskommuner ut-

gjorde 3.893 kr. Statistiska centralbyråns redovisning av trångboddheten i landets tätorter 

enligt senaste bostadsräkningen visade, att Vislanda ligger under genomsnittet, 3 proc. av 

hushållen betraktas som trångbodda. Av hushållen med barn är 6 proc. trångbodda. 

–  –  –  

  Grundskolan i Vislanda är nu inne i sitt andra läsår och därmed kan man säga, att den 

helt genomförts på låg- och mellanstadiet. Från och med nästa läsår kommer de elever, 

som genomgått 6:e klass, att fortsätta vid Alvesta högstadieskola. Detta kommer att 

medföra viss utökning av skolskjutsarna och troligen även en förändring av tidsschemat 

för kommunens egna skolor. Nästa läsår blir också det sista med 8:de klass i Vislanda. 
 

–  –  –  

  Under den gångna sommaren har norra delen av Vislanda gamla kyrkogård omlagts och 

samtliga stenkanter runt gravarna borttagits. Ännu återstår den södra delen, men det skall 

väl inte dröja så länge till att kyrkofullmäktige fattar beslut om omläggning även av detta 

område. Även välbehövlig översyn och särskilt 2:a manualens tomtkvalité har i mycket 

hög grad förbättrats. 
 

–  –  –  
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  Vislanda IF har haft ett av sina mest framgångsrika fotbollsår. A-laget har med 12 poäng 

före närmaste lag vunnit serien i div. 5 sydvästra gruppen och skall nästa år spela i en 

nationell serie, nämligen div. 4, sydvästra Småland. Det är första gången på minst 25 år 

som ett Vislandalag spelar i en nationell serie. Föreningen är att gratulera till framgången. 

Spelarna fick vid senaste årsmötet mottaga Svenska fotbollsförbundets bronsmedaljer för 

sin serieseger. Tennisbana, som är en nyhet för Vislanda, invigdes i höstas, och det är att 

hoppas, att så många som möjligt kommer att ägna sig åt tennissporten, som är en verkligt 

förnäm motions- och tävlingsidrott. Den fria idrotten för en tynande tillvaro. Det är 

egentligen bara mellanskolans elever, som bedriver denna form av idrott. Höstens 

traditionella tävling mellan skolungdom från Skatelöv, V. Torsås och Vislanda är den 

enda, som anordnats för hela idrottssäsongen. 
 

–  –  –  

  Gymnastikintresset har under många år varit mycket stort och detta får i allra högsta 

grad tillskrivas de entusiastiska kvinnliga och manliga ledarna, som trots mycket 

provisoriska gymnastiklokaler, uppnått fina resultat med sina äldre och yngre gymnaster. 

Både ledarna och gymnasterna är värda bättre lokaler och även grundskolans elever och 

lärare längtar efter en riktig gymnastiklokal. Det står så vackert ”gymnastik” på schemat, 

men detta är bara tomma ord, så länge inte övningslokal finnes för gymnastik. Frågan om 

byggandet av en gymnastiklokal har varit på tal under många år. Nu har den äntligen 

avancerat så långt, att kommunalfullmäktige troligen vid sitt nästa sammanträde kommer 

att ta upp frågan till debatt och eventuellt fatta beslut i saken. 
 

 

 

 

Vislanda husmodersförening, har haft Lucia-möte på Hotellet under god tillslutning. 

Ordf. fru Inga Närman höll välkomsttal. Ett 15-tal medlemmar anmälde sig att deltaga i 

en självskyddande olycksfallskurs. Tre presentkort på vardera 50 kr. kommer att utdelas 

inför julen. Vidare beslöts att anordna en julfest för barn. Förhandlingarna avslutades 

varpå Lucia, Inger Johansson åtföljd av tolv tärnor tågade in i den med levande ljus 

dekorerade salen och utförde vacker sång, vilket gav mötet en mycket stämningsfull 

prägel. Fru Ellen Uhlin läste dikter ”Om en tillbörlig vrede” och ”Längtan heter min 

arvedel” av Erik Axel Karlfeldt som livligt uppskattades. Under kaffesamkvämet var en 

trevlig gissningstävling anordnad. Till sist framförde ordf. Inga Närman ett tack till Ellen 

Uhlin för hennes medverkan samt till värdinnorna Vinnie Ströberg, Signe Wendt, Signe 

Axelsson och Margareta Weilandt och då särskilt fru Wendt, som år från år övat de 

medverkande i Luciatåget. Två nya medlemmar ingick i föreningen. UNICEF-kort 

försåldes under kvällen. 

 

 

 

                                    Från kristna 

                                         verksamheten 
 

Vislanda kyrkliga söndagsskolor, 
 

har avslutat höstterminen med en högtidlighet i kyrkan. Kyrkoherde Karl Andersson höll 

en predikan. Barnkören sjöng ”Det strålar en stjärna”. Söndagsskolans program började 

med att ett 30-tal barn samlades i koret och sjöng ”Härlig är jorden”, varefter barnen 

växelvis läste adventspsalmer och juldagens epistel- och evangelietext. Barnkören utförde 

”Hosianna” av Vogler och ps 50: 1–3. När barnen med tända ljus i händerna tågade ut ur 

kyrkan, sjöngs psalmen 63: 13–15. Efteråt samlades söndagsskolans elever med sina 

föräldrar till samkväm i församlingssalen. 
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Anlita ortens egen  

bank 
 

 

 

 

Vislanda Pastorats Sparbank 
Grundad 1873 

 

 

 

 

 

 

 

Till juldoppet 
rekom. vi vårt goda 

HEMBAKADE BRÖD 

AB Gust. 

Bengtsson 
V I S L A N D A 

TEL. 0472/300 19 

Erkänt vackra tennsaker i gammal miljö 
finner Ni i min konstbod. 

Äkta handdrivna arbeten i gamla stilar, såsom sötost- 

fat, stop. ljusstakar, skålar, o.d. 

30 års erfarenhet inom yrket. 
 
 

 

 

J. Harald Anderssons Konsthantverk 
VISLANDA tel. 0472/ 300 64. 

 

Caltex, Vislanda 
 

Vi säljer bensin, oljor, fotogen, eldningsoljor samt alla slags 

tillbehör till Edra bilar. 

Vi har modern utrustning för ljustest, hjulbalansering, 

tändstiftsprov, dubbning av däck, batteriservice. 

Thure Carlsson 
Tel. 0472/304 74 

Den läckra  JULMATEN,  JUL- 

GOTTERNA samt de lämpligaste 

JULKLAPPARNA för barn och 

vuxna finner Ni hos 

 

Kooperativa 
VISLANDA – RYSSBY – GRIMSLÖV – MÅLASKOG  
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Ur Smålandsposten N:o 194 Lördagen den 12 December 1964. 
 

Ernst Nilsson 
död 

 

   

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

  F. möbelhandlaren Ernst Nilsson, Vislanda, avled i 

onsdags efter en kort tids sjukdom. 

  Han var född i Öja 1885, men kom redan som barn 

till Vislanda. Under åren 1903 – 1909 vistades han i 

Amerika, där han var verkmästare på en möbel-

fabrik. Efter återkomsten till Sverige startade han 

Nilssons möbelaffär i Vislanda 1910, vilken han 

1950 överlämnade till sin son. Han innehade även 

under många år en filial i Ryd. Denna slutade han 

med 1945. Äktenskap ingick hr Nilsson 1909 och han 

har varit änkling sedan 1963. Den bortgångne var en 

stilla och försynt människa, som helt ägnade sin fritid åt familjen och sina böcker. Han var 

ordensbroder i Frimurarelogen. 

  Närmast sörjes han av sonen Stig, som innehar möbelaffären i Vislanda, sonhustru och sonson. 
 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 195 Måndagen den 14 December 1964. 
 
 

 
 
 
 
 
   

Bröllop. 
 

  I lördags vigdes i Vislanda kyrka cementarbetaren Arne 

Sandahl, Värnamo, och fröken Monica Johansson, dotter till 

snickaren Karl Johansson, Vislanda. Då brudparet intågade i 

kyrkan, spelade kantor Ernst Rosengren, Vislanda, ”A 

Trumpet Voluntary” av J. Clarke. Brudnäbb var brudgummens 

brorsdotter Ann Sandahl, Värnamo. Vigseln förrättades av kyr-

koherde Karl Andersson, Vislanda, som höll lyckönskningstal 

med utgång från orden i Första Moseboken första kapitel ”Gud skapade dem till man och kvinna, 

och Gud välsignade dem”. När de nygifta lämnade kyrkan, spelades ”Fuga” av J.S. Bach. Efter 

vigseln gav brudens fader middag på Centrumbaren i Vislanda, där brudparet blev föremål för 

hyllningar i form av tal, sång och musik samt telegrafiska hälsningar. 

 

 

 
 

Min käre lille Pappa 

och Farfar 

Ernst Nilsson 
* 22/10 1885 

har i dag lämnat oss, släkt och 

många vänner i outsäglig sorg. 

Vislanda den 9 dec. 1964. 

STIG och SOLVEIG. 

Staffan. 

Älskad – Saknad  

Sv. Ps. 355. 
 
  Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka lördagen den 19 dec. kl. 15.00. 

  De som önskar följa vår käre till den 
sista vilan, samlas vid kyrkan. 

  Efter begravningsakten inbjudes alla till 

minnesstund å Vislanda Hotell. 
  Meddelas endast på detta sätt. 

  Istället för ev. blommor, tänk på Sv. 

Röda korset. 

 

 

Kenneth Stensson 

Birgitta Ros 

Vislanda.                                    Växjö.                       

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

Hr Arne Sandahl, Värnamo, med maka 

Monica, f. Johansson, Vislanda. 

(Hovfoto: Olson, Alvesta). 
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Ur Smålandsposten N:o 196 Tisdagen den 15 December 1964. 
 
Födelsedag. 
 

70-åring. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  70 år fyller på torsdag f.d. hemmansägaren och vägmaskinisten m.m. Erik Johansson, Stenstorp 

Ströby, Skatelöv. Han är född i Ryd, Agunnaryd. Vid sex års ålder flyttade han med föräldrarna till 

Målensås, samma socken. Redan i tidiga barnaår fick han noga inskärpt betydelsen av flit, 

ambition och noggrannhet, något som var utmärkande för honom livet igenom. Han hade ännu ej 

trampat ur barnskorna, då han började göra dagsverken åt föräldrarna för deras torpställe. Han 

nödgades även i tidiga år lämna hemmet för att borta från detta bli helt självförsörjande. I många 

år hade han anställning som lantbruksbiträde i hemorten. På ett samvetsgrant sätt fullgjorde han sin 

tjänst. Samtidigt var han ett oumbärligt stöd och hjälp för sin far, vars krafter var starkt nedsatta. 

Vid 21 års ålder ingick han äktenskap, och makarna bosatte sig på lägenheten Sjöbacken under 

Målensås, där han var verksam med lant- och skogsarbeten. 1919 övertog han på arrende Lindås 

Västregård i Vislanda. Sedan han brukat detta hemman en tid, inköpte han en gård i Tubbamåla 

Mellangård, samma socken. Där utförde han väsentliga grundförbättringar, innan han 1926 

avyttrade denna gård och flyttade till sitt nuvarande hem. Han fick nämligen kondition som 

vägmaskinist vid Allbo härads vägstyrelse. Under alla de 28 åren – intill pensionsåldern 1954 – 

var han med undantag av de två första åren väghyvelförare. Med nit, trohet och på ett hedrande 

och utmärkt sätt och till allmän belåtenhet inom distriktet skötte han sin uppgift. Sitt vackra hem 

har han från grunden nybyggt, den odlade jorden har han befriat från all sten, och åt hemmets 

skötsel ägnar han numera sin tid och omsorg. Erik Johansson har hedrats med åtskilliga medbor-

gerliga förtroendeuppdrag. Sålunda har han under en följd av år varit ledamot av kommunalfull-

mäktige, taxeringsnämnden, fattigvårdsstyrelsen etc. Ända från sitt inträde i vägförvaltningens 

tjänst och till 1943, då distriktet upphörde, var Johansson medlem av Vägarbetareförbundets 

styrelse såväl som dess distriktsstyrelse. Genom sitt gästvänliga umgängessätt och sina personliga 

egenskaper är han högt värderad. 

 

 

 

 

Från Vislanda, meddelas: 

  Luciaafton var i lördags kväll anordnad i Mörhults skola. Lokalen var fullsatt då 

lantbrukaren Karl Svensson, Ugnabygden, hälsade välkommen. Programmet inleddes 

med en andaktsstund, varvid kyrkoherde Karl Andersson predikade. Därefter följde 

Luciatablå med Birgitta Nilsson, Lönshult, som Lucia. Vidare förekom sång av bl.a. fru 

Edith Svensson, Ugnabygden, som sjöng till eget gitarrackompanjemang. Under 

samkvämet, som avslutade aftonen, lottades ut bl.a. en julost, som vanns av Rune 

Andersson, Fållen. Tills sist framförde kyrkoherde Andersson ett tack till arrangörerna. 
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Vislanda bygger sporthall och friluftsbad 
 

Två storanläggningar 

  för 1.2 miljoner kronor 

 
  Vislanda får två anläggningar av 

efterlängtad klass: en sporthall där inte 

blott det unga släktet kan träna gym-

nastik utan även äldre kan träna tennis 

och många andra idrotter, samt ett 

friluftsbad av imponerande storlek. 

Ordförande i kommittén – den är vald 

av kommunalnämnden – som haft hand 

om de båda projekten är plåtslagar-

mästare Sven-Olof Loeb. I kommittén 

finns vidare Carl W. Carlsson, Gösta 

Gustafsson, Torsten Andersson och 

Eric Gustavsson. Kommunalfullmäk-

tige beslöt i går låta uppföra sporthallen 

enligt kommitténs förslag, medan man 

beträffande friluftsbadet fattade princip-

beslut. 

  Till byggnadskommitté för gymnastik-

lokalen utsågs Harry Larsson, Gösta 

Gustafsson, Sven-Olof Loeb, Sven-

Gunnar Johansson, Gustav Skarp och 

Tage Svensson, samtliga Vislanda samt 

Erik Gustavsson, Blädinge. 

  Beträffande badanläggningen beslöt 

fullmäktige att fatta principbeslut i en-

lighet med skolstyrelsens förslag och uppdrog åt kommunalnämnden att utföra erforderlig mark-

undersökning.  

  Sporthallen beräknas kosta 900.000 kronor att bygga med en driftskostnad av 63.000 kronor pr år 

och en kapitalkostnad pr år av 56.500 kronor, således knappt 120.000 kronor pr år sammanlagt. 

  Planerna på en gymnastiksal i Vislanda har varit i gång sedan i början av 1950-talet, och den plan 

man nu låtit ingenjörsfirman Ebbe Regebro i Alvesta arbeta fram innebär, att man får en gym-

nastiksal med tillhörande lokaler, som mycket väl kan kallas sporthall. Spelplanen är nämligen på 

hela 18x36 meter, 16x10 meter har man fått behovsprövat för skolans behov. Bastu, dusch, och 

tvättrum finns även i byggnaden. 

  Till finesserna för hallen hör, att den är delbar med det nyaste i fråga om ”sesamväggar”, en 

hissbar plastvävsvägg som försvinner upp i taket.  

  För att ”radera” bort sådant som bländande solstrålar som kan bli besvärande kommer byggnaden 

att förses med opalformade fönster i plastprofil. 

  Publikplats för cirka 200 personer finns på läktaren, och någon gång nästa sommar eller höst 

hoppas hr Loeb, att denna önskedröm skall stå färdig på plats där skolans män vill att denna 

gymnastik- och sportanläggning skall ligga, vid skolan i Vislanda. 
 

Friluftsbadets 
 

placering är ännu så länge en sak man diskuterar om. Idrottens företrädare säger sig vilja ha den 

vid idrottsplatsen, skolans vill ha den placerad vid skolan. 

  350.000 kronor beräknar man att badanläggningen skall kosta. Anläggningen skall vara i drift 

med tempererat 20 – 22-gradigt vatten i fem av årets månader, från låt oss säga mitten av maj och 

kanske september månad ut. 20.000 bad per säsong hoppas man att badet skall ge, och att denna 

badpublik då även samtidigt skall göra anläggningen ekonomiskt självbärande räknar man med. 

  Grevie Konstruktioner, Grevie har gjort ritningarna. Bassängen – den stora – har måtten 25x12,5 

meter med 1,8 meter som största djup. Man vill inte låta den bli så djup, att den medger hopp. 

Olyckorna kan då ligga snubblande nära. Därtill är hoppanläggningar något som ställer sig dyra i 

förhållande till vad de användes till – en anläggning kostade en säsong 570 kronor per hopp… 

Plåtslagarmästare S.O. Loeb visar ritningen med friluftsbadet 

Så här kommer sporthallen i Vislanda att se ut 
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  Undervisningsbassängen i anlägg-

ningen får ett djup av 90–60 cm och 

måtten 12,5x6 meter. Plaskdamm för 

småttingarna saknas inte heller. Den 

blir cirkelrund – 8 meter i diameter – 

och med 35 cm som högsta djup. 

  I anläggningen ingår reningsverket – 

samma vatten, förnyas kanske en gång 

om året, cirkulerar genom verket och ut 

i dammarna i ett kretslopp. Där finns 

vidare uppvärmningsanläggningen. Den 

är planerad för olja. Vidare planerar 

man att ha toalett, sjukrum, kassa och 

en kiosk. 

  Även gamla och människor med rörel-

sesvårigheter har man tänkt på. Det finns särskilda anordningar för dem att lättare ta sig ner i 

vattnet. 

 

Ur Smålandsposten N:o 198 Lördagen den 19 December 1964. 
 

Dödsfall. 
 

Arvid Gustafsson †. Efter en tids sjukdom har f. 

omlastaren Arvid Gustafsson, Glasmästaregatan, 

Vislanda, avlidit i sitt 67:de levnadsår.  Den avlidne 

var född Vislandabo och har alltid varit hemför-

samlingen trogen. I ungdomen fick han anställning 

som omlastare vid SJ, där han arbetade till pen-

sionsåldern. 1921 ingick han äktenskap. I mitten av 

1940-talet skaffade sig makarna eget hem vid 

Glasmästaregatan där Gustafsson anlagt en vacker 

trädgård och på andra sätt gjort hemmet trivsamt. 

Gustafssons stora intresse var musik och inom 

Vislanda musikkår har han under en lång följd av år 

nedlagt ett förtjänstfullt arbete. Genom sin kamrat-

anda och sitt goda väsen var han uppskattad av alla 

han kom i beröring med. 

  Han sörjes närmast av maka och fyra barn. Mary 

gift med fabrikör Axel Hård, Lagan, Stina gift med 

sågmästare Evert Lindell, Kvarnadal, Hasse anställd 

vid SJ i Vislanda och Jan-Ove anställd vid Posten, 

samt syskon. 

 
 

 

Vilt slagsmål 

på kafé i Vislanda 
 

  En yngling i 19-årsåldern, som i går kväll 

kommit i bråk med en annan på ett kafé i Vis-

landa, blev så illa skuren – troligen av fönster-

glas – och misshandlad, att han i ambulans fick 

föras till Ljungby lasarett. Han var först med-

vetslös men kvicknade till så småningom. Den 

misshandlade var nykter, medan den andre 

omhändertogs av polisen för fylleri. Flera 

fönster i lokalen krossades. 

 

 

 

 
 

Min älskade Make, 

vår käre Far, 

Morfar och Farfar 

f.d. omlastningsförmannen 

Arvid Gustafsson 
*  1 april 1898 

† 17 dec. 1964 

har efter en kort tids sjukdom i dag 

lämnat oss, syskon, svågrar, 

svägerskor, övrig släkt och många 

vänner i djupaste sorg och saknad. 

Vislanda den 17/12 1964. 

ESTER 

Mary och Axel 

Stina och Evert 

Hans och Elsa 

Jan-Ove 

Barnbarnen 

Du möter oss ej mer som förr 

välkomnande där hemma. 
Vid barndomshemmets kända dörr 

där höres 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 käre till 

hans sista vilorum, meddelas att jord-

fästningen äger rum i Vislanda kyrka 
söndagen den 27 dec. kl. 10.00. Samling 

vid kyrkan. 

  Efter jordfästningen inbjudes till en 
minnesstund å Vislanda Hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

En perspektivskiss av friluftsbadet 
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Ur Smålandsposten N:o 197 Torsdagen den 17 December 1964. 
 

Fasantjuvar 

i Vislanda 
 

  Någon eller några i Vislanda kommer tydligen att smörja kråset i jul med läcker 

fasanstek. Natten till i går hemsöktes för andra gången i höst f. trädgårdsmästaren A. 

Svenssons fasanuppfödning. Tjuvarna tog fyra jaktfasaner till ett värde av 100 kronor. 

Tidigare i höst har stulits två dyrbara silverfasaner. Hr Svensson utlämnar en belöning till 

den, som kan lämna sådana upplysningar, att tjuven eller tjuvarna blir fast. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 200 Tisdagen den 22 December 1964. 
 

Kommunalt 
 

Vislanda 
 

  Pastoratsdelegerade har sammanträtt under ordförandeskap av kyrkoherde Karl Anders-

son. 

  Till revisorer för 1965 valdes nämndeman Carl Olsson, Mörhult, direktör Göthe 

Johansson och kantor Ernst Rosengren, Vislanda. Till ordförande omvaldes kyrkoherde 

Andersson och till vice ordförande hemmansägare Sven Jonsson, Färanäs. 

 – Kyrkofullmäktige sammanträdde därefter under kyrkovärd Per Engkvists, Piggaboda, 

ordförandeskap. Ordföranden hälsade den nya ledamoten linjemästare Gunnar Ståhl, 

välkommen. Han efterträder verkstadsarbetaren Karl Karlsson, som avlidit. Beslut 

fattades om att kyrkovaktmästaretjänsten fr.o.m. 1 jan. 1965 skall vara heltidstjänst. Detta 

innebär att innehavaren placeras i 9:e  lönegraden med en månadslön på 1.288 kronor 

vartill kommer 61 kr. i månaden som övertidsersättning. Nuvarande innehavare skall på 

grund av att han varit anställd under så många år placeras i 10:e lönegraden. Revisorer 

blev nämndeman Carl Olsson, direktör Göthe Johansson och kantor Ernst Rosengren. Till 

ordförande omvaldes kyrkovärd Engkvist och till vice ordförande kyrkovärd Arvid 

Johansson, Hönetorp. 
 

 

VISLANDA 
 

  Då vår affärsrörelse överlåtes den 31/12 1964 får vi härmed tacka våra 

kunder för 20-årig vänskap och förtroende. 

SIGRID och GUNNAR NYQVIST. 

  Då Nyqvist och undertecknads rörelse kommer att drivas i en lokal får 

jag önska såväl gamla som nya kunder välkomna. Jag lovar vänligt 

bemötande och billiga priser. 

STIG EKBERG. 
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Ur Smålandsposten N:o 201 Torsdagen den 24 December 1964. 
 

Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 202 Måndagen den 28 December 1964. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 204 Torsdagen den 31 December 1964. 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wasthe Byström 

Berit Nilsson 

Tranemo.                               Vislanda.  

Julafton 1964.                                    

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

Julfest, dans i Blädingegården 
lördagen den 2/1 kl. 20.00 – Musik: 

ÅGES orkester 
Dans  kring  granen,  lekar  för  barnen  kl. 17.00 – 19.30.    

Buss avgår fr. Östra Torget i Vislanda kl. 16.30 samt 20.00. 

Servering. –  Medlemskort  kan  beställas  per  tel.  0472/304 46. 

Vislanda Gammaldansförening, styrelsen. 

Stilla, stilla dagen dalar 

kring min kära hembygd ned, 
medan veka minnen talar 

än som förr om frid och fred; 

nyss den vigda malmen förde 
bud om helg kring nejden ut 

och vid hjärtats oro rörde 

i en evighetsminut… 

  

Över allt det senhöstsjuka 
vissnandet kring äng och sjö 

vilar nu det svandunsmjuka 
hyendet av spårlös snö; 

andlöst vintersolen tömmer 

aftonguld kring träd och hus, 
medan fält och skogar drömmer 

i ett svalt, förtrollat ljus… 

 

Se, hur sagans vallgång skrider 

varsamt utmed väg och bryn, 
viskande från gångna tider 

minnen från min inre syn: 

Klara barnaögons frågor 
in mot tomteskogens sus, 

julgransdoft och grenljuslågor, 

björkvedsbrasans trygga brus. –  

 

Verkligheten lyfts och svävar 
mot en högre dimension, 

tid och tanke lyckligt bävar 
inför tystnaden och ron… 

I en stund som denna anar 

hjärtat den celesta sång, 
som på nytt vår längtan manar 

emot Stjärnan än en gång. –  
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Ur Smålandsposten N:o 1 Lördagen den 2 Januari 1965. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 2 Måndagen den 4 Januari 1965. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Födelsedag. 
 

  70 år fyller i morgon skräddaremästare Hjalmar Grahn, Storgatan, Vislanda. Jubilaren är född i 

Skatelöv. Redan i tidiga ungdomen lärde han sig skrädderiyrket. I 20-årsåldern kom han till 

Vislanda, där han sedan dess varit verksam. 1921 ingick han äktenskap och etablerade sig som 

egen skräddaremästare. Rörelsen innehade han i ett 40-tal år. Grahn har varit en skicklig yrkes-

man, som har haft kundernas odelade förtroende. Enär hans första affärslokal vid Storgatan blev 

för trång rev han i början av 1930-talet denna och byggde ny. Vid 65-årsåldern avvecklade han 

rörelsen. 

 

  60 år fyller på onsdag fru Elsa Ring, Rickardshult, Vislanda. Jubilaren är född i Vederslöv men 

kom redan i tidiga barndomen med den övriga familjen till S. Vare, Blädinge, där föräldrarna var 

lantbrukare. Under ungdomen var hon dessa behjälplig med hemmets skötsel. 1932 ingick hon 

äktenskap med lantbrukaren Ivar Ring, S. Vare, och makarna förvärvade en gård i Rickardshult, 

Vislanda, vilken de ännu innehar. Här har fru Ring hävdat sig som en duktig husmor, vilken helt 

ägnat sig åt hemmet och familjen. 

 

Björn Hillerström 

Birgitta Salomonsson 

Killeberg.                              Vislanda.                                 

Nyårsafton 1964. 

Sture Rundgren 

Gunnel Johansson 

Moheda.                                Vislanda. 

Nyårsafton 1964. 
 

 

 

Bengt-Åke Engkvist 

Birgitta Karlsson 

Vislanda.                                 Hulevik. 

Nyårsafton 1964. 

 Ove Gustafsson 

Ulla Svensson 

Vislanda.                               Vislanda. 

Nyårsafton 1964. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

Bengt Palm 

Gunnel Gustafsson 

Vislanda.                                Tegnaby. 

Ronneby nyårsafton 1964. 
 

 

 

Olle Åkesson 

Siw Karlsson 

Ryssby.                                  Vislanda.  

Valter Samuelsson 

Lisbeth Aronsson 

Vislanda.                               Alingsås. 

Nyårsafton 1964. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Bröllop. 
 

  I Skatelövs kyrka vigdes nyårsafton byggnadssnickaren Kjell 

Erik Bengtsson, Lindås, Vislanda, och affärsbiträdet Wivie 

Karlsson, dotter till hemmansägaren Per Adolf Karlsson och 

hans maka Ellen, Lövhult, Eneryda. Då brudparet intågade i 

kyrkan spelade kantor F. Hovne marschen ur Mendelsohns ”En 

midsommarnattsdröm”. Brudnäbb var Inga-Maj Sibbesson, 

Vislanda. Officiant var brudens konfirmationslärare, prosten G. 

Linder, som också höll tal till de nygifta. Vid uttåget spelades 

”Fuga” av Källner. Brudens föräldrar gav middag på Grimslövs 

Pensionat, där de nygifta hyllades bl.a. med tal av brudgum-

mens morbroder Gustav Lindsten. En mängd telegram anlände. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 4 Torsdagen den 7 Januari 1965. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

VISLANDA 
VI  DANSAR  UT  JULEN  PÅ  EKBERGS  GÅRD 

Trettondagen kl. 18.30.   Lekledare: Olle Nilsson, Blädinge. 

Dragspelsmusik.    En jättestor tombola med fina vinster. 

Möt  upp  mangrant  alla  som  vill  dansa  och  ha  roligt. 

                                                       Vislanda Idrottsförening. 

 

 

Åke Nilsson 

Iris Magnusson 

Vislanda.                                Virestad.                            

Trettondagsafton 1965.                                    

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

Hr Richard Johansson m. maka Stina, 

född Johansson, båda från Vislanda. 

(Foto: Nordqvist, Målaskog).  

Hr Kjell Bengtsson, Vislanda, med 

maka Wivie, född Karlsson, Eneryda. 

(Foto: Lundberg, Vislanda).  
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Ur Smålandsposten N:o 9 Lördagen den 16 Januari 1965. 
 
Födelsedag. 
 

  80 år fyller på måndag f. diversearbetaren Karl Emil Petters-

son, Björkliden, Vislanda. Jubilaren är född Vislandabo och 

har under sin mesta tid haft sin verksamhet förlagd till kom-

munen. Redan före konfirmationen fick han liksom alla andra 

torparbarn på den tiden, börja arbeta borta och bidra till sin 

egen försörjning. Det var dels jordbruks- och dels skogs- och 

mossarbeten som Pettersson sysslade med. Han var en duktig 

och trogen arbetare. Efter att i många år ha bott i Vislanda 

samhälle flyttade han 1962 till det då nyuppförda ålderdoms-

hemmet Björkliden, där han nu njuter sitt välförtjänta otium. 

 

  60 år fyller i morgon banarbetaren Karl Olsson, Vislanda. 

Han är född Vislandabo och har alltid varit hembygden tro-

gen. I ungdomen fick han anställning vid SJ som banarbetare. 

Under några år tjänstgjorde han vid trafikavdelningen för att 

senare åter övergå till banavdelningen, från vilken han nu 

avgår med pension. Olsson har varit en intresserad fackföre-

ningsman, som nedlagt ett förtjänstfullt arbete inom Järnvägs-

mannaförbundets avdelning 172 i Vislanda. Bl.a. har han under ett tiotal år skött kassörssysslan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 11 Tisdagen den 19 Januari 1965. 
 

Dödsfall. 
 

Fritzi Ehrlich †. Doktorinnan Fritzi Ehrlich, Vis-

landa, avled i fredags efter en kort tids sjukdom. 

  Hon var född i Saaz i Böhmen den 6 november 

1874. I unga år gifte hon sig med medicinalrådet 

doktor Alfred Ehrlich, Wien. Efter makens död 

1934 återvände fru Ehrlich till sina syskon i Saaz. 

År 1939 flyttade hela familjen till Sverige och bo-

satte sig först i Malmö. 1942 köpte brodern, direk-

tör Gustaf Koch, Villa Haga i Blädinge försam-

ling, och där bodde fru Ehrlich till 1957, då hon 

flyttade till Vislanda samhälle. De senaste åren har 

hon vistats på Björkliden i Vislanda. 

  Närmast sörjande är systern Tilde och broderns 

adoptivdotter, fru Frida Koch-Wolf , Vislanda. 
 

 

 
 

 

Min älskade syster 

Fritzi Ehrlich 
född Koch 

har i dag lämnat oss i  

djupaste sorg 

Vislanda den 15 jan. 1965. 

TILDE KOCH 

Frida Koch–Wolf  

  Jordfästningen äger rum i Skogslyckans 

kapell, Växjö torsdagen den 21 jan. kl. 
14.00.  

  Därefter inbjudes till en minnesstund å 

Vislanda Hotell kl. 16.00. 
  Även de som inte haft möjlighet att när-

vara i Kapellet ombedes deltaga i denna. 

 

Hr Göran Wilhelmsson med maka 
Christina, född Eliasson, båda från 

Växjö.   (Hovfoto: Sossis, Växjö).  
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Ur Smålandsposten N:o 14 Måndagen den 25 Januari 1965. 
 

Tretton meter hög kran välte i Vislanda 
 

Två montörer skadade i dramatiskt hopp 
 

MOTVIKTSARM 

VEK SIG 
 

  Två norrländska montö-

rer skadades allvarligt om 

än inte livsfarligt när en 

tretton meter hög tornkran 

i går morse välte vid A-

Betongs slipersfabrik i 

Vislanda. Den ene befann 

sig i hisskorgen 12 meter 

över marken och den and-

re på en plattform vid 5– 6 

meters höjd. Olyckan vål-

lades av att en motvikts-

arm vek sig. 

  Båda sökte hoppa när kranen föll. Mannen i hisskorgen hamnade på marken ett stycke 

från kranen, medan den andre råkade falla på kranbommen. Den ene ådrog sig lårbens-

brott och den andre revbensfraktur. Båda blev f.ö. ordentligt blåslagna och sönderskrub-

bade. De fördes i sjukbil till Växjö lasarett, där de i går kväll efter omständigheterna 

befann sig väl. 

  De bägge montörerna, som är anställda av den firma i Skellefteå som levererat kranen, 

höll på med slutjustering när olyckan hände. Kranen, som kostar bortåt en kvarts miljon 

kronor, går på räls. Den har en 45 meter lång lyftarm med en lyftkapacitet längst ut på 3,5 

ton. Motviktsarmens tyngd längst ut är 10 ton. 

  Av ännu okänd anledning vek sig motviktsarmen och hela kranen välte. Varför mot-

viktsarmen gav med sig skall nu utredas av representanter för yrkesinspektionen och av 

en kranbesiktningsman. 

  Tornkranen skulle kommande vecka ha tagits i bruk på A-Betongs lagerområde. 

Olyckan rubbar nu i viss mån driften. A-Betong har emellertid ytterligare två kran-

beställningar inne för sina andra företag, och en av dessa kranar kommer snarast att 

uppmonteras i Vislanda. 

 

 

 

 

 

Rattfyllerist vållade frontalkrock 
 

  En spritpåverkad bilist hemmahörande i Vislandatrakten, vållade natten till söndagen en 

frontalkrock med en H-bil på riksväg 23 vid Vislanda. I H-bilen färdades tre ölänningar, 

av vilka två i ambulans fördes till Växjö lasarett. 

  Deras skador var dock relativt lindriga, den ene hade fått en spricka i underarmen och 

den andre skärsår i huvudet och båda fick senare på natten lämna lasarettet. Den tredje i 

H-bilen, en flicka, kom undan med skrubbsår. 

  I Vislandabilen färdades två män, som varit på fest i Räppe. Bägge var ordentligt 

spritpåverkade och vid Marklanda fördes bilen över på högra sidan av vägen. De bägge 

Den mäktiga kranen bröts sönder vid fallet mot marken. 
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männen undkom dock med obetydliga skador. De togs till polisstationen i Växjö, där de 

finkades för fylleri. För bilföraren tillkom förstås också blodprov. Han var så sprit-

påverkad, att han inte kunde höras om olyckan förrän på söndagen. 

  Båda bilarna blev skrot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 15 Tisdagen den 26 Januari 1965. 

 

 

 
 

Företagsekonomiska kurser 

stimulans inom A-Betong 
 

  Företagsnämnderna startar ofta med entusiasm och beslutsam-

het – här skall sannerligen uträttas något för en levande samver-

kan, som är så nödvändig för den personliga tillfredställelsen 

och utvecklingen i stort. Men efter någon tid existerar företags-

nämnden bara på papperet, det hela har runnit ut i sanden. A-Betong hör till de företag, 

som beslutat att göra något åt saken. Här har man aldrig ansett sig ha råd med något 

mindre än högsta möjliga effektivitet på alla områden. Därför har man också satt igång 

företagsekonomiska kurser i både Vislanda och Växjö. 

  Lars Olsson, A-Betongs ekonomiavdelning, säger: 

Bilen t.h. girade över på vägens högra sida, där den mötte H-bilen t.v. 

Ledamöter i A-Betongs företagsnämnd: Sittande fr.v. G. Johansson, Gösta Jönsson, Johan Jansson, 
Lennart Karlsson, Åke Lindén, Karl Svantesson, Helge Nordahl. Stående fr. v. Lennart Johansson, Inge 

Johansson, Tore Christensson, Bo Lindén, Axel Renwijk, Ingmar Karlsson, Per Johansson, Bror 

Rydström, Sven Erik Holst, Håkan Torstensson. 

Att veta mer 

  ger personligt 

     arbetsansvar 
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  Det är nödvändigt att de anställda får möjlighet att skaffa sig så mycket företagseko-

nomiska kunskaper att de kan aktivt och personligt engagera sig i en utveckling, som ju 

bl.a. syftar till deras eget bästa. 

  Vi har för närvarande en kurs i gång i Vislanda enligt det system, som lagts upp av SAF, 

LO och TCO. På så sätt hoppas vi få en aktiv företagsnämnd – ett led i en företags-

demokratisering, som A-Betong ser som något av det viktigaste i målsättningen. 

  Kursen omfattar viktig information i lättfattlig form, som t.ex. ekonomiska beslut, 

företagens omvärld, företagens målsättning, organisation och företagsledning, försäljning 

och marknadspolitik, lönsamhetsbedömning, investering, finansiering, budgetering och 

årsredovisning. 

  Parallellt med kursen i Vislanda leder kamrer Lars Olsson i Växjö en studiecirkel i 

allmän företagsekonomi. 

  Den är avsedd att ge kursdeltagarna ”ett gemensamt språk” om företagets problem, att 

klarlägga betydelsen av det inbördes beroendet och därigenom skapa förutsättningar för 

bästa möjliga beslut. 

  Denna kursverksamhet har verkligen tagits på allvar av företaget. som föreläsare och 

lärare återfinnes flera av A-Betongs topptjänstemän. Och att direktör Lennart Olsson 

aktivt medverkar är alldeles självfallet – stimulerande och företagsbefrämjande åtgärder 

är hans specialitet. 

  Kursverksamheten, som hålles på ett tämligen avancerat plan, beräknas vara avslutad 

någon gång framemot påsk. 
 

Veteraner belönade. 
 

  Då A-Betongs företagsnämnd för Växjö–Vislanda-området höll sitt sista sammanträde 

för 1964, upptogs följande av de 700 anställda i företagets veteranklubb: 

  Max Geiser, Emil Svensson, Reinhold Johansson, Bror Olsson, Gustav Pettersson, Nils-

Åke Johansson, Ingvar Karlsson, Arne Rosvall och Olof Wibeck. 

  De fick samtidigt mottaga bronsmedaljer för sina insatser. I samband med högtid-

ligheten var en fest anordnad för företagsnämndens och företagskommitténs ledamöter, 

veteranklubben och pensionärerna. 

  Företagsnämndens ordförande ingenjör Åke Lindén, tackade för gott arbete under året, 

och verkställande direktören Lennart Olsson överlämnade gratifikationer och belönade 

”förslagsställare”. 

  Följande förslagsställare belönades: Max Geiser, Yngve Magnusson, Malkolm Karlsson, 

Stig Karlsson, Anders Isaksson, Gösta Johansson, Anton Johansson och Bengt Petersson. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 18 Måndagen den 1 Februari 1965. 
 

Bröllop. 
 

  I lördags vigdes i Vislanda kyrka vaktmästare Göran Svens-

son, Vislanda, och fröken Kerstin Bergstrand, dotter till bygg-

mästare Elwood Bergstrand och hans maka, Lindås, Vislanda. 

Då brudparet intågade i kyrkan spelade kantor Ernst Rosengren, 

Vislanda, ”Larghetto” av J. Speth. Fru Hilda Andersson, Vis-

landa sjöng ”Bröllopshymn” av Gustaf Nordqvist. Vigseln för-

rättades av kyrkoherde Karl Andersson, Vislanda, som höll 

lyckönskningstal med utgång från orden i profeten Nahum 1: 7. 

Fru Andersson sjöng efter slutpsalmen ”Om än änglars språk 

jag talte” av Erik Erling. De nygifta lämnade kyrkan i det att 

”Aria” av G.F. Händel spelades. Efter vigseln gav brudens 

föräldrar middag i Blädingegården, där brudparet blev föremål 

för hyllning i form av tal av bl.a. vigselförrättaren, sång och 

musik samt telegram. 

 

Hr Göran Svensson med maka 
Kerstin, född Bergstrand, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda).  
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Ur Smålandsposten N:o 21 Lördagen den 6 Februari 1965. 
 

AB Ångsågen i Vislanda 25-årsjubilerar idag 
 

 

 

12.000 standards 

      levereras i år –  

         12 milj. omsätts 
 
  Idag firar en av Smålands 

största sågverksanläggningar 

– kanske den största med en 

leveransförmåga av 12.000 

standards pr år – Ångsågen i 

Vislanda, 25-årsjubileum 

med en festlighet på Hotell 

Terraza i Ljungby, vartill de 

anställda med damer och 

andra som har förbindelse 

med företaget, inbjudits. Vid 

ett samtal med direktör 

Göthe Johansson, som varit 

med sedan 1937, (bolagsbild-

ningen ägde rum år 1940 och det är denna som firas), framkommer en smula motvilligt, vilken 

oerhörd expansion, som ägt rum inom företaget. Ett belysande exempel är omsättningssiffrorna för 

åren 1940 och 1964. Det förstnämnda året var omsättningen 388.800 kronor och förra året 11 

miljoner kronor. I år beräknas omsättningen till i runt tal 12 miljoner kronor. Det är alltså en 

imponerande utveckling som ägt rum under de gångna åren. 

 – När jag kom hit 1 november 1937 låg verksamheten mer eller mindre nere, säger direktör Jo-

hansson. Det blev att renovera så gott det gick och sätta i stånd gamla maskiner. Det var hårda 

tider och jag var ensam på kontoret. Jag fick både köpa skog och mäta virke, sköta avlöningar 

o.s.v., så någon åttatimmars arbetsdag var det sannerligen inte. Det är f.ö. underligt, att det gick, 

men det berodde väl helt enkelt på att det måste gå… 

  Första året köpte vi 6.500 kbm för en summa av 74.000 kr. Priset för hemkörning, utkörning och 

huggning uppgick till 12 öre tillsammans pr kubikfot. Idag kostar det 75 öre för samma arbete trots 

alla rationaliseringar. Lönen vid sågen var 65 öre i timmen, idag är den 6.50 – 7 kronor i genom-

snitt utan ackord. Min egen lön då var 325 kr i månaden. Då fanns det ingen semester att tala om 

och ATP existerade inte. Det var ett slitsamt och tungt arbete. Talet om den gamla goda tiden är 

falskt. Den vill vi inte ha tillbaka, den var inte mänsklig. 

 – Virkespriserna var annorlunda mot idag. Det var stor skillnad. Från kronoskogen i Dänninge-

landa köpte vi 875 kbm. för 9.500 kr. Vilket gör 11 kr. per kbm. Idag är priset 65 kr. pr kbm. 

Stockhuggning och körning gick till 7 öre per kbf. mot 65 öre idag. Men det är ju givet att man 

Direktör Göthe Johansson framför en del av den imponerande och högmoderna såganläggningen. 

  Några av ”basarna” framför den äldsta byggnaden på Ångsågen i Vislanda. 
Fr.v. faktor Fritz Elofsson, lastarbas Ejnar Johansson, brädgårdsförman 

Göran Ericsson, sågmästare Ragnar Svensson och direktör Göthe Johansson 
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inte kan göra direkta jämförelser mellan dåtiden och nutiden, då konjunkturerna och penningvärdet 

har förändrats. 

 

82 anställda. 
 

  Under första året sysselsattes 15–16 man vid Ångsågen i Vislanda, idag är 82 personer anställda 

där, vartill kommer ett 30-tal skogshuggare och körare. Produktionen i dag är ungefär 25 standards 

pr dag eller omkring 4.500 standards pr år. Därtill köper vi från omkringliggande sågverk ungefär 

7.500 standards för omarbetning varför 12.000 standards beräknas gå igenom Ångsågen i Vislanda 

i år, säger direktör Johansson. 

 

Fortsatt utveckling. 
 

  Ångsågen i Vislanda är, som tidigare framgått av reportage i Smålandsposten, högrationaliserad. 

Sortering o. dyl. sker automatiskt och enligt de senaste rönen på området. Men utvecklingen går 

vidare. Nytt magasin för 500 standards bygges i Halmstads hamn, och ett nytt automatiskt juster- 

och sorteringsverk har provkörts i dagarna, brädgården har utökats med en tredjedel, torken är 

tillbyggd med två tredjedelar och stora områden av brädgården och transportvägar har asfalterats. 

 

75 procent går på export. 
 

  75 proc. av det som produceras vid Ångsågen i Vislanda går på export. Hela världen tycks ropa 

efter småländskt virke. I brädgården ligger partier färdiga för export till Sudan, Persiska viken, de 

flesta västeuropeiska länder, men även så långt bort som i Australien är den småländska furan 

uppskattad. 

 

Vedhuggning rensade skogarna. 
 

  Vad är anledningen till att utvecklingen på det skogliga området i södra Sverige expanderat så 

kraftigt de senaste åren? 

 – Vi har fått bättre skogar, och där är vi skyldiga Skogsvårdsstyrelsen ett tack för ett utomor-

dentligt gott arbete. Vi har också fått möjligheter att bli av med en massa skräpvirke i skogarna 

genom att göra flis av detta och vidare bidrog vedhuggningen under kriget till att skogarna ren-

sades upp. Så har det även blivit bättre ordning på sågarna och nya maskiner har tillkommit. Enligt 

min mening säger direktör Johansson, kan en såg inte klara sig utan barkningsmaskin. 

 

Jubileum idag. 
 

  Som nämnts kommer Ångsågen i Vislanda att fira 25-årsjubileum idag på Hotell Terraza i 

Ljungby. Härvid kommer 15 trotjänare att erhålla jubileumsgåvor. Bland trotjänarna har tre varit 

anställda i 28 år, en i 27 år, en i 26 år och en i 25 år. Nio har varit anställda i över 20 år och därut-

över 10 mellan 15–19 år. 

                                                                                                                            Gill. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 16 Torsdagen den 28 Januari 1965. 
 

Felplacerade motvikter 

orsak till kranolyckan 
 

  Det svåra kranolyckan i Vislanda i söndags morse, då två elmontörer från Skellefteå skadades, 

har nu utretts av polisen i samråd med en man från yrkesinspektionen. 

  Olyckan får, säger utredarna, tillskrivas den mänskliga faktorn och en hel rad olyckliga och 

samverkande omständigheter. Inget fel fanns på materialet eller på konstruktionen för övrigt. 

  Att motviktsarmen plötsligt vek sig berodde på att motvikten ännu inte injusterats i sitt rätta läge 

utan den hade kommit att placeras för långt ut på motviktsarmen. 

  Elmontörerna hade fått den uppfattningen att allt var i sin ordning och provkörde den 45 meter 

långa lyftarmen i sidled. Den rörelsen var emellertid fullt tillräcklig för att den, genom vikternas 

felplacering, överlastade motviktsarmen skulle bågna, och vid de fem motvikterna, vardera 

vägande 1,8 ton, gled av och hela kranen tippade över ända. 
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  Förstahandsuppgifter om att de båda montörerna hoppade, har ändrats. Den som befann sig i 

hisskorgen 12 meter över marken, såg när motviktsarmen gav efter och tog sig ur hisskorgen och 

försökte klättra ned ett stycke. Han hann inte så långt innan han ramlade i marken från 8–10 

meters höjd. Det var han som bröt lårbenet. 

  Den andre, som stod på en plattform 5–6 meter över marken, slungades ut i luften då kranen välte 

och föll på en kranbalk, varvid han ådrog sig revbensfrakturer och diverse kontusioner. Båda 

montörerna uppger, att de aldrig mer tänker gå upp i en lyftkran igen. 

 

Krock vid Vislanda.  På tisdagskvällen råkade en dansk personbil köra in i en framförvarande 

långtradare på Ljungbyvägen tre km. väster om Vislanda. 

  Olyckan hände när långtradaren skulle svänga åt vänster. Den hade nästan stannat under 

manövern och då också personbilen hade låg hastighet blev skadorna relativt små. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 22 Måndagen den 8 Februari 1965. 
 

Guldarmbandsur till trotjänare då 

Vislanda Ångsåg 25-årsjubilerade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
  AB Vislanda Ångsågs 25-årsjubilerade i lördags med en festlighet på Hotell Terraza i Ljungby, 

varvid 15 trotjänare med mellan 22 och 28 års anställning, som erkänsla för plikttroget arbete fick 

varsitt guldarmbandsur. Flera tal hölls, varvid i samtliga underströks den goda anda, som är 

rådande vid sågen och speciellt harangerades direktör Göthe Johansson för förnämliga insatser vid 

sågens uppbyggnad till en av de största i södra Sverige. 

  Direktör Göthe Johansson välkomsthälsade de 176 gästerna – anställda med damer, representan-

ter för banker, företag, statliga serviceinrättningar och Vislanda kommun – med att poängtera, att 

25 år är ingen lång tid i ett företags historia, men om man ser 25 år framåt i tiden, ”då är vi gamla 

gubbar”. – Jag har alltid sagt, att jag liknar verksamheten vid Ångsågen vid ett fotbollslag, 

fortsatte direktör Johansson, och jag spelar gärna center, men ibland kan det hända, att bollarna 

inte blir riktigt fördelade. 

 

  Bakom blommor, som överlämnats till det jubilerande företaget, sitter och står trotjänarna 

vid Vislanda Ångsåg samt fru Margit Johansson och direktör Göthe Johansson. 

  Sittande fr.v. : Ragnar Svensson, Ernst Johansson, Margit Johansson, Göthe Johansson, 
Gunnar Svensson, Per Pettersson och Reinhold Johansson.  

  Stående fr.v.: Gustav Nilsson, Helge Borg, Ture Magnusson, Karl Magnusson, Åke 

Gransvik, Thorsten Rydström, Eric Karlsson, John Fagermalm och Veimer Svensson. 
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MINNESPRESENTER. 
 

  Direktör Johansson utdelade därefter guldarmbandsur till 15 trotjänare, assisterad av fru Margit 

Johansson.  Trotjänarna var, anställningsålder inom parentes:  

  Per Pettersson (28 år), Herman Persson (28 år) ej närvarande på grund av sjukdom, Reinhold 

Johansson (28), Gunnar Svensson (27), Ture Magnusson (26), Eric Karlsson (25), Karl Magnusson 

(24), Veimar Svensson (23), John Fagermalm (22), Ragnar Svensson (22), Thorsten Rydström 

(22), Gustav Nilsson (21), Helge Borg (21), Åke Gransvik (20), Ernst Johansson (22) pensionerad 

sedan två år. 

  Trotjänarnas tack för gåvan framfördes av Thorsten Rydström, som ansåg att nydaningen vid 

Ångsågen började, då ångpannan exploderade den 8 augusti 1942. Men bakom nydaningen fanns 

direktör Göthe Johansson, som med beundransvärd envishet klarade av flera besvärliga situationer, 

och jag kan bekräfta att vad som sagts om Göthe Johansson och Ångsågen inte är några överord. 

 

TAL. 
 

  Vice ordf. i Vislanda kommunalnämnd Sven Johnsson konstaterade, att genom utvecklingen av 

Ångsågen har Vislanda fått en egen profil. Det är tacknämligt för en landskommun, att ha en 

industri av detta format för befolkningens utkomst. Men det är ej enbart till Göthe Johansson vi 

riktar oss i dag utan även till samtliga anställda. 

  Disponent Torsten Nydén, Eslöv, gjorde sig till tolk för moderbolaget AB N. Johnsson & Co och 

kände sig stolt över att ha varit den som ”upptäckte” Göthe Johansson och placerade honom i 

Vislanda. Han uttryckte även en beundran över det goda samarbete, som är rådande inom före-

taget. 

  Direktör Bengt J. Olsson framförde tack dels från Svenska Handelsbanken och A-Betong och 

dels personligen varvid han gjorde en tillbakablick på förhållanden för 25 år sedan och yttrade 

erkännsamma ord om direktör Göthe Johanssons talang och omtanke om företaget men 

poängterade även den förnämliga anda, som är rådande vid Ångsågen i Vislanda, och som bidragit 

i så hög grad till företagets utveckling. 

  För Vislanda sparbank talade hr Arvid Johansson, som framhöll betydelsen av att när jordbruk 

läggs ned i kommunen, det finns utkomstmöjligheter inom industrin på nära håll. 

  Kommunalnämndsordf. Carl Olsson tackade på kommunalnämndens vägnar för det goda sam-

arbete som rått inom nämnden samt framförde gästernas tack för maten. 

  Kamrer Åke Gransvik föredrog några siffror om företagets utveckling och gjorde kommentarer 

till dessa och yttrade till slut några personliga ord. 

  För de anställda inom företaget tackade sågverksarbetare Ragnar Andersson, som av sina kam-

rater har utsetts att föra deras talan vid förhandlingar med företagsledningen. Han tackade för gott 

samarbete och hoppades på lyckosam framtid för företaget. 

  Direktör Göthe Johansson talade till slut och tackade för det goda samarbete och hoppades att 

detta även skall bli rådande i framtiden. 

  Ett flertal hyllningstelegram hade anlänt och dessa upplästes av redaktör Gillis Nilsson. 

  I en paus i den efterföljande dansen kåserade stationsmästare Sven Kronström om en resa mellan 

Vislanda och Ljungby i äldre tider, varvid en serie vältagna färgbilder visades. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 27 Tisdagen den 16 Februari 1965. 
 
Födelsedagar. 
 

  60 år fyller i morgon fru Betty Johansson, Jakobsboda, Vislanda. Jubilaren är född Vislandabo. 

1928 ingick hon äktenskap med verkstadsarbetaren Gustaf Johansson, Rydaholm, och makarna 

bosatte sig i Vislanda samhälle. På 1940-talet byggde makarna sin nu ägandes fastighet, där de 

anlagt en vacker trädgård, vilken fru Johansson tillsammans med maken omsorgsfullt vårdar. 

 

  60 år fyller på torsdag änkefru Karin Åkesson, Vislanda. Hon är född i Remmatorp, Vislanda, 

men flyttade redan som barn med föräldrarna till Sjöbacken. Här var hon föräldrarna behjälplig 

med gårdens skötsel till 1944, då hon ingick äktenskap med lantbrukaren Petter Åkesson från 

Trästen, Vislanda. Makarna arrenderade först en gård i Lindås för att senare arrendera Hästhagens 

gård i Vislanda. Här har fru Åkesson hävdat sig som en god husmor. På denna relativt stora gård 

fick hon utlopp för sin enastående arbetsförmåga, och särskilt djurens skötsel har hon ägnat stort 

intresse. Änka sedan tre år tillbaka bor hon nu hos en syster och svåger i Vislanda samhälle. 
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Ur Smålandsposten N:o 29 Lördagen den 20 Februari 1965. 
 
Födelsedag. 
 

  80 år fyller på måndag jordbruksarbetaren Ludvig Karlsson, Sälhyltan, Vislanda. Han är född på 

Bergkvara gods i Bergunda, där föräldrarna hade ett mindre lantbruk. Under tidiga ungdomen 

arbetade han på godset. I 20-årsåldern tog han anställning som militär vid Karlskrona kustartilleri, 

där han tjänade fyra år och genomgick korpralskola. Efter återkomsten till hemorten hade han 

arbete dels vid godset och dels vid Växjö stad. Några år senare övertog han det av fadern arren-

derade lantbruket. Bredvid detta var han dels åkare i Växjö och dels sysslade han med skogskörs-

lor. Till Vislanda kom Karlsson 1944 som hönsskötare vid Sälhyltans hönseri. 1949 flyttade han 

till lantbrukare Nils Samuelsson, Sälhyltan, där han ännu har sin hemvist, och efter förmåga del-

tager i jordbruksarbetet. Karlsson är en mycket vetgirig man, som ännu håller väl reda på såväl 

gamla som nya tiders andliga, politiska och kulturella skiftningar. Han är även kroppsligt vital, 

varför han trots de 80 åren är i daglig verksamhet med förekommande sysslor. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 32 Torsdagen den 25 Februari 1965. 
 

Ellen Uhlin 
död 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Lärarinnan fru Ellen Uhlin, född Snygg, maka till 

kamrer P.W. Uhlin, Vislanda, avled i måndags. 

  Fru Uhlin var född i Blädinge 1900 och var näst 

yngst av en stor syskonskara. 1921 avlade hon 

lärarinneexamen i Växjö och fick sin första 

anställning vid Blädinge folkskola. I Vislanda 

skoldistrikt blev hon ordinarie lärarinna 1922 vid 

Mörhults småskola. I och med centraliseringen av 

kommunens skolväsende förlades hennes tjänst-

göring vid skolorna i samhället. Under hela sin 

lärarverksamhet deltog fru Uhlin med stort intresse 

i olika slags fortbildningskurser och vid uppnådd 

pensionsålder 1961 kunde hon se tillbaka på en 

lång, gagnerik och väl utförd lärargärning. Hennes 

stora medkänsla för dem som var sjuka eller på ett eller annat sätt hade det svårt, tog sig uttryck i 

intresserad medverkan i bl.a. Vislanda Röda korskrets och kyrkliga sykretsen. Under ett 30-tal år 

medverkade hon som lärarinna i kyrkliga söndagsskolan. Fru Uhlin företog ett flertal utlandsresor. 

Sina syskon i Amerika besökte hon vid tre olika tillfällen. 1943 ingick fru Uhlin äktenskap med 

kamrer P.W. Uhlin, Näsviken. Makarna bosatte sig 1948 i Vislanda. 

  Närmast sörjande är make, syskon, svågrar och svägerskor. 

 

 

 

 
 

Min älskade Maka 

och vår Syster 

Lärarinnan 

Ida Ellen Maria 

Uhlin 
född Snygg 

* 3/9 1900 

har i dag avlidit lämnande oss, övrig 

släkt och många vänner i djupaste 

sorg och saknad. 

Vislanda den 22/2 1965. 

P. W. UHLIN 

Syskonen 

Sv. ps. 355. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka lördagen den 27/2 kl. 14.00. I stället 

för blommor tänk på Röda Korset eller 
Blomsterfonden. Efter jordfästningen 

inbjudes till minnesstund på Vislanda 

Hotell kl. 17.00. 
  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 31 Tisdagen den 23 Februari 1965. 
 

Ofog i Vislanda orsakade stopp 

i slipersfabrik 
 

  Ett dyrbart ofog – för att inte säga sabotage – förövades under veckohelgen mot A-

Betongs slipersfabrik i Vislanda, vilket vållade en dryg timmes driftstopp på måndags-

morgonen.  

  När arbetet i fabriken skulle börja, fann man att någon illasinnad person varit framme 

och öppnat en grusficka. Omkring tio kubikmeter grus hade runnit ut och lagt sig över 

golv och maskiner. Vidare hade en elektrisk väggklocka och en del armatur slagits 

sönder. 

  Kriminalpolisen i Växjö har hand om utredningen. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 33 Lördagen den 27 Februari 1965. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 35 Tisdagen den 2 Mars 1965. 
 

Dödsfall. 
 

Arthur Nilsson †. F. målaren Arthur Nilsson, 

Vislanda, avled i söndags. 

  I unga år kom han i målarlära och har varit verk-

sam både i Vislanda och Göteborg. Han var en 

synnerligen skicklig yrkesman. För elva år sedan 

måste han sluta på grund av sjukdom. Hr Nilsson 

hade i många år varit kassör i sin yrkesförening. 

Han var även ledamot i styrelsen för Vislanda IF, 

och medlem i arbetarkommunen. 

  Närmast sörjes han av maka, sonen Stig, lokrepa-

ratör i Malmö, dottern Siv, gift med skomakare-

mästare Sigfrid Lindblom, Vislanda, och Ann-

Britt, gift med konduktör Folke Gustavsson, Stock-

holm. I deras sorg deltar barnbarn och syskon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Gustaf Lönn 

Ulla Eliasson 

Vislanda.                                Virestad.                                    

Älmhult den 27/2 1965 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

 

 

 
 

Min älskade Make, 

vår käre Pappa, 

Morfar och Farfar 

Arthur Nilsson 
* 14/3 1901 

har i dag hastigt lämnat oss, djupt 

sörjd och i ljusaste minne bevarad av 

oss, syskon, övrig släkt och många 

vänner. 

Vislanda den 28/2 1965. 

ANNIE 

Stig 

Siv och Sigfrid 

Ann-Britt och Folke 

Barnbarnen 

Vi hann ej säga Dig farväl  

ty döden kom så fort, 

men nu vi säga Dig vårt tack 

vid evighetens port. 
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Ur Smålandsposten N:o 36 Torsdagen den 4 Mars 1965. 
 
Födelsedag. 
 

             60-åring      

  60 år fyller på söndag direktör Göthe Johansson, Vislanda. Han är 

född i Moheda. Under sin tidigaste ungdom prövade han på olika yrken 

och var 1921–1922 elev på Grimslövs folkhögskola. Sin trävarumanna-

bana började han i 20-årsåldern, då han fick plats som kontorist hos sin 

farbror, trävaruhandlanden A.G. Johansson, Moheda. Han fick här en 

allsidig utbildning inom branschen, eftersom han förutom kontorsgöro-

mål fick tjänstgöra som arbetsledare i sågverket och i skogen. I Moheda 

stannade han i tolv år och kom sedan till grosshandlare Pehr Bäckman i 

Sandsbro som arbetsledare för sågverket med tillhörande platsförsälj-

ning av trävaror och tillhörande byggnadsmateriel. Vislandabo blev di-

rektör Johansson 1938, då han fick platsen som platschef vid Ångsågen 

i Vislanda, som då innehades av AB Johnson & Co, Eslöv. 1940 om-

bildades Vislandaföretaget till aktiebolag med hr Johansson som de-

lägare och chef och den 1 april 1954 förvärvade han aktiemajoriteten i företaget. Sedan några år 

tillbaka drives rörelsen som familjebolag. Utvecklingen av Ångsågen i Vislanda från ett ganska 

oansenligt sågverk till det nuvarande högmoderna hänger i högsta grad ihop med den framsynthet, 

yrkeskunnighet och arbetskapacitet, som är kännetecknande för Göthe Johansson. Till detta 

kommer, vilket han alltid framhåller, dugligheten och intresset för företaget, som präglar hans 

medhjälpare. Att räkna upp alla de föreningar och kommittéer inom sågverksbranschen, inom 

vilka direktör Johansson varit medlem, styrelseledamot eller ordförande, är inte så lätt, men en 

gemensam nämnare för vad han åtagit sig är, att ”åtager man sig en uppgift, skall den skötas på 

allra bästa sätt”. Detta gäller även för hans olika uppdrag inom Vislanda kommun. 

 

 

 

 

 

Framgångsrikt företag i Vislanda 
 

  Generaldirektören Gunnar Svärd diskuterade på måndagen och tisdagen möjligheterna 

att sälja 10.000 kompressorer till direktör Carl W. Carlsson, AB Ka-Fa kyl i Vislanda. 

Affären är i storlek 1 miljon kronor. 

  I anslutning till besöket är det även visning av det framgångsrika företaget och i denna 

deltog även landshövding Gunnar Helén, som för första gången i sin egenskap av läns-

chef besökte Vislanda. I rundvandringen deltog vidare bl.a. direktör Stig Axelsson i länets 

företagarförening, direktören vid Svenska Handelsbanken i Hälsingborg, P.E. Schyberg, 

Hälsingborg, företagets generalagent i Danmark direktör Palle Rosenkilde, Köpenhamn, 

och generalagenten för Europa i övrigt försäljningsdirektören Bengt Werner-Carlsson, 

Luzern, Schweiz. I övrigt märktes även i vandringen genom företaget kommunalnämnds- 

och kf-ordförande i Vislanda Carl Olsson, Åke Gransvik och kommunalkamreren Olof 

Berg. 

  Företaget har hittills köpt de vid besöket aktuella kompressorerna från bl.a. England. 

  Efter visningen följde en samling på Vislanda hotell och härvid presenterade direktör 

Carlsson sitt företag. Mycket kort redogjorde han för vad han utfört under sina år som 

företagare i Vislanda. Han fick senare beröm av landshövding Helén. Denne framhöll 

bl.a. att man bakom en i och för sig kanske oansenlig fasad kan möta ett företag med en 

företagaranda som väl kan mäta sig med den man finner i Gnosjö och Anderstorp t.ex. 

Han gav i sitt tal ytterligare vackra blommor åt företagarandan sådan den fanns att skåda i 

icke minst under besöket hos Ka-Fa kyl. 

  Man startade med att anställa en man, så en andra och en tredje. De kom från sådana 

arbetsområden som konfektionsnäringen, livsmedelsbranschen och posten. 
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  Redan i starten siktade man mot en ökning av 1 miljon om året under en period som 

sträcker sig ytterligare ett par år fram i tiden och denna allmänt sett fantastiska kalkyl har 

man hållit. Företaget har nu 8–9 miljoner kronor i omsättning och arbetsstyrkan är uppe i 

93 personer. Det var 1 mars 1957 man körde igång och varje år har företaget byggt vidare 

och även nästa år och året därpå skall man enligt beräkningarna bygga ut. 

  AB Ka-Fa kyl i Vislanda tillverkar nu 50 proc. hushållskyl- och frys med försäljning 

uteslutande inom landet, återstående 50 proc. av tillverkningen utgöres av kommersiella 

anläggningar och de försäljes till 99,9 proc. utanför landets gränser. Företaget måste för 

att klara sina order färdigställa ett skåp var 18 min. och en kyldisk var 61 min. 1.980 

kyldiskar och 6.600 frys och kylanläggningar är årsproduktionen just nu. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 37 Lördagen den 6 Mars 1965. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller imorgon diversearbetaren Per Olsson, Lindås, Vislanda. Han är född i Brohult, 

Vislanda. Under tidiga ungdomen arbetade han på föräldragården. Sedan en broder övertagit denna 

har han sysslat med jordbruks- skogs- och under krigsåren som torvarbetare. Under de senare åren 

har han huvudsakligen haft sitt arbete i Vislanda samhälle där han sysslat med sågverksarbete och 

litet av varje. För ungefär fem år sedan förvärvade Olsson tillsammans med en broder en villa strax 

intill Vislanda kyrka där de nu bor. 

  Genom sin plikttrohet och stilla väsen är Olsson uppskattad av alla han har kommit i beröring 

med. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 38 Måndagen den 8 Mars 1965. 
 
Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka vigdes i lördags verkstadsarbetaren Alf Ryd-

ström, Vislanda, och fröken Kerstin Bengtsson, dotter till lant-

brukaren Hubert Bengtsson och hans maka, Haghult, Eneryda. 

Då brudparet intågade i kyrkan spelade kantor Ernst Rosengren 

”Bröllopsmarschen” ur ”En midsommarnattsdröm” av F. Men-

delsohn. Kyrkoherde Karl Andersson förrättade vigseln och de 

nygifta lämnade kyrkan under det att ”På Gud och ej på eget 

råd”, orgelkoral av J.G. Walther, spelades. Efter vigseln gav 

brudens föräldrar middag å Centrumbarens matsalar i Vislanda, 

där brudparet blev föremål för hyllningar i form av tal, sång, 

musik och telegram. 

 

 

 

 

 

 

Från Vislanda, meddelas: 

  Två Vislanda-bor, järnhandlare Sven Bergman och lagerföreståndare Lennart Dahl, 

bägge vid Järnbolaget i Vislanda, har tilldelats Skandiakoncernens förtjänstmärke för 10 

års prickfri körning. 

Hr Alf Rydström med maka Kerstin, 
född Bengtsson, båda från Vislanda.   

(Foto: Lundbergs, Vislanda).  
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Ur Smålandsposten N:o 39 Tisdagen den 9 Mars 1965. 
 
Födelsedagar. 
 

  60 år fyller på torsdag fru Hildur Samuelsson, Brånan, Vislanda. Jubilaren är född i Kroksnäs, 

Vislanda, men flyttade redan som barn med föräldrarna till Piggaboda, där föräldrarna var lant-

brukare. Under ungdomen var hon föräldrarna behjälplig hemma på föräldragården. 1934 ingick 

hon äktenskap med lantbrukaren John Samuelsson och flyttade till hans föräldrahem i Brånan, 

Vislanda. Här har fru Samuelsson hävdat sig som en duktig husmor, som helt gått upp i arbetet för 

hemmet och familjen. 
 

  60 år fyller i morgon väg- och skogsarbetaren Ragnar Pettersson, Vislanda. Jubilaren är född i 

Spånhult, Vislanda, där föräldrarna var lantbrukare. Under ungdomen arbetade han hemma på 

föräldragården. Efter värnplikten och några år framöver arbetade han dels vid torvmossar, dels 

som järnvägsarbetare. Åren 1929–1936 hade han sysselsättning vid det Kullgrenska granitbrottet i 

Spånhult. 1930 ingick han äktenskap, och makarna förvärvade några år senare en jordbruks-

lägenhet i Fållen, Vislanda. Vid sidan om denna har Pettersson huvudsakligast sysslat med väg- 

och skogsarbeten. Under senaste 20-talen år har han arbetat i baron Koskulls skogar i Lyngsåsa, 

Hjortsberga. För två år sedan köpte makarna en villa i Vislanda samhälle, där de nu bor. Sedan 

ungdomen intresserad jägare är jakten hans främsta avkoppling. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 40 Torsdagen den 11 Mars 1965. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller i morgon fru Frida Pettersson, Aplamon, 

Vislanda. Jubilaren är född på den jordbruksfastighet 

där hon ännu bor. Under tidiga ungdomen var hon dels 

hemma och hjälpte föräldrarna, dels arbetade hon 

borta. Vid 21-årsåldern ingick hon äktenskap med 

muraren Fritiof Pettersson från Skatelöv, och makarna 

byggde sig en villa strax intill hennes föräldrahem. 

Genom sin alltid glada, humoristiska och frimodiga 

natur är jubilaren uppskattad av alla hon kommit i 

beröring med. 

 
  50 år fyller på söndag fru Majken Åhsberg, maka till 

cementarbetaren John Åhsberg, Brostugan, Vislanda. 

Fru Åhsberg är född i Kärrby. Genevad, Halland. Hon 

kom tidigt ut i förvärvsarbete som biträde i familjer 

inom sin hembygd. Efter ingånget äktenskap flyttade 

makarna till Grimslöv. För 18 år sedan flyttade de till 

Vislanda. Fru Åhsberg har visat sig som en duktig 

husmor som helt gått upp i arbetet åt hemmet och 

familjen. 
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Ur Smålandsposten N:o 42 Måndagen den 15 Mars 1965. 
 

Waldemar Loeb död 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  I sitt hem i Ryd avled på fredagen plåtslagaremästaren Waldemar Teodor Loeb. 

  Han var i sitt 86:te levnadsår och bördig från Vislanda, där hans far var plåtslagaremästare. Där 

fick han även lära yrket. Han lärde även till smed innan han lämnade hemorten. Efter några år som 

sjöman kom han till Amerika och där stannade han i fyra år och arbetade bl.a. på Pullmans 

järnvägsverkstäder i Chicago. Efter återkomsten till Sverige bosatte han sig först i Varberg där han 

arbetade som plåtslagare och där ingick han även äktenskap. År 1910 flyttade makarna till Ryd, 

och där startade Loeb tillsammans med en broder egen plåtslagerifirma. Efter ett par år inköpte 

han fastigheten vid Brunnsgatan och där öppnade han även bosättningsaffär. Waldemar Loeb var 

en skicklig och driftig yrkesman och hans rörelse bedrevs med god hjälp av sönerna. År 1948 

överlät han rörelsen år sonen Håkan. I det allmänna blev Waldemar Loeb mycket anlitad. Han var 

bl.a. från municipalsamhällets tillkomst ledamot i fullmäktige m.fl. nämnder, ordf. i brandstyrelsen 

under många år samt ordf. i Ryds industri- och hantverksförening. Han erhöll för sina insatser där 

Sveriges hantverksorganisationers förtjänstmedalj. Han var en av initiativtagarna och ledamot från 

starten i styrelsen för Ryds idrottsplatsförening och även verksam i goodtemplarorganisationerna 

på platsen. 

  Närmast sörjande är, förutom makan Elsa, född Johansson, sönerna Håkan, plåtslagaremästare i 

Ryd och Thore plåtslagaremästare i Karlshamn, samt fem döttrar, varav Dagmar är barnhems-

föreståndare i Solna, Lisa anställd vid meteorologiska institutet i Stockholm, Gunhild är gift med 

skräddaremästare Wiktor Pålsson, Ryd, Stina är damfrisörska och bosatt i Ryd och Kerstin bosatt i 

Köpenhamn och gift med överkonstapel Leif Ericksen. Som sörjande står dessutom en broder och 

tre systrar, barnbarn och barnbarnsbarn samt en stor släkt- och vänkrets. 

 

Ur Smålandsposten N:o 46 Måndagen den 22 Mars 1965. 
 

Bröllop. 
 

  I lördags vigdes i Vislanda kyrka herr Ragnar Gustafsson, 

Hullingsved, Vislanda, och fröken Astrid Salomonsson, dotter 

till hemmansägare Per Salomonsson och hans maka, Brohult, 

Vislanda. Då brudparet intågade i kyrkan, spelade kantor Ernst 

Rosengren ”Ouvertyr” av G.F. Händel. Tärna och marskalk var 

Majken Magnusson och herr Stig Gustafsson, Agunnaryd. Fru 

Hilda Andersson sjöng ”Bröllopshymn” av Gustaf Nordqvist. 

Vigseln förrättades av kyrkoherde Karl Andersson, som höll 

lyckönskningstal med utgång från orden i Pauli brev till 

Efesierna 5: 1–2. Efter slutpsalmen sjöng fru Andersson ”Om 

än änglars språk jag talte” av Erik Erling. Brudparet lämnade 

kyrkan under det att ”Aria” av G.F. Händel spelades. Brudens 

föräldrar gav efter vigseln middag i Blädingegården, där brud-

paret hyllades med tal av kyrkoherde Andersson och fabrikör 

Per Samuelsson, Elnaryd, Vislanda. Ett stort antal telegrafiska 

lyckönskningar anlände. 

Hr Ragnar Gustavsson med maka 

Astrid, född Salomonsson, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda).  
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Ur Smålandsposten N:o 54 Måndagen den 5 April 1965. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 58 Måndagen den 12 April 1965. 
 
Rattfyllerist togs i Vislanda.  I korsningen Elnarydsvägen–Idrottsgatan i Vislanda 

krockade på lördagen två personbilar.  

  Den ene föraren var spritpåverkad och togs till polisen i Alvesta, där han fick släppa till 

blodprov. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 59 Tisdagen den 13 April 1965. 
 
Från Vislanda, meddelas: 

  Det blev något av invasion i Centralskolan i Vislanda på söndagseftermiddagen när fem 

Vislanda-firmor nämligen Järnbolaget, Hedlunds blommor, Wielandts hörna, Frimans och 

Hårds Eftr. bjöd på stort kaffekalas, demonstration och mannekängshow. 

  Omkring 500 personer var församlade när frisörmästare Freddie Wielandt hälsade 

välkommen. Många fick också vända då lokalen och de angränsande lokalerna var 

fullsatta. Det började med att demonstratris Majken Nordanskog, Göteborg, visade 

maskiner och redskap till hushållet från Järnbolaget. Fru Karin Hedlund demonstrerade 

hur en vacker blomsterdekoration kommer till från det blomman plockas till färdig 

uppsats. 

  Hur de välklädda damerna–herrarna och barnen skall vara klädda i vår och sommar 

visades av Frimans herr- och gosskläder, Hårds Eftr. dam- och barnkläder samt Wielandts 

hörna brudklädda och frisyrade. 

 

 

Gösta Björck 

Lena Gerhardsson 

Växjö.                                    Vislanda.                              

Den 3/4 1965.                                    

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Hr Benno Öberg, Älmhult, med maka 

Eva, f. Nilsson, Vislanda.  

(Foto: Lundbergs, Vislanda).  

 

Ur Smålandsposten N:o 62 Tisdagen den 20 April 1965. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dödsfall.  
 

Vilhelm Andersson †. Förre hemmansägaren Vil-

helm Andersson, Vislanda, avled i lördags. 

  Han var född i Sköflemon, Vislanda 1882. År 

1903 ingick han äktenskap och makarna övertog 

då gården Sköflemon, som de innehade till 1944, 

då de överlämnade den till en son. De flyttade då 

till en villa i Vislanda samhälle, vilken de själva 

låtit uppföra. Så länge krafterna räckte fortsatte 

Vilhelm Andersson med bl.a. skogskörslor och 

gaturenhållning vid flera fastigheter i samhället. 

De sista åren har han vistats på Björkliden i Vis-

landa. 

  Den hädangångne sörjes närmast av maka och 

sex barn. Sonen Gustaf är hemmansägare och 

bosatt i Skeppshult, Vislanda. Gunnar innehar 

fädernegården, Emil är förste maskinreparatör i 

Alvesta, och Erik hemmansägare i Hunna, Skate-

lövs församling. Dottern Sigrid är änka efter fram-

lidne hemmansägaren Karl Augustsson, Moshult, Vislanda, och Elin gift med åkeriägare Hjalmar 

Fridström Karlskrona. I deras sorg deltager barnbarn och barnbarnsbarn. 
 

 
Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka vigdes påskafton lagerarbetaren Benno 

Öberg, Älmhult, och damfrisörskan Eva Nilsson, Ströms-

näsbruk, dotter till banarbetaren Nils Nilsson och hans maka, 

född Fäldt, Vislanda. När brudparet intågade i kyrkan spelade 

kantor Ernst Rosengren, Vislanda, ”Bröllopsmarschen” ur ”En 

midsommarnattsdröm” av F. Mendelsohn. Brudnäbb var brud-

gummens brorsdotter Janet Öberg, Älmhult. Vigseln förrättades 

av kyrkoherde Karl Andersson, Vislanda, som höll lyckönsk-

ningstal med utgång från Pauli brev till Filipperna 4: 4 

”Glädjens eder”. Fotograf Evert Lundberg och frisör Roland 

Frej, Vislanda, spelade på fiol ”Hjärtats saga” av Åström. Då de 

nygifta lämnade kyrkan spelades ”A Trumpet Voluntary” av J. 

Clarke. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag på Före-

ningslokalen, Grimslöv. Här hyllades brudparet med solosång 

av laboratris Britt Nilsson, Linköping, samt tal av bl.a. vigsel-

förrättaren, handlande Bertil Friman, Vislanda, och dir. Carl W. 

Carlsson, Vislanda. Vidare förekom allsång. Ett stort antal tele-

grafiska hyllningar upplästes under kvällens lopp. 

 

 

 

Rune Windstedt 

Inga-Lill Karlsson 

Vislanda.                                       Öhr.                                    

Påskafton 1965. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

 

 

 
 

Min älskade make, 

vår käre lille far 

Vilhelm Andersson 
* 29 maj 1882 

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd 

och saknad men i ljust och tacksamt 

minne bevarad av oss, övrig släkt 

och vänner. 

Vislanda den 17 april 1965. 

ANNA 

Barn. 

Barnbarn.  

Barnbarnsbarn. 

Flitig så länge krafterna räckte, 

Fridsam och nöjd har Du levat din tid. 
Somnat när Allmakten livslågan släckte. 

Ljust är Ditt minne, vila i frid. 

Sv. ps. 572 v. 4. 

  För dem, som med sin närvaroönskar 

hedra den avlidnes begravningsakt, med-

delas att jordfästningen äger rum i Vis-
landa kyrka lördagen den 24 april kl. 14. 

  Efter begravningsakten inbjudes till 

minnesstund å Centrumbaren. 
  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 63 Torsdagen den 22 April 1965. 
 

Dödsfall. 
 

Martina Svensson †. Efter en längre tids sjukdom 

har fröken Martina Svensson, Brånan, Vislanda, 

avlidit i sitt 79:de levnadsår. 

  Den bortgångna var född på den gård i Brånan, 

där hon ännu bodde och där hon har utfört sin 

livsgärning, först som hjälpreda åt föräldrarna, och 

sedan som hushållerska åt sina bröder. Hon var en 

arbetsam människa, som under de senare åren följt 

en tillbakadraget liv. 

  Hon sörjes närmast av broder och en systers barn-

barn. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

    

 

 

Ur Smålandsposten N:o 65 Måndagen den 26 April 1965. 
 

Spelglädje i Vislanda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  I fredags kväll hade Vislanda musikskola anordnat en uppvisning i Centralskolans 

barnbespisningslokal. Musikskolan startade under vårterminen 1964 i kommunal regi. 

Som lärare har i pianospelning tjänstgjort fruarna Sanny Smedberg, Hjortsberga, och 

Birgit Rosengren, Vislanda, samt kantor Ernst Rosengren, Vislanda. Fru Smedberg har 

också lett undervisningen i blockflöjt och gitarrspel. Fotograf Evert Lundberg, Vislanda, 

har lett en grupp gitarrspelande ungdomar i en kvällskurs. All övrig undervisning har 

varit förlagd under skoltid. Intresset har varit stort och i instrumentalundervisningen har 

 

 

 
 

Min kära Syster 

Martina Svensson 
* 28/9 1886 

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd 

och saknad av mig samt övrig släkt 

och vänner. 

Brånan, Vislanda den 19 april 1965. 

CARL SVENSSON 

Du bäddas i hembygdens soliga famn 

Där inga bekymmer skall trycka 
Vid barndomens kyrka du hunnit i hamn 

Där dina kära din kulle skall smycka. 

Det är barndomens klockor som ringa 
Och frid är den hälsning de bringa. 

Sv. Ps. 66. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka lördagen den 24 april kl. 15. Efter 

begravningsakten inbjudes till en min-
nesstund å Vislanda hotell. Meddelas 

endast på detta sätt. 

Från musikuppvisningen ses här en gitarrgrupp under ledning av fru Sanny 
Smedberg, Hjortsberga. 
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under vårterminen deltagit 59 elever. Därtill kommer ett tjugotal i körsång. Fredagens 

uppvisningar hade samlat en mycket talrik publik. Efter det barnkören sjungit tre sånger, 

hälsade skolstyrelsens ordförande, skorstensfejarmästare Thorsten Andersson, välkom-

men och redogjorde för kvällens program. De unga musikanterna fick sedan visa vad de 

hade lärt sig och som helhetsintryck kan man med fullt fog konstatera att resultatet var 

mycket bra. Den rätta spelglädjen fanns i rikligt mått. Under en paus i programmet 

serverades kaffe. Sedan barnkören avslutat uppvisningen, framförde kyrkoherde Karl 

Andersson, Vislanda, föräldrarnas tack till skolans lärare och övriga medverkande. Rektor 

Harry Larsson, Vislanda, redogjorde för musikskolans fortsatta verksamhet. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 66 Tisdagen den 27 April 1965. 
   

Danska järnvägsentusiaster på 
”smalspårsutfärd” i södra Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Ett 100-tal medlemmar tillhörande Dansk Jernbaneklub – en motsvarighet till Svenska 

Järnvägsklubben – företog på söndagen en vårutfärd med tåg i södra Sverige. Resan gick 

med ordinarie tåg från Malmö till Vislanda där Statens Järnvägar ställt ett specialtåg till 

förfogande. 

  Den danske jernbaneklubbens medlemmar har som hobby järnvägarnas historia och 

utveckling varvid man i första hand ägnar sig åt det till järnvägsdrift hörande äldre 

materialen såsom ånglok och gamla trävagnar. Längs den gamla Vislandabanan fick 

också medlemmarna sin nyfikenhet stillad genom att färdas med ångtåg men också 

genom de små pittoreska stationsbyggnader man såg längs linjen. Men även moderna 

anläggningar såsom stationsbyggnaden i Svängsta, där ett kort uppehåll gjordes, blev 

föremål för deltagarnas intresse. I Ryd gjorde tåget uppehåll i 40 minuter för kaffe-

drickning. 

  Det specialtåg, som embarkerades i Vislanda bestod av ett tenderlok och tre boggie-

vagnar. Det ärevördiga loket är genom parentes sagt det i driftbart skick enda kvar-

varande av de kära ångloken på det smalspåriga 1067-nätet i södra Sverige. Den 

finputsade ”ånghästen” med sin tender blev också fotograferad från alla tänkbara 

perspektiv under färden. Efter någon timmas uppehåll i Karlshamn tog man ordinarie tåg 

till Malmö för vidare befordran över sundet och hem till Danmark, efter som man tyckte, 

av en fascinerande resa genom Skåne, Småland och Blekinge. 

 

Det sista ångloket på Vislandabanan transporterar de järnvägsintresserade danskarna. 

Bilden tagen under ett uppehåll i Svängsta. 
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Karl-Gustaf Lönn, Vislanda med 
maka Ulla, född Eliasson, Virestad. 

(Foto: Willner Persson, Älmhult).  

Ur Smålandsposten N:o 71 Torsdagen den 6 Maj 1965. 
 

Lägenhetsbrand i Vislanda 
 

  Vislanda brandkår kallades på måndagseftermiddagen till Gamla Sparbanken, där eld 

utbrutit i lägenheten på andra våningen. Genom en spricka på baksidan av en kamin i 

köket hade gnistor fallit ut och tänt eld i timmerväggen. 

  När brandkåren anlände brann det friskt i väggen och rökutvecklingen var så kraftig att 

man måste använda sig av rökdykareutrustningen. Två rökdykare tog sig in i köket och 

lyckades med vattenbegjutning släcka elden, som gått igenom taket i köket och nått upp 

på vinden. 

  Brandkåren fick hugga hål på taket för att från detta håll komma åt eldhärden. Lägen-

heten blev rök- och vattenskadad. På nedre botten har Järnbolaget i Vislanda en del av sitt 

lager. Skadorna på detta blev obetydliga. 

 

Ur Smålandsposten N:o 73 Måndagen den 10 Maj 1965. 
 
Bil in i lastbil – föraren chockad.  Polisen i Vislanda 

tog på fredagskvällen hand om en bil som körts in i 

bakänden på en parkerad lastbil på Storgatan. Både 

föraren och hans passagerare hade försvunnit från 

platsen, men startnyckeln satt kvar i bilen som givetvis 

fått en del skador i frampartiet. På lördagen gav föraren 

sig till känna och uppgav att han blivit chockad vid 

olyckan och därför lämnat platsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 74 Tisdagen den 11 Maj 1965. 
 

Födelsedag. 
 

             50-åring. 
      
  50 år fyller på torsdag fotograf Evert Lundberg, Vislanda. Han är född 

i Värnamo. Tidigt kom han in i lära inom fotografbranschen hos foto-

graf Oskar Hertzberg, Värnamo. I 15-årsåldern fick Lundberg anställ-

ning hos hr Hertzbergs son, fotograf Bertil Hertzberg, Ljungby. Här 

stannade han i fem år, och efter ett års anställning vid Osby fotoateljé 

kom han till Vislanda år 1936. Han övertog då Vislanda fotoateljé. 

Under åren 1948–1958 drev han också Grimslövs fotoateljé. År 1941 

deltog hr Lundberg i en kurs hos Hasselblads i Göteborg och i en kurs 

1942 hos Statens hantverksinstitut i Stockholm. Inom sin yrkeskår har 

hr Lundberg varit mycket intresserad medlem, och han var med om att 

bilda Kronobergs läns fotograf- och fotohandlareförening år 1946 och 

tillhör fortfarande dess styrelse. Hans hobby är musik och sång. Han är 

en mycket verksam och intresserad medlem i Vislanda musikcirkel och 

Vislanda kyrkokör. Med sitt glada och vänliga sätt har dagens jubilar gjort sig mycket omtyckt 

både bland kunder och vänner. 
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Kyrkosångshögtid i Vislanda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

  Allbo körförbund, som utgör en sammanslutning av kyrkokörerna inom Allbo härad, 

höll i söndags sin årligen återkommande kyrkosångshögtid, i år förlagd till Vislanda 

kyrka. Tillslutningen av sångare var mycket stor. 

  Motto för sånghögtiden var i år ”Kyndelsmässodagens, Jungfru Marie bebådelsedag och 

Alla helgons dags budskap”. Förbundskören inledde högtiden med att under ledning av 

kantor Åke Olsson, Moheda, sjunga, ”Lov vare dig, o Jesu Krist” av Johann Walther och 

”Du pärla skön av himmelrik” av Daniel Olson. I likhet med de senare åren har de olika 

högtidsdagarna rikare musikaliska utsmyckning anförtrotts tre av förbundets körer. 

  Skatelövs kyrkokör svarade för Kyndelsmässodagen. Kören dirigerades av kantor Fritz 

Hovne. Efter preludium över ”Hell morgonstjärna mild och ren”, utförd på orgel av 

kantor Gunnar Håkansson, Stenbrohult, sjöngs ps. 32: 1 som församlingssång, varefter 

kören sjöng ”Vi tänka, Herre, på din nåd och härlighet”, körintroitus av Albert Runbäck 

samt ”O Jesu Krist, dig till oss vänd”, kantat för kör och orgel av Daniel Olson. 

  Stenbrohults kyrkokör hade anförtrotts Jungfru Marie bebådelsedag. Kantor Håkansson, 

som ledde kören, inledde denna avdelning med Preludium över ”Nun komm der Heiden 

Heiland” av J.S. Bach följd av psalmen 48: 1–4. Kören sjöng ”Se dagar skola komma, 

säger Herren” koralintroitus av Albert Runbäck, samt ”Magnificat” kantat för blandad 

kör, stråkar och orgel. Här medverkade också Diö musikcirkel. 

  ”Alla helgons dag” inledde kantor Åke Olsson, Moheda, med att spela Oskar Lindbergs 

Preludium ”Tänk när en gång det töcken har försvunnit”. Efter psalmen 594: 1–2 utförde 

Hjortsberga – Moheda kyrkokör under kantor Olssons ledning dels ”Saliga äro de” 

koralintroitus av Albert Runbäck och dels ”Den rättfärdige blir hädanryckt” kantat för 

blandad kör, stråkar och orgel av J. Ph. Krüger. 

  De olika högtidsdagarnas evangelietexter lästes av kyrkoherde Karl Andersson, Vis-

landa. 

  Förbundskören avslutade sångavdelningen med ”I himmelen, i himmelen” av Jan-Håkan 

Åberg och ”I himmelen, i himmelen”, av Lars Edlund. I den sistnämnda hymnen deltog 

församlingen i verserna 2,4,6 och 7. Dirigent för kören var kantor Håkansson. 

  Kyrkoherde Andersson hälsade sångarna välkomna till Vislanda och tackade för dagens 

väl genomförda sång- och musikprogram. Under den följande psalmen upptogs kollekt 

till förmån för körernas verksamhet. Högtidsstunden i kyrkan avslutades med aftonbön, 

varvid kyrkoherde Andersson officierade. 

  Sångarna samlades sedan i Centralskolans bespisningslokal, där Vislanda församling 

inbjudit till samkväm. Stämningen här var den allra bästa och vår- och hembygdssånger 

sjöngs med stor sångarglädje. 

  Körförbundet höll också sin årsstämma under ledning av kantor Åke Olsson, Moheda. 

Av den upplästa årsberättelsen framgick bl.a. att räkenskaperna har balanserat på kr. 

669:38 med en behållning på 256 kr. Under året har en kurs i tonbildning varit anordnad i 

Moheda. Till förbundsdirigenter omvaldes för två år kantorerna Håkansson och Olsson. 

Sångarna i Allbo körförbund, samlade i Vislanda kyrka vid en repetition inför 

sångarhögtiden. 
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Till revisorer omvaldes kalkylator Emil Olsson, Diö, och lantbrukare Allan Ericsson, 

Sällhult. En tonbildningskurs skall anordnas i Vislanda. Till nästa års kyrkosångarhögtid 

inbjöd Stenbrohult. Kantor Olsson framförde förbundets tack till Vislanda församling och 

kyrkoråd samt samtliga sångare. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 77 Måndagen den 17 Maj 1965. 
 

En syn som sällan skådas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  Det var en syn som sällan skådas i våra dagar – och kanske kommer den aldrig tillbaka – när det 

gamla ångloket på lördagsmiddagen töffade in på Ljungby järnvägsstation. Det var som att träffa 

något gammalt bekant, som förr så naturligt att se, men nu i våra dagar så sällsynt – denna enorma 

metallkoloss på hjul, som nu enbart klassificeras som ett museiföremål och ersätts av de små 

rälsbussarna. 

  Tillverkat hos Nydqvist & Holm, Trollhättan stod det på det gamla ångloket som var daterat 1907 

och som nu för sista gången tjänstgjorde som dragmaskin åt c:a 150 medlemmar i Svenska 

järnvägsklubben som nu gjorde en historisk färd på den smalspåriga banan Halmstad–Karlshamn. 

Man åkte på två skilda 

banor:  

Halmstads–Bolmens 

järnväg som öppnades för 

trafik 1884 och Karls-

hamn–Vislanda–Bolmens 

järnväg som var fullt 

utbyggd 1889 och dess 

äldsta del invigdes 1874 

av gamle kung Oscar.  

  Utan tvekan skrevs i lör-

dags ett stycke järnvägs-

historia när dessa järn-

vägsentusiaster färdades 

framdragna av det utran-

gerade loket från Ble-

kinge kustbanor, som i sitt 

släp hade en godsfinka 

och tre gamla passage-

Veteranloket 837 från 1907 blev det sista ångloket som trafikerade Bolmen-
banan. Passagerare var 150. 

Männen bakom den sällsamma resan Halmstad – Karlshamn: Konduktören Einar 

Svensson, Halmstad, ordföranden i Svenska Järnvägsklubben, byrådir. Urban Thiel, 
Stockholm, lokföraren Ingvar Persson, Halmstad, och lokbiträdet Erik Nygren, 

Halmstad. 
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rarevagnar. I Halmstad vinkade den kvinnliga stinsen Angela Ekman av tåget och under 

ångvisslans tjut pustade tågsättet igång för den absolut sista ångloksresan utefter den dödsdömda 

Bolmen-banan. 

  Svenska järnvägsklubben är inte enbart en sammanslutning för gamla järnvägare utan i denna 

klubb som i hela landet har 750 medlemmar finns folk som har ett brinnande intresse för järnvägar 

och många modelljärnvägsbyggare finns med i klubben. De flesta har fascinerats av järnvägar 

ända sedan unga år. 

  Vid lördagsfärden gjorde man uppehåll på en del platser bl.a. i Ljungby och Ryd. I Ljungby dit 

tåget anlände vid 12,30-tiden – något försenat men man skall inte begära för mycket av ett 

gammalt veteranlok. 

  Man möttes på stationen av ett mycket stort uppbåd intresserade som med sina kameror 

förevigade händelsen. Tågets passagerare gjorde middagsuppehåll i Ljungby på hotell Terraza 

innan man återupptog resan, som beräknades ha sitt slut i Karlshamn vid 20-tiden på kvällen. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 78 Tisdagen den 18 Maj 1965. 
 
Gräsbrand i Vislanda.  Vislanda brandkår larmades vid tretiden natten till söndagen. 

  Några trafikanter hade observerat att det börjat brinna i skogen vid A-Betongs meka-

niska verkstad i Hästhagen. Brandkåren var snabbt på platsen. Det brann friskt i gräset 

och buskarna, men brandkåren lyckades begränsa eldens framfart till några hundra kvm. 

Den tidiga upptäckten av elden och brandkårens raska ingripande avvärjde en hotande 

skogs- och mossbrand. Hur elden uppkommit är inte fullt klarlagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 79 Torsdagen den 20 Maj 1965. 
 

                                 Från den kristna 

                                           verksamheten 
 

Vislanda. 
 

  Filadelfiagruppen i Vislanda har haft en serie väckelsemöten, talare har varit pastor Lars 

Ljung, Karlshamn. Tillslutningen har varit god. Sånggrupper från Växjö och Smål. 

Rydaholm har gjort en berikande insats. Söndagens möten gick i konferensens tecken, 

talare var pastor Rune Jansson, Ryssby, och Lars Ljung. I söndagskvällens möte deltog 

också Ryssby och Boaryd. Mötesledare var pastor Nils Holmgren. 

 

Jubileer i Vislanda. 
 

  Ett dubbelt konfirmandjubileum firades på söndagen i Vislanda kyrka, då 1935 och 1940 

års konfirmander firade sina 30- resp. 25-årsjubileer. 

  Det var en stor skara som mötte upp vid sina fäders kyrka, och med kyrkoherde Karl 

Andersson i spetsen tågade in i templet, där kyrkoherden i samband med skriftermål och 
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Hr Rolf Ekdahl, Göteryd, med maka 

Inga-Lill, f. Fredriksson, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda).  

predikan hälsade dem välkomna och talade över skriftens ord ”Gud är min starkhet och 

hjälp i nöden”. Samtliga konfirmander deltog i nattvarden.  

  Efter högtidligheten i kyrkan samlades deltagarna ute på kyrkogården och nedlade 

blommor vid konfirmationsläraren prosten K. Holms och avlidna kamraters gravar. Sedan 

ställdes färden till Vislanda hotell, där supé intogs. Här hälsade kyrkoherde Andersson 

1935 års konfirmander välkomna samt företog upprop och höll historik över konfirma-

tionslärare prosten Holm. Vidare talade hr Bror Sjökvist, Stockaryd, och fru Karin Ols-

son, Göteborg. Initiativtagare har varit fru Alice Olsson, 

Vislanda. Deltagarnas tack till fru Olsson framfördes av 

köpman Sigfrid Lindblom. 

  1940 års konfirmander hälsades välkomna av fru Eira 

Ekholm, varefter kyrkoherde Andersson företog upprop 

och uppläste en vacker hälsning från en kamrat, som 

vistas i USA. Fruarna Eira Ekholm och Anna-Lisa 

Andersson fick mottaga en blomsterhyllning för deras 

arbete med att ordna detta trevliga jubileum. 

  Kyrkoherde Karl Andersson framförde ett hjärtligt 

tack för att han fått deltaga i denna minnesrika högtid, 

samt slöt med bön. 

  Av 1935 års 55 konfirmander var 36 närvarande. Två 

hade avlidit. Av 1940 års konfirmander var 27 när-

varande, en hade avlidit, och övriga var på grund av 

sjukdom, utlandsvistelse eller andra orsaker förhindrade 

att närvara. 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 85 Måndagen den 31 Maj 1965. 
 

Wieselgrens fädernehem 

blir museum 
 

  För att åt framtiden bevara Peter Wieselgrens fädernehem i Spånhult nära Vislanda och 

där inrätta en minnesgård och ett museum, ansöker stiftelsen Wieselgrensgården om ett 

anslag på 30.000 kr. ur lotterimedelsfonden. 

  Stiftelsens syfte har varit att inrätta en minnesgård över Peter Wieselgren men också 

över det som hör samman med den folkrörelse och de folkuppfostrande strävanden i vilka 

Wieselgren främst som folktalare lade grunden. Byggnaden skall återställas i det skick 

den hade i början av 1800-talet och en del härför lämpliga rum skall användas som 

museum för de minnen som hör samman med Peter Wieselgrens gärning, och den fram-

brytande nykterhetsrörelsen och över huvud med de folkuppfostrande strävanden som 

började med honom. 

  Stiftelsen räknar med att en Wieselgrensgård skall bli livligt besökt och bli ett levande 

minnesmärke. Denna förhoppning grundas också på det starka hembygdsintresse som 

finns i de trakter av Småland det här gäller. 

  Man har räknat med att det kommer att kosta 100.000 kr. att restaurera gården. Stiftelsen 

har hittills genom insamlingar fått ihop c:a 35.000 kr. Resterande 65.000 kr räknar man 

med att erhålla dels ur Kungafonden med 35.000 och dels ur lotterimedelsfonden med 

30.000 kr. Om stiftelsen får dessa bidrag kan Wieselgrensgården öppnas för sitt ändamål 

omkring ett år efter det att bidrag erhållits. 

  Stiftelsen tillägger att de arbeten som utförts för att skapa en värdig minnesgård allt 

igenom utförs genom Smålands museum i Växjö, närmast genom landsantikvarien J.E. 

Anderbjörk. 
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Ur Smålandsposten N:o 88 Lördagen den 5 Juni 1965. 
 

Vislanda-rökeri 

eldhärjades 
 

  I går eftermiddag utbröt brand i slaktarmästaren Axel Karlssons rökeri i Vislanda. 

  När brandkåren, vilken som vanligt gjorde en snabb utryckning, kom till brandplatsen, 

vällde kraftiga rökmoln ut ur byggnaden. Genom kraftig vattenbegjutning lyckades 

brandkåren begränsa elden till rökeriet. 

  I samma byggnad finns även charkuteriverkstaden, som blev oskadad med undantag av 

att de elektriska ledningarna dit brändes av. Som väl var rådde vindstilla, vilket bidrog till 

att elden inte spred sig till närliggande byggnader, som i likhet med rökeriet är uppförda 

av trä. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 89 Tisdagen den 8 Juni 1965. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Blodig släktfest i Vislanda 

slöt hos polis och lasarett 
 

    Polisen i Växjö distrikt kallades pingstafton till Skördanäs i 

Vislanda där ett 15-tal släktingar män och kvinnor och i någon mån 

även barn råkat i luven på varann, och slogs med knivar och påkar. 

  Värst gick det för ett par män från Hässleholm – far och son – vilka fick föras till Växjö 

lasarett. Sonen, som fick lämna lasarettet pingstdagen, hade fått knivhugg i halsen och ett 

sticksår vid axeln. Fadern hade fått knivhugg i ryggen och i bröstet och låg ännu i går 

kvar för vård. En av dem hade också fått en sten i huvudet och båda hade randiga ryggar 

efter påkslag och märken efter klackjärn. 

  Men flera andra av de i bråket inblandade, de flesta boende i trakten av Vislanda, hade 

också fått sina hugg och slag och företedde en bedrövlig anblick. 

  När polisen skulle försöka reda ut vad som hänt hade ingen hört eller sett något ovanligt. 

  Fem personer fick följa med till polisstationen i Växjö för förhör. En släpptes pingst-

aftons kväll, medan de fyra förklarades anhållna. De släpptes dock sent på söndags-

kvällen. 

  Släktfesten hade börjat nog så fredligt med festande på brännvin, som gästerna från 

Hässleholm haft med sig. När detta tog slut hämtades mer och då skulle styrkan prövas 

med bl.a. fingerkroksdragning. Ett finger bröts av i hastigheten, och därmed var det tänt 

för ett våldsamt bråk. 

  Värdfolket i Skördanäs skickade efter förstärkning av andra släktingar från Vislanda, 

varifrån fem personer kom till hjälp och blandade sig i leken. 

 

 

Lars Jonsson 

Monica Petersson 

Grimslöv.                              Vislanda.                               

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

Två blev svårt  

knivskurna 
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Ur Smålandsposten N:o 90 Torsdagen den 10 Juni 1965. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ny brand i Vislanda.  I går middag larmades Vislanda brandkår till en gård i Mjöhult, 

där gräs och buskar antänts. 

  Brandkåren hade styvt två timmars jobb innan faran var avvärjd. Ett mindre område blev 

avbränt. Ett lokomotortåg på Halmstad-banan tros ha vållat branden. 

 

 

                Kvarn och sågverk i Vislanda 

                         ödelades av häftig eldsvåda 
 

   

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  En häftig eldsvåda ödelade på tisdagseftermiddagen Erik Karlssons såg- och kvarn-rörelse i 

Vislanda tätbebyggelse. Totalt avbrändes ett område på över 1.000 kvm. Två intilliggande 

bostadshus var starkt hotade och i det ena hade det börjat brinna i taket, men Vislanda och 

Alvesta brandkårer lyckades med gemensamma ansträngningar klara bygg-naderna från att 

brinna ned. Kvarnbyggnaden – en tvåvåningsbyggnad av trä – sågverket och ett intilliggande 

magasin kunde inte räddas. En teori om att elden vållats av smyg-rökande pojkar skall 

närmare kontrolleras av kriminalpolisen vid den fortsatta utred-ningen i dag. 

  Brandlarmet kom kl. 16.53 upplyser brandchef Hilding Johansson för Smålandsposten. 

Brandkåren ryckte genast ut och samtidigt rekvirerades hjälp från Alvesta brandkår, som 

ryckte ut med en bil. Sammanlagt ett 30-tal man deltog i släckningsarbetet, som fick inrikta 

sig på att hindra eldens spridning till närliggande bostadshus. Anläggningens ägare, Erik 

Karlsson, var vid tillfället bortrest. Hans nybyggda villa, som låg sex meter från kvarnen, var 

hotad, men elden fann aldrig fäste i den. Däremot antändes taket till Lars Nilssons villa som 

 

 

Lennart Svensson 

Kerstin Holmqvist 

Vislanda, Pingstafton 1965.                               
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Kvarn, såg och magasin jämnades med marken. 
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Hr Lennart Karlsson, Vislanda, med 

maka Sylvia, f. Gustavsson, Växjö.  

(Hovfoto: Ateljé Visit, Växjö).  

Hr Stig Gustavsson, Vislanda, med 

maka Majken, f. Magnusson, Agunna-

ryd. (Hovfoto: Hertzberg, Ljungby).  

Hr Hans-Olof Nilsson, Vislanda, med 

maka Lena, född Karlsson, Ryssby.  

(Foto: Ingemar Lund, Ljungby).  

ligger 30 meter från brandhärden, då vinden låg i riktning mot denna. Man lyckades 

emellertid släcka elden här. I kvarnen bodde Paavo Pulkkinen, anställd vid A-Betong. Man 

lyckades rädda hans bohag. Han bodde där ensam, då hans familj är på väg från Finland. 

  Vid 23-tiden var elden under full kontroll. Skadorna uppskattas till mellan 80.000–100.000 

kronor. Arbetet vid kvarnen har endast sporadiskt varit igång, medan sågverket, som består av 

bl.a. en cirkelsåg, varit i drift. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 96 Måndagen den 21 Juni 1965. 
 

 
Bröllop. 
 

  I prostgården i Lenhovda vigdes i lördags grävmaskinisten Lennart Karlsson, Vislanda, och 

sjukvårdsbiträdet Sylvia Gustafsson, Växjö, dotter till f. lantbrukaren Sven Gustafsson och hans 

maka, Nybro. Vigseln förrättades av kontraktsprosten Bertil Cedell, som även höll vigseltal. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 97 Tisdagen den 22 Juni 1965. 
 
Vislanda husmodersförening, har haft sommarutflykt. 

Resan hade samlat 39 deltagare och företogs med buss. 

Kalmar var första anhalten. Där besöktes chokladfabriken 

och tillverkningen följdes från cacaobönan till choklad-

kakor och praliner. Många goda smakprov gjorde besöket 

givande i dubbel bemärkelse. Så fick man under några 

timmar se sig omkring i staden och därefter gick färden till 

Ryssby gästgivaregård där middag intogs. I 

Timmernabben besöktes Gabriel Fajansverk, där 

husmödrarna fick se drejning och bränning av 

prydnadsföremål och nyttosaker av lergods. I en butik 

intill fabriken kunde de som så ville, köpa många vackra 

och rustika föremål. På hemfärden gjordes en avstickare 

till Braås hembygdsgård, där kaffe-borden stod dukade 

med hembakat bröd. Deltagarnas tack till Inga Närman och 

Rut Karlsson som ordnat den trevliga resan, framfördes av 

Göta Kronström, som också över-lämnade var sin 

minnessak. 

Hr Arne Aronsson med maka Alice 

född Salomonsson, Vislanda 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 
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Ur Kronobergaren N:o 96 Måndagen den 21 Juni 1965. 
 

                      Vislandabil brakade 

                                in i villaträdgård 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  En för rattfylleri misstänkt bilist vållade en verklig trafikfara i Vislanda på lördags-

eftermiddagen. Bilisten kom från Alvestahållet och körde genom Vislanda. C:a 100 meter 

väster om polisstationen gick bilen helt omotiverat rakt över den starkt trafikerade vägen, 

korsande trottoaren på höger sida och hamnade till slut i en villaträdgård där den först 

slog emot ett par träd och sedan blev liggande på sidan. 

  Som genom ett under undslapp föraren några nämnvärda skador, han fick ett sår i 

pannan. Då föraren luktade sprit fördes han omedelbart till läkare för blodprovstagning. 

  Olyckan hände på eftermiddagen då ganska mycket folk brukar vara ute och promenera i 

samhället, varför man får beteckna det som ett under att ingen människa kom till skada. 

Enligt uppgift skulle bilen redan på vänstersidan ha touchat emot en cyklist, som dock 

inte körde omkull eller skadade sig på annat sätt. Detta kan också något ha motiverat den 

vansinnesfärd som sedan bilen gjorde. 

  Bilisten är hemmahörande i Vislanda. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 99 Måndagen den 28 Juni 1965. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bilen blev liggande på sidan sedan den hyvlat bort staketet. 

Lars Lundberg 

Inga-Lill Rosenberg 

Vislanda.                                Älmhult. 

Midsommarafton. 
 

 

 

Tore Johansson 

Inger Johansson 

Liatorp.                                  Vislanda.  

Midsommarafton 1965. 

 Kurt Petersson 

Lilian Trulsson 

Vislanda.                              Lönsboda. 
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Hr Bertil Nyberg, Ryssby, med maka 

Ingrid, född Nilsson, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda).  

Ur Smålandsposten N:o 100 Tisdagen den 29 Juni 1965. 
 

Bröllop. 
 

  På midsommarafton vigdes i Vislanda kyrka hr Nils Bertil 

Nyberg, Ryssby, och fröken Ingrid Nilsson, dotter till hem-

mansägaren Edvin Nilsson och hans maka Sigrid, Hullingsved, 

Vislanda. Tärna och marskalk var fröken Maj-Britt Haglind och 

hr Bertil Jönsson. När brudparet intågade i templet spelade 

kantor Kjell Josefsson, Ryssby, ”Sinfonia Di Chiesa” av J.H. 

Roman. Därefter sjöng kantor Josefsson från läktaren ”Det är 

ett kosteligt ting att tacka Herren” av Wennerberg. Vigseln 

förrättades av kyrkoherde Karl Andersson, Vislanda, som även 

höll ett lyckönskningstal till de unga. Efter vigseln sjöng kantor 

Josefsson Beethovens ”Lovsång”. När brudparet lämnade 

templet spelades ”En midsommarnattsdröm” av Mendelsohn. 

Efter högtidligheterna i kyrkan gav brudens föräldrar middag i 

Föreningslokalen Eneborg, Eneryda. Här blev brudparet ytter-

ligare hyllat. Tal höll bl.a. av vigselförrättaren samt av dispo-

nent Bernt Dyrebo, Ljungby, fabrikör Åke Johansson, Ljungby, 

och fru Hildur Hagmander, Halmstad. Ett stort antal telegram 

anlände. 

 

Lekande barn tände i lager 

vid Vislanda 
 

  Vislanda brandkår larmades i går vid 15-tiden vid byggmästare Erik Gustafssons 

byggnadslager på Husebyvägen utanför samhället. 

  Tack vare en mycket snabb utryckning lyckades brandkåren begränsa elden så att 

skadorna blev av ringa omfattning. Lagerbyggnaden inrymde både snickeri och isole-

ringsmaterial och låg dessutom mycket nära skogen. 

  Under utredningen kom det fram, att barn som lekt med tändstickor troligen vållat 

eldsvådan. 
   

 

Ur Smålandsposten N:o 101 Torsdagen den 1 Juli 1965. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dödsfall. 
 

Brita Melin †. På måndagskvällen avled på Vis-

landa ålderdomshem efter en längre tids avtynande 

förra strykerskan Brita Melin, Vislanda, i sitt 84:de 

levnadsår. 

  Den avlidna var född på ett torp under Brånan, 

Vislanda. Under en lång följd av år hade hon till-

sammans med en syster strykinrättning i Vislanda. 

  Hon sörjes närmast av sonen, trädgårdsmästare 

Carl Melin, Alvesta, och sonhustru. 

 

 

Roland Andersson 

Kerstin Lind 

Vislanda.                               Vislanda.                               
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Vår kära Mor 

och Farmor 

Brita Melin 
har lugnt och stilla i dag insomnat i 

sitt 84:de levnadsår. Innerligt sörjd 

av oss, syskon, släkt och vänner. 

Alvesta den 28 juni 1965. 

CARL och HANNA 

Marianne och Kjell 

Florence 

Kära lilla Mor tack för allt. 

Sv. Ps. 297. 
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Hr Roger Olsson, Vislanda, m. maka 
Birgitta, född Magnusson, Växjö.  

(Foto: Press och reklambild, Växjö).  

Hr Carl-Gustav Carlsson, med maka 
Kerstin, född Berggren, Ljungby.  

(Foto: Atelier Wittö, Ljungby).  

Hr Leif Rydström med maka Inger, 
född Salomonsson, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda).  

Ur Smålandsposten N:o 103 Måndagen den 5 Juli 1965. 
 

Bröllop. 
 

  På lördagen vigdes i Vislanda kyrka verkstadsarbetaren Leif 

Rydström, Vislanda, och fröken Kerstin Inger Salomonsson, 

dotter till byggmästare Ivar Salomonsson och hans hustru 

Margit, Lindås, Vislanda. När brudparet intågade i kyrkan 

företrätt av brudnäbbar spelade kantor Herman Johansson, 

Växjö, bröllopsmarschen ur ”En midsommarnattsdröm” av 

Mendelsohn. Akten inleddes med att de närvarande sjöng ”Den 

blomstertid nu kommer”. Vigseln förrättades av kyrkoherde 

Karl Andersson, Vislanda, som även höll lyckönskningstal till 

de unga. När brudparet lämnade kyrkan spelades ”Preludium i 

C-dur” av Bach. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i 

Eneborg för ett stort antal inbjudna. Härvid blev brudparet 

ytterligare hyllat med tal av vigselförrättaren samt brud-

gummens fader, verkmästare Bror Rydström och farfadern, f. 

lantbrukaren Klas Rydström, Vislanda, samt med mycken sång. 

Ett stort antal telegram ingick. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 104 Tisdagen den 6 Juli 1965. 
 

Bilbrand i Vislanda. Natten till måndagen kom en personbil körande på Alvesta-vägen. 

Strax norr om Kojtet fattade den plötsligt eld.  

  Föraren och passageraren fick hastigt lämna fordonet. Polis och brandkår från Vislanda 

tillkallades men kunde endast förfara så att den förolyckade bilen ej utgjorde något 

trafikhinder. Bilen var hemmahörande i Vislanda. 

  

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 109 Torsdagen den 15 Juli 1965. 
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Ur Smålandsposten N:o 108 Tisdagen den 13 Juli 1965. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 111 Måndagen den 19 Juli 1965. 
 

Två åldriga byggnader 

i Vislanda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  Den stilrena gamla prästgårdsbyggnaden i Gamla Vislanda – på den plats, med vilken så många 

personhistoriska som andra kulturhistoriska minnen är förknippade räknar nu en tillvaro av jämt 

150 år. Därom står att läsa i författarinnan Blenda Anderssons i Skörda, Vislanda, värdefulla 

arbete ”Gamla Vislanda i Hävd och Sägen”. 

  Då fröken Andersson led av fullständig kroppslig invaliditet, fick undertecknad det angenäma 

uppdraget att tillsammans med den framstående genealogen Axel O. Svensson i Öjaby utföra ett 

omfattande forskningsarbete för hennes räkning i Landsarkivet i Vadstena. De källskrifter, som vi 

Vislanda gamla prästgård (prästgård 1815 – 1937). 

Loftboden vid Vislanda gamla prästgård, sannolikt från 1600-talet. 

 

 

Tommy Wirell 

Pia Thim 

Liatorp.                                  Vislanda. 

Den 10/7 1965.                               
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där företrädesvis för fröken Anderssons räkning utnyttjade, var Vislanda församlings kyrkoböcker 

och sockenstämmoprotokoll. 

  Av dessa framgick, att beslut om uppförande av ny prästgård fattades på sockenstämma den 28/8 

1814, eftersom den gamla prästgården var mycket förfallen. Stengrunden lades på hösten samma 

år. I januari månad 1815 hölls entreprenadauktion på snickeri och murningsarbetet. Till bygg-

mästare antogs Jonas Persson i Blädinge, som förband sig att mot 1.580 daler riksgäld (d.v.s. 175 

rdr 26 skilling 8 runstycke banco) uppbygga och iordningställa en byggnad på lika sätt, som bygg-

ningen i Hönetorp Västregård är inredd. Dessutom skulle göras klädda fönsterluckor. Den 23 

februari samma år antogs Olof Andersson i Hunna, Skatelöv, till att utföra murningsarbetet. 

Byggnadsmaterial anskaffades från vitt skilda håll. Varje fjärdedels mantal skulle leverera en torr 

bräda av försvarlig längd och bredd”. Kosta glasbruk fick släppa till fönsterglas, spik levererades 

från Braås, Oby tegelbruk släppte till tegel. Från Jönköping anskaffades kakelugnsdörrar, ramar 

och spjäll, och från Huseby köptes ett spjäll med vev till köksspisen och en järndörr med ram till 

kakelugnen. 24 lass ler åtgick till murbruk och trossbotten. Byggnaden, som framstår på bilden i 

sitt renoverade skick är 15,60 meter lång och 9,30 meter bred. 

  För jämt 300 år sedan fanns på platsen en gammal loftbyggnad antagligen uppförd på 1400- eller 

1500-talet. Vid husesyn som hölls i Vislanda 1667, framställdes bestämda krav på att äldre loftet 

med underbod med det allra första skulle ombyggas. Denna byggnad som har ett stort kultur-

historiskt värde står ännu kvar på sin ursprungliga plats väster om gårdsplanen och vinkelrätt i 

förhållande till förstnämnda mangårdsbyggnad. Den är i mycket gott skick, oaktat att den har nu i 

det närmaste 300 år tjänat ett praktiskt ändamål åt flera generationer. Den benämndes fordom 

”loftet och sängaboden”. Sannolikt är den uppförd i slutet av 1660-talet. Om denna gamla vackra 

byggnad skriver vislandasonen Samuel Ödman bl.a. ”Vid prästgården fanns ett enda gästrum i 

särskild byggnad med öppen förstuga med svarvade pelare. Från denna gammaldags portal gick 

man in till gästkammaren genom en dörr, slät utan speglar, alldeles lik en boddörr, med ovanligt 

hög tröskel. I rummet stodo tre sängar, och man kunde härav se förra århundradets få anspråk, då 

tre hjonelag kunde inom samma väggar inkvarteras utan inbördes olägenhet”. 

  Byggnaden är 7 meter lång och 6 meter bred. Det kom på Blädinge sockens lott att underhålla 

denna byggnad. Under förra seklet benämndes den ”biskopsstugan” eller ”härbret”. 

  Inte mindre än sju generationer präster ha bebott den nu 150-åriga prästgårdsbyggnaden, 

nämligen: E.P. Hyltenius 1747 – 1829, C.F. Cavallius 1781 – 1857, Anders Erik Eggertz 1805 – 

1873, A.F. Ling 1812 – 1889, L. Sjöborgh 1840 – 1907, N.M. Nilsson 1855 – 1919, och B.K.E. 

Holm 1871 – 1946. Den sistnämnde fick 1 december 1937 flytta till den nya prästgården i närheten 

av den nuvarande kyrkan, som byggdes på 1790-talet och av biskop Wallquist invigdes 1796. 

  Under sju års tid hade den store etnologen Gunnar Olof Hyltén-Cavallius sitt föräldrahem i den 

gamla prästgårdsbyggnaden. Han var född i det närbelägna Hönetorp som son till dåvarande 

komministern i Blädinge, sedermera kyrkoherden i Vislanda, förenämnde Carl Fredrik Cavallius 

och hans maka Anna Elisabet Hyltenius, vilken var dotter till kyrkoherden i Vislanda Eric Peter 

Hyltenius och hans maka Helena Catharina Heurlin. 

  Bland ”de sju laga hus”, som fanns på prästgården, märkes det för jämt 300 år sedan eller 1665 

uppförda stekarehuset, som hade sin plats söder om gårdsplanen. Denna byggnad är för längesedan 

borta. Men till höger om gårdsplanen står kvar en mycket gammal och välbehållen visthusbod, 

som ännu användes av gårdens arrendator, gift med en ättling till Wieselska prästsläktens anfader 

kyrkoherden i Vislanda och Blädinge Haraldus Simonis Almonius, född i Almås, Virestad, död i 

Vislanda prästgård 1662 efter att ha varit kyrkoherde i pastoratet i 45 år. 

  Bakom de gamla vackra och kulturhistoriskt märkliga och värdefulla byggnaderna är den gamla 

griftgården, numera delvis prästgårdens trädgård. Här finnes monumentet över den gamla 

Vislandasläkten 1617 – 1774 samt över prosten Isak Heurlin 1708 – 1786, farfar till biskopen i 

Växjö Christoffer Isaac Heurlin 1786 – 1860.  

  Från 1617 och till 1857 hade ej mindre än sju prästmän av samma släkt beklätt kyrkoherde-

ämbetet i Vislanda pastorat – med heder och värdig-

het. Dessutom var Samuel Haraldi Almosius Broc-

haeus Wiesel, död 1661, tillförordnad kyrkoherde i 

Vislanda efter fadern Almosius, men dog året före 

denne. En stor mängd ättlingar till honom ha kommit 

att axla prästkappan i Växjö stift och annorstädes. 

Även många dugande modernäringens utövare och 

andra är ättlingar till sistnämnda prästmän. 

                                                           Johan Nilsson. 

 

 

 

Tore Karlsson 

Eva Johansson 

Vislanda.                               Vislanda.                                

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 
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 Hr Åke Nilsson med maka Iris, född 

Magnusson, Vislanda.  

(Foto: Lundbergs, Vislanda).  

Ur Smålandsposten N:o 115 Måndagen den 26 Juli 1965. 
 

Dödsfall. 
 

Agnes Jonasson †. Efter en kort sjukdomstid 

avled på lördagsmorgonen fru Agnes Jonasson, 

maka till framlidne hemmansägaren Carl Jonasson, 

Grimslöv. 
  Hon var född i USA 1890. I späd ålder kom hon 

till Sverige och växte upp i Piggaboda, Vislanda. I 

ungdomen innehade hon anställning i familj i 

hemtrakten innan hon 1910 ingick äktenskap med 

fjärdingsmannen och lantbrukaren Carl Jonasson. 

Makarna ägde först en gård i Spjutaretorp i Vislan-

da, senare i Färanäs, Blädinge, innan de 1937 

köpte Gustavsminne, Skatelöv, där de en följd av 

år var bosatta. Då de överlämnade denna jord-

bruksfastighet till sonen John och hans maka, 

köpte de fastigheten Nyhem i samma socken. Fru 

Jonasson blev änka 1961 och senaste tiden hyrde 

hon en lägenhet i Grimslövs nyuppförda pen-

sionärshem. Agnes Jonasson lämnar efter sig min-

net av en dugande och arbetsam husmor, fylld av 

energi och omsorg för de sina. Förutom sin dagliga 

gärning utförde hon vävnad i ganska stor ut-

sträckning. Till sin personliga läggning var hon 

hurtig, gladlynt och redbar. 

  Närmast sörjande är två söner och sex döttrar 

jämte deras familjer samt en syster. 
 
 

 

 

 

 

                        
 
 

       Vislandabo spelar in 
                   radioprogram för USA 
 

  En Vislanda-bo som vistats fyra år i USA, är just nu 

hemma i Sverige igen, bl.a. för att spela in radioprogram 

till Staterna. Hans namn är Arne Carlsson, och han har 

bl.a. ”frilansat” som radioreporter i Ortonville, Minnesota, 

under sin vistelse i Staterna. 

  Sedan i mars i år befinner han sig i hemtrakten igen och 

ämnar stanna åtminstone året ut, innan det är dags för 

honom att bege sig över Atlanten igen. 

  Under sin tid i Amerika har han arbetat som bl.a. bil-

försäljare och radioreporter. Han har sålunda gjort program 

på engelska främst avsedda för svenskättlingarna, som det 

ju finns gott om i Minnesota. 

  Nu ämnar han spela in några radioprogram med 

hälsningar från Sverige till svensk-trakterna i USA, 

program som torde bli en fin reklam för vårt land ”over 

there”. 

 

 

 
 

Vår älskade Mor, 

Farmor och Mormor 

Agnes Jonasson 
* 19/12 1890 

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd 

och saknad av oss, syster, övrig släkt 

och många vänner. 

Grimslöv den 24 juli 1965. 

CARL SVENSSON 

Brita och David 

Gerda och Valdemar 

Anna och Bengt 

Karin och Gunnar 

John och Stina 

Ester 

Ingrid och Rune 

Harald och Karin 

Barnbarn 

Barnbarnsbarn 

Ej sorg det finns som känns så svår, 

Som när en älskad från oss går. 
Men smärtan mildras då man tänker, 

Att döden frihet ifrån plågor skänker. 

Mors psalm nr 114. 

  För dem som önskar följa vår kära lilla 

mor till hennes sista vilorum, meddelas 

att jordfästningen äger rum i Vislanda 
kyrka söndagen den 1 augusti kl. 10 f.m. 

Samling vid kyrkan Efter högmässan 

inbjudes till en minnesstund å Grimslövs 

Pensionat . Meddelas endast på detta sätt.  
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  Man kan förmoda, att Kronobergs läns turisttrafikförbund och turistintendent S.-E. Rydh är 

särskilt intresserade av Arne Carlssons programplaner, särskilt som det är aktuellt med 

”homecoming year” för svenskättlingarna i USA. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 120 Tisdagen den 3 Augusti 1965. 
 

Begravning. 
 

 – På söndagen jordfästes i Vislanda kyrka änkefru Agnes Jonasson, pensionärshemmet, Grimslöv. 

Kistan var på förhand placerad i koret. Under det att begravningsgästerna samlades, spelade kantor 

Ernst Rosengren ”Arioso” av D. Ohlson. Före akten sjöng hr Erik Klasson, Grimslöv, ”Jag är en 

gäst och främling”. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Karl Andersson som talade över 

Rom.-br. 8: 18 ”Ty jag håller före att denna tidens lidanden…” Därefter sjöng hr Klasson ”Hur 

ljuvt det är att komma” av I. Danström. Under det att kistan fördes ut spelades ”Fughetta” av E. 

Muffat. Vid graven tog först de närmast sörjande farväl tolkat av sonen, chaufför John Jonasson, 

Grimslöv, och svärsonen hr Valdemar Johansson, Stockholm. Vidare talade övrig släkt, vänner 

och grannar. Den avlidna hedrades med en överväldigande blomstergärd. Även missionen, 

cancerfonden och kyrkans blomsterfond fick mottaga rikliga gåvor. De sörjandes tack framfördes 

av hr Valdemar Johansson. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 125 Torsdagen den 12 Augusti 1965. 
 

Dödsfall. 
 

Amelie Svensson †. Fru Amelie Svensson, maka 

till f. hemmansägaren Axel Svensson, Vislanda, 

har avlidit efter en kort tids sjukdom. 

  Hon var född i Hemmesjö församling 1895. 

Fadern var lantbrukare. Fru Svensson var under sin 

tidiga ungdom honom behjälplig med gårdens 

skötsel. Hon inköpte sedan fädernegården. 1935 

ingick hon äktenskap med Axel Svensson och 

flyttade då till Göteslida i Blädinge. Denna gård 

sålde de 1952 och flyttade till Vislanda samhälle, 

där de låtit uppföra en villa. 

  Närmast sörjes hon av makan, övrig släkt och en 

stor vänkrets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade Maka, 

min sol, mitt allt 

Amelie Elisabet 

Svensson 
* 26/9 1895 

har i dag lämnat mig i djupaste sorg 

och saknad efter endast några dagars 

svår sjukdom. I min stora sorg 

deltager släkt och många vänner. 

Vislanda den 9/8 1965. 

AXEL 

Den signade dag som vi nu här se 

Av himmelen till oss nedkomma, 

Han bliver oss säll, han låter sig te 

Oss allom till glädje och fromma. 
Ja, Herren den högste oss alla i dag 

För synder och sorger bevare. 

Sv. Ps. 174 vers 12–14.  

  För dem som önskar följa min kära 

maka till hennes sista vilorum, meddelas 

att jordfästningen äger rum i Vislanda 
kyrka onsdagen den 18 aug. kl. 16.00. 

Efter jordfästningen en vänlig inbjudan 

till en minnesstund å Vislanda Hotell. 

   Meddelas endast på detta sätt.  
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Trevlig start i Vislanda 

för emigrantinsamlingen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  Åktur genom samhället i gammaldags hästskrinda med Karl-Oskar och Kristina m.fl. som passa-

gerare ingick i starten i Vislanda för insamlingen för emigrantfonden. 

  Högtidsstunden på premiärdagen var konsert vid skolan av Militärmusikkåren i Växjö. Arran-

görer var Vislanda kulturnämnd, som med tillfredställelse kunde räkna in mellan 5 – 600 åhörare. 

Som redan nämnts, var detta endast startskottet till den kommande insamlingskampanjen – flera 

hemligstämplade arrangemang kommer, berättar kulturnämndens ordförande, stationsmästare Sven 

Kronström. Ett verkligt stort intresse, av publikantalet att döma, verkar Vislandaborna att ha för 

den aktuella insamlingen och dess ändamål. Det bör ge Vislanda en god placering i kommun-

tävlingen. 

  Nämndens ordf. hr Kronström, avslutade högtidligheten, tackade och överräckte blommor till 

musikkåren för deras som alltid välljudande underhållning. 

                                                                                                                                              Rönnen. 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 122 Lördagen den 7 Augusti 1965. 
 

Servitris i Vislanda blev 
misshandlad av öltörstig 

 

  En servitris på en servering i Vislanda blev på fredagskvällen misshandlad av en gäst, 

som önskade en öl, men som blev nekad servering eftersom han fått för mycket dryckjom 

inombords redan. Mannen, som är av utländsk härkomst, är bosatt i Vislanda. 

  Då mannen kom in på serveringen begärde han att få en öl, men servitrisen nekade att 

servera honom eftersom hon ansåg honom redan tillräckligt beskänkt på starka drycker. 

Då blev mannen arg och försökte själv ta en öl, och då servitrisen nu hindrade honom, 

slog han henne ett par gånger i ansiktet. Härvid svullnade hennes näsa, överläppen sprack 

och ett par tänder skadades. 

 

Med en tår i ögonvrån och näsduk i hand gav sig Karl-Oskar med maka Kristina 

iväg till det sagoomspunna landet i väster. 
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Ur Smålandsposten N:o 123 Måndagen den 9 Augusti 1965. 
 

Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka sammanvigdes i lördags slöjdlärare Nils Bertil Yngve Jeppsson, Malmö, och 

lärarinnan Dagny Johansson, Värnamo, dotter till kvarnägare Ivar Johansson och hans maka, 

Bjälleberg, Vislanda. Då brudparet inträdde i kyrkan, spelade kantor Ernst Rosengren, Vislanda, 

”Larghetto” av J. Speth. Vigseln förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson, Bergsnäs, som höll 

lyckönskningstal över orden ”I dag har frälsning vederfarits detta hus” och sjöng brudmässan. De 

nygifta lämnade kyrkan under det att ”Fuga” av David Jacob Kellner spelades. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 127 Måndagen den 16 Augusti 1965. 
 

Älgskyttebana i Vislanda 

invigd 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

  I lördags eftermiddag hade ett stort antal jaktintresserade Vislanda-bor med damer 

samlats för invigningen av jaktskyttebanan i Vislanda. Denna har förlagts vid sidan om 

Vislanda skyttegilles skjutbana i närheten av Gamla Prästgården. Direktör Bengt J. 

Olsson, Skörda, som varit Primus motor för anläggningen, uttalade bl.a. i sitt inlednings-

anförande att den 5 maj i år bildades Vislanda jaktskytteklubb och beslut fattades om att 

bygga en älgskyttebana. Som arbetsledare utsågs hr Olsson. Intresset och arbetsvillig-

heten hos medlemmarna har varit mycket stor och hr Olsson uttryckte den förhoppningen 

att den nyanlagda banan skulle bli till nytta och glädje och framför allt främja jaktvården. 

Medlemmarnas tack till hr Olsson uttalades av posttjänsteman Sven-Gunnar Johansson, 

Hönetorp, som överlämnade en plakett, utförd av konstsmed Harald Andersson, Vislanda. 

Texten innehöll ett tack till Bengt J. Olsson, och plaketten skruvades fast på väggen till 

anläggningen under en älgkrona utförd i koppar av plåtslagaremästare Lennart Ragnars-

son, Smålands Rydaholm. 

Sven-Gunnar Johansson och Bengt Olsson vid fastsättandet av plaketten. 



 
117 

  Invigningstalet hölls av sekreteraren i Kronobergs läns jaktvårdsförbund, fastighets-

mäklare Allan Magnusson, Växjö. Han uttalade att genom länet finns 14 älgskyttebanor 

men det fordras ännu fler. Kraven på en jägare blir allt större. Myndigheterna vill ha viss 

insyn. Inom Svenska Jägareförbundet pågår undersökning av lämpliga platser för öv-

ningsplatser och medel till anläggningar utgår i viss grad från bl.a. Älgskadefonden. 

Vidare kan statsmedel erhållas till en viss procent av kostnaderna. Hr Magnusson 

hoppades att så många som möjligt både i Vislanda och kringliggande kommuner skulle 

utnyttja denna möjlighet, som nu står till buds för att skaffa sig den rätta hanteringen av 

skjutvapen. 

  Efter själva invigningen samlades man till kaffebordet vid Hemvärnsgården. Här hälsade 

hr Bengt J. Olsson välkommen samt uttalade föreningens tack till Vislanda Pastorats 

sparbank, Ångsågen i Vislanda, AB Ka-Fa kyl och Vislanda östra jaktvårdsområde, vilka 

skänkt pengar. Han riktade också ett tack till sina närmaste medarbetare, hrr Ragnar 

Pettersson och Sven-Gunnar Johansson samt till alla som på ett eller annat sätt bidragit 

till det lyckade resultatet. Kyrkovärd Arvid Johansson, Hönetorp, uttalade Vislanda östra 

jaktvårdsområdes tack till Bengt J. Olsson, och hr Magnusson framförde Kronobergs läns 

jaktvårdsförbunds styrelses tack till hr Olsson och alla de andra som varit med om arbetet 

med anläggningen. 

 

Lyckad jaktstig 

vid Vislanda 
 

  Vislanda östra jaktvårdsområde hade på söndagen anordnat jaktstig för områdets 

medlemmar med åtta dolda stationer, som samlade nära 50-talet deltagare. Banläggare var 

Sven-Gunnar Johansson, Tore Olsson och Axel Svensson, som knepigt satte deltagarnas 

snabbhet och iakttagelseförmåga på prov. De bästa resultaten (90 möjliga): 

  1) Yngve Hult 77, 2) Sture Erlandsson 74, 3) Evert Lindell 71, 4) Bengt Karlsson 69,   

5) Gunnar Johansson 68, 6) Georg Gustavsson 67, 7) Ivan Bengtsson 65, 8) Bengt Olsson 

60. 

  Sven Gunnar Johansson förrättade prisutdelningen och tackade alla medverkande 

särskilt några damer, för det de ordnat kaffeservering. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 130 Lördagen den 21 Augusti 1965. 
 
Jordbrukaredag i Vislanda.  Specialiserad jordbruksproduktion i kombination med 

skogsbruk är ämnet för en jordbrukaredag på torsdagen den 26, som Hushållnings-

sällskapet i samarbete med Lantbruksnämnden anordnar hos lantbrukaren Manfred 

Svensson, Lönshult, Vislanda. 

  Diskussionen om lantbrukets anpassningsproblem kommer ofta i vårt län frågan upp om 

att förenkla jordbruksdriften och istället satsa helhjärtat på ett intensivt skogsbruk. Det är 

dessa frågor, som kommer att belysas vid jordbrukaredagen. Därvid medverkar lantbruks-

direktören, jägmästare Samuelsson hos Skogsägareföreningen, husdjurskonsulent Hollner 

och ekonomikonsulent Persson samt representanter för Skogsvårdsstyrelsen och 

Lantmäteriet. 

 

Älgkrock i Vislanda.  Vid 22-tiden på torsdagens kväll inträffade en kollision mellan en 

personbil och en älg på riksväg 25, tre km. väster om Vislanda. 

  Bilisten som var från Grimslöv på väg till Vislanda undkom utan större personskador, 

medan bilen däremot fick svåra plåtskador. Älgen fick avlivas på platsen av polisen. 
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Ur Smålandsposten N:o 132 Tisdagen den 24 Augusti 1965. 
 

Dödsfall. 
 

Ellen Johansson †. I sitt hem i Sälhyltan, 

Vislanda, avled natten till måndagen fru Ellen 

Johansson i sitt 82:a levnadsår. 

  Den avlidna var född på ett soldattorp i Uråsa. 

Moderlös vid 12-årsåldern fick hon redan då taga 

hand om hemmet och flera yngre syskon, av vilka 

den yngsta var endast ett år gammal. Under ung-

domen arbetade hon dels i bageri, dels hade hon 

olika hembiträdesplatser. 1911 ingick hon äkten-

skap med banvakten Valfred Johansson från Blä-

dinge och makarna bodde en kortare tid i Svängsta, 

därefter flyttade de till Hovmansbygd. År 1917 

kom de till Sälhyltan, Vislanda, då maken tillträd-

de plats som banvakt där. 1947, då maken avgick 

med pension flyttade de till sin nybyggda villa 

Haga i Sälhyltan. Med fru Johansson bortgick en 

god och ädel person i ordets rätta mening. Hon 

ägnade sitt liv helt åt hemmet och familjen. 

  Hon sörjes närmast av åldrig make och tre barn, 

Elsa som vistas i hemmet och som givit modern en 

kärleksfull omvårdnad, Gustav, järnvägstjänsteman 

och även han bosatt i hemmet, Reinhold, chaufför 

vid Ångsågen i Vislanda, sonhustru, barnbarn, en 

bror och fyra systrar, övriga släktingar och en stor 

vänkrets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 131 Måndagen den 23 Augusti 1965. 
 

Hembygdsfesten i Vislanda 

drog c:a 300 personer 
 

  En verkligt stämningsfull högtidsstund var det på söndagen i Vislanda gamla sago-

omspunna prästgård, då Vislanda hembygdsförening där höll sitt årsmöte, vilket gyn-

nades av det mest strålande väder och var besökt av cirka 300 personer. 

  Mötet började med att kyrkoherde Karl Andersson, Vislanda, höll friluftspredikan, 

varvid han minde om de personer från våra bygder, som till följd av de svåra tiderna på 

1800-talet lämnade fosterlandet. Därefter upptogs kollekt till emigrantfonden, som gav 

266 kronor, och likaså såldes emigrantnålen, som fick en strykande åtgång. Senare 

serverade hembygdsföreningens damer kaffe, vilka samtliga lät sig väl smaka. 

  Vid årsmötet valdes till ordförande stationsmästare Sven Kronström till att leda dagens 

förhandlingar. I tur att avgå ur styrelsen var följande personer: fru Ester Olsson, Erik 

Gustafsson, Sven Kronström, Per Engkvist och John Andersson, vilka samtliga omvaldes. 

Vidare består styrelsen av fruarna Margit Gustafsson, Signe Gustafsson, Katarina Jonsson 

samt herrarna Erik Jonsson, Malte Pettersson och Verner Johansson. Revisorer blev Arvid 

Johansson och Ernst Rosengren. Föreningen har under året haft ett medlemsantal av 90 

 

 

 
 

Min kära Maka, 

vår kära Mor 

och Farmor 

Ellen Johansson 
* 19/10 1883 

har i dag stilla insomnat i tron på sin 

Frälsare. Djupt sörjd och saknad av 

mig, barn och barnbarn, syskon, 

övriga släktingar och många vänner. 

Sälhyltan, Vislanda den 22/8 1965. 

VALFRED JOHANSSON  

Barn och Barnbarn 

Din 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 makt mer är 

  För dem som önskar följa den avlidna 

till den sista vilan, meddelas att jordfäst-

ningen äger rum i Vislanda kyrka lör-

dagen den 28/8 1965 kl. 14.00.  
  Efter jordfästningen inbjudes till en 

minnesstund på Vislanda hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt.  
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personer. Årsavgiften bestämdes till 10 kronor och då erhåller varje medlem den snart 

utkommande Vislandakrönikan, ett förnämligt arbete med bidrag från ett flertal personer. 

  Vid redogörelse över föreningens verksamhet omtalade ordföranden, att renoveringen av 

fornstugorna i Lindås gått programenligt, varvid föreningen fått god ekonomisk hjälp av 

företag och enskilda samt ett stort antal frivilliga dagsverken, vilket han med tacksamhet 

noterade. Mötet avslutades med att ordföranden tackade alla, som på ett eller annat sätt 

bidragit till det goda resultatet, och vände sig särskilt till dagens värdar, lantbrukare Erik 

Jonsson med fru, Gamla Prästgården, för vilka han utbringade ett fyrfaldigt leve. De 

församlades tack till styrelsen framfördes av direktör Bengt Olsson, Skörda. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 135 Måndagen den 30 Augusti 1965. 
 
De äldres dag i Vislanda församling, firades i går i Vislanda kyrka med högmässa och 

nattvardsgång. 

  Skriftetalet hölls av kyrkoherde Karl Andersson, 

Vislanda, och predikan av kyrkoherde Eskil Jonson, 

Bergsnäs. Efter gudstjänstens slut hade syföreningen 

ordnat samkväm i församlingssalen, där kyrkoherde 

Andersson hälsade välkommen. Kyrkoherde Jonson 

sjöng ett par av Davids psalmer och kyrkoherde 

Andersson höll en kort andaktsstund, som inramades 

med psalmsång. Gästernas tack framfördes av 

kyrkovärd Per Engkvist, Piggaboda, Vislanda. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 137 Torsdagen den 2 September 1965. 
 

Inbrott i sommarstuga 

i Vislanda. 
 

  I lördags inkom till Alvesta-polisen anmälan om att inbrott hade gjorts i en sommarstuga 

i Tubbaremma i Vislanda kommun. Fiskeutrustning, kastspö, nät m.m. till ett uppskattat 

värde av 500 kr. och som förvarats i stugan hade tjuvarna lagt beslag på. Förövarna hade 

tagit sig in i stugan genom att krossa ett par fönster. 

 

Tillverkningen av 

PV 544 läggs ned 
 

GÖTEBORG 1/9 (TT) Volvodirektionen har beslutat att från 21 oktober lägga ned tillverkningen 

av PV 544. Anledningen är kravet på ökad produktion i Torslandafabriken av Amazonen. Duett 

kommer att tillverkas fortsättningsvis. 

  För att koncentrera kapaciteten till Amazon- och lastbilsproduktion behövs en snabb utökning av 

arbetsstyrkan genom nyrekrytering och omdisposition av arbetsstyrkan.  

  När den nu 21 år gamla PV-modellen går ur produktionen efterfrågas den fortfarande i både 

Skandinavien och Nordamerika, där den säljs i stort antal. Under senare tid har det till och med 

ställts krav på en ökning av tillverkningen. De sist tillverkade exemplaren av PV:n beräknas därför 

bli mycket eftertraktade.  

  PV-ägarna kan känna sig lugna i fråga om försörjningen om reservdelar, som är säkerställda i 

hela världen i minst 12 år. 

 



 
120 

Hr Bo Rydström med maka Berit, f. 
Hammarström, båda från Vislanda. 

(Foto: Jonas, Växjö).  

Ur Smålandsposten N:o 139 Måndagen den 6 September 1965. 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dödsfall. 
 

Petter A. Jonsson †. Hemmansägare Petter August 

Jonsson, Hullingsved, Vislanda, avled i lördags. 

  Han var född i Hullingsved 1879. I sin ungdom var 

han under några år anställd som järnvägs-byggare i 

Norrland. Gården övertog han efter sin far. Den 

bortgångne har levat ett lugnt och stilla liv. Närmast sörjes han av en syster, bosatt i Amerika, 

svåger och syskonbarn. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 140 Tisdagen den 7 September 1965. 
  

Yngling i Vislanda omkom 

vid frontalkrock med bil. 
 
  Vid en frontalkrock mellan två personbilar på vägen Lindås – 

Elnaryd i Vislanda omkom på måndagskvällen 18-årige betong-

arbetaren Bengt Rydberg. Han var son till omlastare Albert Ryd-

berg, Elneberg, Vislanda. 

  Olyckan skedde i en kurva med skymd sikt på en smal, enskild 

väg. Bengt Rydberg var ensam i sin bil på väg mot Lindås. I kur-

van mötte han en medelålders dam, som också hon färdades 

ensam i sin bil. Vägen är vid olycksplatsen så smal, att två bilar 

med nöd och näppe kan mötas. Det blev en hård kollision mellan 

de bägge bilarna, så gott som front mot front. Ynglingen kasta-

des framåt och fick rattstången i bröstet. Han torde ha ljutit en 

ögonblicklig död. 

  Kvinnan, som är hemmahörande i Elnaryd, kom undan med 

lättare knäskador. Hon fördes dock i ambulans till Växjö lasarett. 

 

* 

 

  Den omkomne var känd som en snäll och skötsam yngling, omtyckt av alla i arbetet och i 

kamratkretsen. Han sörjes närmast av föräldrar och två syskon. 

 

 

 
 

Vår käre Broder, 

Svåger och Morbror 

Petter August 

Jonsson 
* 5 januari 1879 

har i dag stilla lämnat oss i djupaste 

sorg och saknad. 

Hullingsved, Vislanda den 4 sept. 1965. 

Syster 

Svåger 

Syskonbarnen 

Sv. Ps. 421 vers 2. 

  För dem som önskar följa den avlidne 

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

söndagen den 12 sept. kl. 10.00.  

  Efter högmässan en vänlig inbjudan till 
minnesstund på Vislanda Hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt.  

Bengt Rydberg 
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Ur Smålandsposten N:o 141 Torsdagen den 9 September 1965. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 144 Tisdagen den 14 September 1965. 
  
Begravning. 
 

  I Vislanda kyrka jordfästes i lördags cementarbetare Bengt Rydberg, som omkommit vid en 

trafikolycka. Kistan hade i förväg placerats i koret. När de närmast sörjande jämte den bortgångnes 

skol-, konfirmands- och arbetskamrater, samt övriga vänner på plats i kyrkan, spelade kantor Ernst 

Rosengren ”Sorgmarsch” av F. Chopin. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Karl Andersson, 

som talade över orden i Jesaja bok 42: 16. Efter slutpsalmen sjöng fru Birgit Bergman ”Blott en 

dag, ett ögonblick i sänder”. När kistan bars till graven på gamla kyrkogården, spelades 

”Sorgmarsch” av L. van Beethoven. Sedan de närmast sörjande tagit ett sista farväl, uttalades tack- 

och avskedsord av bl.a. Algot Flood, Vislanda, Gustav Magnusson, Växjö, Gert Rydberg, Ströms-

näsbruk, Ejnar Johansson, Elnaryd, Vislanda, Sven-Erik Davidsson, Vislanda, Karl Svantesson, 

som talade för AB A-Betong, Sven Markusson, Vislanda för arbetskamraterna, Ragnar Karlsson, 

Röshult för fackförbundet, Karl-Erik Andersson, Vislanda för järnvägsmännens helnykterhets-

förbund samt för personliga vänner i Danmark. Klas Hansson, Vislanda för skolkamraterna, 

kyrkoherde Andersson som nedlade konfirmationskamraternas krans, Per Samuelsson, Elnaryd, 

och Sigvard Hedlund, Vislanda som nedlade blommor från AB Kafa-Kyl, Vislanda. 

  De sörjandes tack framfördes av kyrkoherde Andersson. En mycket rik och vacker blomstergärd 

hade ägnats den hädangångnes minne. Även Blomsterfonden hade ihågkommits. 

 

 

 

 
 

Vår älskade son 

och broder 

Bengt 
* 5/4 1946 

har i dag hastigt lämnat oss föräldrar, 

syskon, trolovad, farmor, övrig släkt, 

arbetskamrater och många vänner i 

namnlös sorg. 

Vislanda den 6 sept. 1965. 

ESTER och ALBERT  

RYDBERG 

Karl-Axel 

Ann-Kristin 

Ing-Britt 

Varför, varför? 

Vi han ej säga dig farväl 

Ty döden kom så fort 
Men nu vi säga dig vårt tack 

Vid evighetens port. 

Sv. Ps. 355. 

  För dem som önskar följa vår älskade 

Bengt till hans sista vilorum, meddelas att 

jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

lördagen den 11 sept. kl. 14.00.  
  Efter jordfästningen inbjudes till en 

minnesstund på Vislanda Hotell. 
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KM-tennis i Vislanda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Inte mindre än 38 deltog i Vislanda IF:s första klubbmästerskap i tennis. Det får betecknas som 

ett mycket gott resultat, men så kan också Tallevi bjuda på en mycket förnämlig tennisbana, som 

trots det myckna regnandet i sommar är fast och fin. Intresset för tennis är f.n. mycket stort. 

  I seniorklassen tävlade man för första gången om ett av Vislanda pastorats sparbanks vand-

ringspris, som skall erövras tre gånger. Första inteckningen togs av Ingolf Thagesson. 

  Segrare bland oldboys blev Mats Westerlund före Carl Eric Wittzell. I seniorklassen vann Ingolf 

Thagesson före Jan-Ove Fredriksson tvåa. I juniorklassen tog Karl Anders Andersson en seger före 

Conny Ivarsson. I pojkklassen segrade Ingemar Pettersson före Rolf Johansson. 

 

Ur Smålandsposten N:o 145 Torsdagen den 16 September 1965. 
 

                      Landshövdingen signerade 

                                   ”hemlängtan” i Vislanda. 
 

  Vislanda marknad hölls i går. Som vanligt 

var det massor av folk från både Vislanda 

och omnejden samlade. I år var det ett 

annorlunda inslag. Kommittén för insam-

lingen till emigrantinstitutet hade gjort ett 

strålande arbete som också gav resultat. 

  Landshövding Gunnar Helén kom på 

besök för att kora bästa emigrantparet och 

signera emigrantportföljerna kallade 

”Smålands hemlängtan”. I sitt anförande 

sade landshövdingen bl.a. att många som 

inte är särskilt glada över insamlingen sagt 

att Kronobergs län blivit något av en 

lekstuga. Låt oss visa dem som inte är så 

förtjusta över insamlingen att vi verkligen 

kan visa upp ett gott resultat. Låt oss lägga 

dubbelt så mycket som vi annars skulle ha 

gjort. 

  Vid infarten till marknadsplatsen fanns 

tullar som sköttes av hemvärnsgruppen 

under ledning av hv.-chefen Bengt Olsson, under kampanjen kallad ”Bengt-Johan i 

Skörda”. Det kan nämnas att en av tullarna inbringade 700 kronor. Något slutresultat av 

Här ses några av de främsta i Vislandas KM i tennis, fr.v: Mats Westerlund, Carl Eric 
Wittzell, Ingemar Pettersson, Karl Anders Andersson, Ingolf Thagesson och Conny Ivarsson. 

Landshövding Gunnar Helén signerade ”Smålands 

hemlängtan” som blev lättsåld. Här assisteras han av 

stationsmästare Sven Kronström. 
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denna marknadskampanj är ännu inte klart men det lär ha blivit ett ordentligt tillskott och 

ett skutt upp på barometern. Utöver tullarna förekom en mängd olika påhitt, giss-

ningstävlingar, nålförsäljning m.m. Något som också inbringade pengar var auktionen på 

de av landshövdingen signerade portföljerna och som föll under Bengt Johans klubba. 

Efter det att landshövdingen korat emigrantparet Lennart och Gunbritt Karlsson, Blädinge 

och överlämnat varsitt signerat exemplar av Utvandrarna blev han hedersmedlem i det 

nybildade ”Emigrantordensällskapet” i Vislanda. Emigranten Manfred Svensson 

överlämnade orden. En stor och välbesökt marknad med en stor insats av många 

Vislandabor och som avlöpte på ett glädjande med ordningsamt sätt 

                                                                                                                   Rönnen. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 153 Torsdagen den 30 September 1965. 
  
Dödsfall. 
 

Oskar Svensson †. Köpman Sven Oskar Svensson, Lönashult, V. Torsås, avled på måndagen i sitt 

hem i en ålder av 71 år. 

  Född och uppvuxen i Vislanda, där fadern var lokförare, kom han omedelbart efter slutad skol-

gång 14-årig till V. Torsås. Han fick då anställning som biträde i Salomon Jonssons lanthandel, 

Torsåsby, en av de största i trakten vid denna tiden. Redan efter några år förflyttades han till 

filialen i Lönashult som föreståndare för denna och i denna egenskap och senare även som 

delägare i firman var han verksam till år 1958. Detta år överlämnades rörelsen i andra händer, och 

familjen Svensson bosatte sig i makans föräldrahem Solhyddan i omedelbar närhet av Västra 

Torsås kyrka. Oskar Svensson hade då med sällspord duglighet och med aldrig svikande intresse 

ägnat sig åt firman i jämt femtio år. För sin långa och trogna tjänst hade han redan flera år tidigare 

tilldelats Patriotiska sällskapets stora guldmedalj. Eftersom arbetet i affären tog hans mesta tid i 

anspråk ville han ogärna åtaga sig offentliga uppdrag. Intresserad jägare och naturvän tillbringade 

han gärna sin lediga tid i skog och mark, och i yngre år var han aktiv fotbollsspelare och idrotts-

man i övrigt. Det var också ganska naturligt, att han kom att erbjuda hemvärnet sina tjänster, och i 

flera år var han gruppchef. För förtjänster inom hemvärnet erhöll han också helt nyligen dess 

silvermedalj. Oskar Svensson hade ett starkt kyrkligt intresse – ofta deltog han i församlingens 

gudstjänster, och i ett flertal år var han medlem i kyrkokören. Något, som också låg honom varmt 

om hjärtat, var Röda korsets verksamhet, och han var i många år ända till sin bortgång kretsens 

revisor. Även i Skatelövs och V. Torsås pastoraters sparbank var han verksam som huvudman och 

siffergranskare. Oskar Svensson vann för sina goda och gedigna kunskaper uppskattning i vida 

kretsar och var allmänt aktad och varmt avhållen. Man torde med fog kunna påstå att han icke 

hade någon ovän. 

  Han sörjes närmast av makan Julia f. Sjöstrand, och sonen Thage, poststationsföreståndare i 

Lönashult, samt av sex bröder, bosatta i Mjölby, Hälsingborg, Malmö och Vislanda, övrig släkt 

och en stor vänkrets. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 154 Lördagen den 2 Oktober 1965. 
 

                      Skolflicka i Alvesta sjuk 

                            i hjärnhinneinflammation 
 

  En 17-årig flicka från Vislanda har insjuknat i epidemisk hjärnhinneinflammation av det 

allvarliga slaget. Hon insjuknade i onsdags och fördes i torsdags med ambulans till 

epidemiavdelningen vid Växjö lasarett då vissa symptom liknande hjärnhinneinflam-mation 

kunde märkas. I går kunde infektionskliniken vid lasarettet också konstatera att så var fallet. 

Hon är på bättringsvägen. 

  Flickan går i andra ringen vid handelsgymnasiet i Alvesta. På onsdagsmorgonen kände hon 

sig krasslig och hade ont i halsen men ingen feber, varför hon gick till skolan som vanligt. 
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Hr Kenneth Olsson med maka 

Eveline Pettersson, båda från Växjö.       

(Hovfoto: Visit, Växjö).  

Längre fram på dagen blev hon sämre och fick åka hem. Eftersom det går en influensaepidemi 

i trakterna just nu trodde flickan och hennes föräldrar att det var influensa hon hade fått, men 

skickade ändå efter läkare som ordinerade penicillin. Natten till torsdagen blev flickans 

tillstånd sämre och huvudvärk tillstötte. Doktorn befarade då att att det kunde vara 

hjärnhinneinflammation. Hon fördes i ambulans till lasarettet på torsdagseftermiddagen och i 

går kom det besked från infektionsavdelningen att det var hjärnhinneinflammation av det 

allvarliga slaget. 

  Doktor Helmut Witazek gjorde då i samråd med länsläkare Anders Rydén åtgärder för att 

begränsa smittningen. Klasskamrater och andra bekanta till flickan har fått sulfa-behandling 

och hela klassen har av länsläkaren rekommenderats stanna hemma från sko-lan till måndag. 

  Givetvis har också hennes anhöriga behandlats. Länsläkare Anders Rydén, som håller i 

trådarna vid en sådan här åtgärd, betonar att man alltid ser lika allvarligt på fall av detta slag. 

  Flickan är på bättringsvägen och inga andra fall har inrapporterats. Men även om det 

inträffar blott c:a 200 sådana här fall i landet varje år måste vi i varje fall gardera oss och vara 

beredda att stoppa en eventuell epidemi. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 158 Lördagen den 9 Oktober 1965. 
 

Rättegångs- och polissaker. 
 

Efterspelet till dramat på 
Vislanda-kaféet 

 

  Växjö rådhusrätt dömde i går en yngling från Vislanda, som nu bor på annan ort, till 

skyddstillsyn och 50 dagsböter á 12 kr. Dels för att han förmått en annan person att åt 

honom inköpa en halvflaska brännvin på Systembolaget i Växjö, dels för att han på ett 

kafé i Vislanda uppträtt berusad och misshandlat en tysk gäst där, och dels för att han 

tillsammans med en kamrat från Vislanda hade slagit sönder en fönsterruta i en radioaffär 

vid Sandgärdsgatan i Växjö och stulit en radioapparat och en bandspelare. 

  Kamraten dömdes för inbrottsstölden till fortsatt skyddstillsyn. Åklagaren hade yrkat, att 

han skulle dömas till villkorligt fängelsestraff, eftersom en tidigare villkorlig dom kunde 

anses förverkad. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 159 Måndagen den 11 Oktober 1965. 
 

Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka vigdes i lördags plåtslagare Kenneth Olsson, 

Växjö, och fröken Evelyn Pettersson, dotter till hemmans-

ägaren Ivar Pettersson och hans maka, Biabacken, Vislanda. 

När brudparet intågade i kyrkan spelade kantor Ernst Rosen-

gren bröllopsmarschen ur ”En midsommarnattsdröm” av F. 

Mendelsohn. Brudnäbbar var brudens syster Helen och syster-

dotter Anette Karlsson. Vigseln förrättades av kyrkoherde Karl 

Andersson som höll lyckönskningstal. Efter slutpsalmen sjöng 

fru Hilda Andersson, Vislanda, ”Om än änglars språk jag talte” 

av E. Erling. Brudparet lämnade kyrkan under det att ”Fuga” av 

David Jacob Kellner. Brudens föräldrar gav efter vigseln 

middag i sitt hem för den närmaste släktkretsen. Brudparet blev 

därvid föremål för hyllningar bl.a. i form av tal av vigsel-

förrättaren, som även läste upp dagens lyckönskningstelegram. 
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Hr Lars Lundberg, Vislanda, med 
maka Inga-Lill, f. Rosenberg, Älm-

hult.    (Foto: Lundberg, Vislanda).  

Hr Hans Fridh, Malmö med maka 
Gunnel, född Malmklint, Vislanda.      

(Foto: Press- och reklambild, Växjö).  

 

Ur Smålandsposten N:o 162 Lördagen den 16 Oktober 1965. 

 
Födelsedag. 
 

  80 år fyller idag änkefru Emma Nilsson, 

Hullingsved, Vislanda. Hon är född i Vislanda. I 

ungdomen gjorde hon som många andra smålands-

ungdomar, sökte sin utkomst i USA. Här hade hon 

huvudsakligen arbete i familj. Efter att ha vistats 

där några år återvände hon till Sverige. År 1911 

gifte hon sig med lantbrukaren och snickaren 

Samuel Nilsson även han svenskamerikan. Makar-

na köpte då ett större jordområde av Nilssons föräldrahem som de sedan bebyggde. På denna gård 

har fru Nilsson utfört sin livsgärning och hävdat sig som en duktig husmor. Då maken tidvis 

arbetade borta blev det många sysslor som föll på fru Nilssons lott. När en av sönerna i mitten av 

1940-talet övertog gården byggde makarna sig en villa strax intill. Här har fru Nilsson bott till efter 

makens död förra året. Numera vistas hon hos en son. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 163 Måndagen den 18 Oktober 1965. 
   

Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka samman-

vigdes i lördags kemist Hans 

Lennart Fridh, Malmö, och fil. 

stud. Gunnel Malmklint, dot-

ter till handelsföreståndare 

Göte Malmklint och hans ma-

ka, Vislanda. Brudparet intå-

gade i kyrkan under det att 

kantor Ernst Rosengren, Vis-

landa, spelade bröllops-

marschen ur ”En midsommar-

nattsdröm” av F. Mendelsohn. 

Vigseln förrättades av kyrko-

herde Karl Andersson, Vislan-

da, som talade över orden i 

första Tessalonikerbrevet 5: 

6–18. Efter slutpsalmen sjöng 

fru Birgit Bergman, Vislanda, 

”Gud är trofast” av Peter Lundén. När de nygifta lämnade kyrkan spelades ”På Gud och ej på eget 

råd” av J. G. Walther. 

  Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i Vislanda hotell, där brudparet blev föremål för 

hyllningar. Tal hölls av brudens far, brudgummens far hr Henning Fridh, Malmö och brudens 

mormor, fru Olga Sjöberg, Malmö. Vidare förekom sång, musik och uppläsning av telegram. 

 

 

Fylleribråk i Vislanda. 
 

  I lördags kväll var det bråkigt i Vislanda. Det var gruffigt värre och drog ihop sig till 

slagsmål vid stationen, vilket Alvestapolisen dock avstyrde. I samband med oroligheterna 

greps en av de ivrigaste som var starkt berusad och fick nattlogi i polisfinkan i Växjö. 

 

 

 

 

Arne Carlsson 

Katarina Ericsson 

Vislanda.                             Lönashult.  

Den 15 okt. 1965.                              

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Ur Smålandsposten N:o 166 Lördagen den 23 Oktober 1965. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dödsfall. 
 

Anna Liljekvist †. F. småskollärarinnan fru Anna 

Liljekvist, Vislanda har avlidit i sitt 81:a levnadsår. 

  Hon var född i Asa. Under sin tidigare ungdom be-

vistade hon småskoleseminariet i Växjö och utbil-

dade sig till lärarinna. Efter att han haft ett par 

kortare vikariat kom hon 1906 till Mörhults skola i 

Vislanda. Enär det då endast var halvtidsläsning 

ambulerade hon de första åren mellan Mörhult och 

Röshults skolor. 1912 blev hon förflyttad till Hul-

lingsved skola där hon tjänstgjorde till 1917. Under 

denna tid upprätthöll hon både småskollärarinne- 

och folkskollärarinnetjänsterna där. 1917 kom hon 

till Sjöbackens skola. 1920 ingick hon äktenskap 

med folkskolläraren Hjalmar Liljekvist. Även han 

var lärare vid denna skola. 1921 blev båda makarna 

förflyttade till Lindås kyrkskola, Vislanda. Där 

tjänstgjorde fru Liljekvist till 1945 vid då uppnådd 

pensionsålder. 1954 när maken avgick köpte de en 

villa i Vislanda samhälle där den avlidna ägnat stort 

intresse åt den vackra trädgården. 

  Närmast sörjande är make och två barn, Tor, 

läroverkslärare i Lund och Gun, folkskollärarinna i 

Växjö och gift med posttjänsteman Åke Möller, 

barnbarn och syskon. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 165 Torsdagen den 21 Oktober 1965. 
   

Billigare Volvo Amazon 

avlöser den gamla 544-an 
 

GÖTEBORG 20/10 (TT)  En förenklad och billigare upplaga av Volvo Amazon, kallad Amazon 

Favorit introducerades på onsdagen, när den sista och 440.000:e PV 544 lämnade mon-

teringsbandet hos Göteborgsfabriken. Nyheten presenterades av vice verkställande direktör Svante 

Simonsson, som menar att man genom tillkomsten av den kromfattiga Favorit-modellen täcker 

samma register i marknaden, som PV:n och Amazonen tidigare gemensamt svarat för. 

  Den sista PV:n rullade av bandet vid 15-tiden förd av provkörare Nils Wikström. Han körde 

också ut den första 444:an för 21 år sedan och är en av de tre anställda, som fortfarande innehar 

syssla vid produktionsbandet, som han hade den gången det begav sig. De övriga båda är montör 

Anders Rudén och elmontör Herbert Larsson. Åtskilligt flera finns kvar sedan starten men på and-

ra poster.  

 

 

 
 

Vår kära 

Anna Sofia 

Liljekvist 
* 10/4 1885 

har i dag stilla insomnat. Innerligt 

sörjd och saknad av oss, övrig släkt 

och vänner. 

Vislanda den 20/10 1965. 

HJALMAR 

Tor och Inga 

Torgny 

Gun och Åke 

Ingela 

Sv. Ps. 421 v. 4. 

Och salig är och bliver 

När Herren komma skall, 
Den tjänare, som giver 

Så akt uppå sitt kall. 

Han dela skall den fröjden, 
Som intet öga sett, 

Men Herren uti höjden 

Åt sina barn berett. 

  För dem som önskar följa vår kära till 

hennes sista vilorum, meddelas att jord-

fästningen äger rum i Vislanda kyrka 
söndagen den 31/10 1965 kl. 14.00. 

Samling i kyrkan. Efter jordfästningen 

inbjudes till en minnesstund å Vislanda 
Hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

   

 

 

Lars-Göran Ottosson 

Ester Bernhardsson 

Vislanda.                             Hässleholm.  

Den 20/10 1965.                              

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 
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  – Genom successivt stegrad produktion räknar vi med att vid Torslanda-fabriken om ett eller ett 

och ett halvt år nå en tillverkningstakt, som motsvarar en årsproduktion av 150.000 bilar. Det är 

den kapacitet som fabriken projekterats och byggts för, sade dir. Simonsson. 

  Man har redan övergått till partiellt tvåskiftsarbete vid karosshopsättning och karossmålning. Den 

strukturella omvandling som det innebär att koncentrera produktionsresurserna på Amazonen 

medför ökad rationalisering och möjlighet att motverka kostnadsfördyringar. 

  I samband med att den sista vagnen rullade av bandet utdelades också de 21 bilar som lottats ut 

bland de Volvo-anställda plus fem bilar som Svenska Stålpressningsbolaget i Olofström på samma 

sätt lottat ut bland sin personal. Den sista svarta 544:an med sportmotor placeras på museum. 

 

Ur Smålandsposten N:o 167 Måndagen den 25 Oktober 1965. 
 

Roligt familjerally 

kring Vislanda 
 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Vislanda pastorats sparbank inledde sparbanksveckan med ett välarrangerat ekonomirally med 

Vislanda MHF-avdelning som medarrangör. Något ekonomirally i ordets rätta betydelse var det 

naturligtvis inte. Tävlingen var upplagd som ett familjerally och starten skedde på söndagsefter-

middagen. 61 bilar och fyra mopeder deltog vilket tyder på ett stort intresse. Premiärspardagen 

avslutades med ”Trivselkväll” i Centralskolan. 

  Rallyt utgick från Sparbanken och man körde sedan över Elnaryd, Gottåsa, Huseby, Hulta 

marknad, Torne, Skatelövs kyrka, Grimslövs nya skola och tillbaka till Vislanda. Sex frågekontrol-

ler med finurliga frågor hade de 200 deltagarna att försöka besvara. Varje kontroll bestod av två 

frågor – en trafikfråga och en sparbanksfråga. Ett uppehåll gjorde deltagarna vid de gamla forn-

lämningarna vid det s.k. Blotberget i Odensjö. Blotberget har många kvarlämningar från gångna 

tider bl.a. ett järnåldersgravfält och den s.k. Puke kyrka. På rallyrundan bjöd sparbanken på varm 

korv och förfriskningar. Huvudansvaret för den välarrangerade bilrundan hade sparbankens kamrer 

Carl-Eric Wittzell. För själva uppläggningen av körrundan hade MHF-avdelningen svarat. 

  Vid kvällens trivselkväll i Centralskolan hälsades gästerna välkomna av sparbankens ordförande 

Arvid Johansson. På rallytävlingen hade ingen lyckats pricka in samtliga tolv rätt. Enda fråge-

formuläret med elva rätt hade däremot tvåårige Mats Boström lämnat in. Lite hjälp med frågorna 

hade han fått av pappa Ulf och mamma Marion. Tvåa blev genom lottning Helge Ferm med 10 

rätt, 3) Elin Lekander 10, 4) Stina Söderberg 10, 5) Bo och Kerstin Nyman 10, 6) Lilly Svensson 

10, 7) Eskil Johansson 10. Under kvällen underhöll Kjell Lindgren och Richard Johansson med 

gitarr och dragspel. Ur övriga programmet kan nämnas frågesporten mellan kommunen och MHF. 

                                                                                                                                         Rönnen. 

 

  Den ende som lyckades pricka in en 11 och därmed kamma hem segern, 2-årige 
Mats Boström fick inte vara med vid prisutdelningen. Han representerades här av 

mamma Marion och pappa Ulf som här sammanträffat med tvåan Helge Ferm. 
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Härmed tillkännagives 

att Gud i sitt allvisa råd 

till sig hemkallat 

min älskade make, 

vår käre far 

farfar och morfar 

Bengt Magni 

Pettersson 
* 26 juli 1879  

som i dag stilla insomnat.  

I kärleksfullt och tacksamt minne 

bevarad av oss, släkt och vänner. 

Röshult, Vislanda den 27 oktober 1965. 

MARTINA PETTERSSON 

Anders 

Bror och Inez 

Alva och Helge 

Stina och Harald 

Sigrid och Per 

Barnbarnen 

Min sällhets dag, 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. 

Sv. Ps. 421 vers 2. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-

ka söndagen den 7 november 1965 kl. 10.  

 

 

 
 

Vår kära lilla mamma, 

mormor och farmor 

Anna Johnson 
har i tron på sin Frälsare i dag stilla 

insomnat i sitt 89:e levnadsår. 

Innerligt sörjd och i ljusaste minne 

bevarad av oss barn, barnbarn, 

barnbarnsbarn, syskon, övrig släkt 

och många vänner. 

Vislanda den 28 oktober 1965. 

BARNEN 

Tack Mor för ljuset, som Du lät 

på barndomsstigen falla. 

Tack Mor för Dina tusen fjät 
och Dina mödor alla. 

Din kärlek varm, Din ömhet blid. 

Allt gott, som vi fått röna 
vi kunna aldrig löna. 

Men Gud, som mäktig är och stor, 

han lönen ger vår lilla Mor. 

Sv. ps. 560. 

I stället för blommor, tänk på Röda 

korset. 

   

 

 

 
 

Min älskade maka. 

vår kära mor och mormor 

Ida Lüning 
* 4/3 1887 

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd 

av oss, syskon, övrig släkt och 

många vänner. 

Marielund, Vislanda den 28 okt. 1965. 

VILHELM LÜNING 

Barn 

Barnbarn 

Barnbarnsbarn 

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. 355. 

  För dem, som önskar följa vår kära till 

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

lördagen den 6 november 1965 kl. 14.00.  

  Efter jordfästningen inbjudes till en 
minnesstund på Vislanda Hotell. 

   

Ur Smålandsposten N:o 170 Lördagen den 30 Oktober 1965. 
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dödsfall. 
 

Valfrid Svensson †. På torsdagen avled f.d. entre-

prenadarbetaren Valfrid Svensson, Vislanda. 

  Den bortgångne var 86 år gammal. Han var född i 

Berga, där han ägnade sig åt jordbruk, bl.a. var han 

rättare under 13 år vid Gunnarsfors i Åby, Lagan, 

och därefter skaffade han sig egen gård. Han gifte 

sig 1905 och blev änkling vid 48 års ålder. De senas-

te åren har han vistats hos en son och dennes hustru 

och hjälpt dem på deras gård. 

  Närmast sörjande är dottern Svea, gift med montör 

Gunnar Bystedt, Malmö, dottern Inez gift med mon-

tör Tor Gustafsson, Ljungby, sonen Vilhelm, plast-

arbetare i Ljungby, sonhustrun Rut, bosatt i Vislan-

da, en broder i USA, och barnbarn. 
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Hr Willy Jonasson med maka Ritva, 

född Edvardsson båda från Vislanda. 

(Hovfoto: Sossis, Växjö).  

Hr Bertil Jönsson, Vinslöv, med maka 

Maj-Britt, f. Haglind, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda).  

 

 

Bengt Pettersson †. På onsdagen avled efter en längre tids sjukdom lantbrukare Bengt Pettersson, 

Röshult, Vislanda, i sitt 77:e levnadsår. 

  Han var född på den gård han ännu ägde. Under ungdomen arbetade han huvudsakligen hemma. 

1918 ingick han äktenskap och i samband härmed övertog makarna hans föräldragård och på 

denna har han så att säga utfört sitt livsverk. Pettersson var en stilla och from man. 

  Han sörjes närmast av maka och fem barn. Anders vistas i hemmet, Bror expeditör hos L.M. 

Ericsson i Stockholm, Alva gift med lantbrukare Helge Hörberg, Sjötorpet, Vislanda, Stina är gift 

med lantbrukare Harald Johansson, Ekemon, Vislanda, och Sigrid gift med Per Andersson, Måla-

skog, och barnbarn. 

 

Ida Lüning †. Fru Ida Lüning, maka till f. hemmansägaren Vilhelm Lüning, Marielund, Vislanda, 

avled i torsdags. 

  Hon var född 1887 i Ryssby. Föräldrarna flyttade på 1890-talet till Lönshult i Vislanda. 1908 in-

gick hon äktenskap med Vilhelm Lüning och makarna bosatte sig på Lönshults Norregård, som var 

en granngård till föräldrahemmet. Under sin Lönshultstid verkade fru Lüning med stort intresse i 

Moshults kyrkliga syförening. 1949 inköpte makarna Marielund i Vislanda samhälle. 

  Närmast sörjande är maken samt sex döttrar. Dottern Gerda är gift med Erik Åkesson, Vislanda, 

Anna med Verner Johansson, Vislanda, Greta med Georg Svensson, Karlskrona, Ingegerd med 

Börje Sääf, Åseda, Gudrun med Erik Bengtsson, Ljungby, och Hilda med Rune Melin, Vetlanda. I 

deras sorg deltager barnbarn, barnbarnsbarn, syskon, övrig släkt och många vänner. 

 

Anna Johnson †. I sitt hem i Vislanda har efter en tids sjukdom änkefru Anna Johnson, Glas-

mästaregatan, Vislanda, avlidit i sitt 89:de levnadsår. 

  Den avlidna var född i Kyllershylte, Vislanda, där föräldrarna var lantbrukare. Under ungdomen 

var hon föräldrarna behjälplig med hemmets skötsel. Strax efter 20-årsåldern emigrerade hon till 

USA, där hon ingick äktenskap med en barndomsvän, farmaren Sven Johnson, bördig från Vär-

manshult, Vislanda. 1907 återvände makarna till Sverige. Under åren 1907–1912 var de bosatta i 

Gemla, där de ägde lantbruk. Sistnämnda år sålde de detta och förvärvade Tesås Olofsgård i 

Ryssby, som de ägde och brukade i ett 20-tal år, varefter de överlämnade gården till sonen Arvid 

Johnson. Fru Johnson var en stilla och god människa. Född och uppväxt i ett hem med kristen 

livsåskådning hämtade hon styrka i sin kristna tro, och så länge krafterna det tillät försummade 

hon inte gudstjänsterna i sina fäders kyrka. Änka sedan 1949 har hon de senaste 13 åren haft en 

lägenhet hos sin dotter i Vislanda. 

  Hon sörjes närmast av fem barn, en son och fyra döttrar, barnbarn, barnbarnsbarn och syskon. 

 

 

Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka vigdes förra 

lördagen truckförare Willy Jo-

nasson, Vislanda, och fröken 

Ritva Edvardsson, dotter till 

maskinist Edvard Johansson 

och hans maka, Lindås, Vis-

landa. När brudparet intågade 

i kyrkan spelade kantor Ernst 

Rosengren ”Preludium i D-

moll” av J.S. Bach. Kyrko-

herde Karl Andersson förrät-

tade vigseln och höll lyck-

önskningstal med utgång från 

orden i Davids psalm 73: 23. 

De nygifta lämnade kyrkan 

under det att ”Aria” med va-

riation av G.F. Händel spela-

des. Efter vigseln gav brudens 

föräldrar middag i Blädinge-

gården, där brudparet hyllades med tal av bl.a. brudens fader, sång, musik och telegram. 
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Ur Smålandsposten N:o 177 Torsdagen den 11 November 1965. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller i dag fru Frida Pettersson, Värmanshult, Vislanda. Hon är född på gården Moen i 

Vislanda, där föräldrarna var lantbrukare. Under ungdomen var hon föräldrarna behjälplig med 

gårdens skötsel. 1926 ingick hon äktenskap med lantbrukaren Olof Pettersson och flyttade till hans 

hem i Värmanshult, Vislanda. Här har hon utfört en hedrande husmodersgärning och helt ägnat sig 

åt hemmet och familjen. 

 

  85 år fyller i morgon försäkringsinspektör Martin Bengtsson, Storgatan, Vislanda. Han är bördig 

från Hörbytrakten där han också innehade jordbruk under några år. Han kom till Vislanda 1935 där 

han blev försäkringsinspektör för Svenska kreatursförsäkrings AB. Detta yrke hade han haft under 

många år. Vidare har han under 25 års tid varit ombud för Hammenhögs utsädesbolag. För sitt 

förtjänstfulla arbete inom försäkringsbranschen har han erhållit medalj. Redan tidigt började han 

intressera sig för biodling under vissa tider. Här har han haft upp till 60–70 kupor. Fortfarande har 

han ett 20-tal kupor kvar, vilket nu på ålderns dar är hans stora intresse. Inom Hjortsberga–Vislan-

da biodlareförening har jubilaren nedlagt ett stort intresse och är sedan några år tillbaka styrelse-

ledamot. För sitt arbete inom biodlingen har han från Biodlarnas Riksförbund erhållit förtjänst-

medalj. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 182 Lördagen den 20 November 1965. 
  

Dödsfall. 
 

Emil Nilsson †. F. hemmansägare Emil Nilsson, 

Vislanda, avled i torsdags. 

  Han var född i Sjöalund, Vislanda 1890. År 1921 

ingick han äktenskap och familjen bodde under 

många år i Rickardshult. För ett tiotal år sedan flyt-

tade man till Vislanda samhälle. Hr Nilsson hr un-

der olika perioder tjänstgjort som vakt vid Skogs-

ägarnas impregneringsverk i Elnaryd, Vislanda. 

  Närmast sörjes han av maka och två barn. Dottern 

Signe är bosatt i hemmet och sonen Torsten är an-

ställd vid SAAB, Linköping. I deras sorg deltager 

barnbarn. 
 

Wieselgrens hem 
klart i vår 

 

  Peter Wieselgrens barndoms- och uppväxthem i 

Vislanda beräknas vara återställt i sitt ursprungliga 

skick i vår. Stiftelsen Wieselgrensgården, som tagit 

till sin uppgift att bevara byggnaden och där inrätta 

ett museum över Peter Wieselgren och den första 

epoken inom vårt lands nykterhetsrörelse, har fått 

ytterligare medel till förfogande, genom att lant-

bruksförbundet och Växjö stad vardera ställt 3.000 

kr. till stiftelsens förfogande. Restaureringsarbe-

tena utförs under ledning av landsantikvarie An-

derbjörk vid Smålands museum i Växjö. 

 

 

 

 
 

Min älskade make, 

vår käre far och farfar 

Emil Nilsson 
* 5/7 1890 

har i dag hastigt lämnat oss i 

outsäglig sorg och saknad men i ljust 

och tacksamt minne bevarad. 

Vislanda den 18 november 1965. 

IDA 

Signe 

Torsten och Anna-Stina 

Marie-Louise 

Vi hann ej säga dig farväl, 

Ty döden kom så fort, 

Men nu vi säger dig vårt tack 

Vid evighetens port. 

Sv. Ps. 400 v. 11. 

  För dem som önskar följa vår käre till 

hans sista vilorum, meddelas att jord-

fästningen äger rum i Vislanda kyrka 
fredagen den 26 november kl. 14.00.  

  Efter jordfästningen inbjudes till min-

nesstund å Centrumbaren. 

  Meddelas endast på detta sätt.  



 
131 

Ur Smålandsposten N:o 183 Måndagen den 22 November 1965. 
  

I ”järnvägsdödens” skugga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  För en kort tid sedan läste vi i ortspressen ett reportage kring det stora vägbygget Gottåsa–         

V. Torsås–Almundsryd som väntas bli färdigt under kommande vår eller sommar , ett företag som, 

inom parentes sagt, kommer att bli till stort gagn för en vidsträckt landsbygd. Var och en som 

färdats på den nuvarande vägen, har haft rika tillfällen att träna kurvteknik eller att i sista sekund 

väja undan för andra fordon i veritabla dödskurvor á la hårnål… 

  Men – om en lätt travestering av gammalt talesätt tillåtes – intet gott som ej har något ont med 

sig. Jag menar med dessa apokryfiska ord, att i och med denna fina, nya vägs fullbordan, ringer 

aftonklockor för bygdens lilla 1800-talsjärnväg, Karlshamn–Vislanda, som då icke anses nödvän-

dig längre. Dess lönsamhet kommer då, vid omprövning av ärendet, att i riksdagen ingående dis-

kuteras av dem som makten hava. 

  Ingen tror, att järnvägen skall undgå indragning, allt enligt vad som skett och sker lite varstans i 

landet. 

  Naturligtvis är detta med lönsamhet inget oväsentligt för en välfärdsstat. Men om det finns ett 

men kunde inte de styrandes uppfinningsrikedom ordna med andra manipulationer att liksom 

jämna ut det hela, så att denna sydsvenska landsbygdsdel likväl fick behålla sin järnväg. 

  Ett är säkert: ”Karlshamnsbanans nedläggande betyder en förlust för bygden som berörs därav. 

Den betyder ännu en handräckning för staten då det gäller landsbygdens avfolkning, detta trots 

bilålderns möjligheter. Vi är vana vid vår lilla järnväg, vana att kunna stiga på tåget då bilen är 

upptagen, vana att kunna sända våra produkter och paketer just med godståget klockan då och då. 

För oss som bor i själva banans omgivningar från Blekinge genom sydsmåland, blir det tomt att ej 

se de upplysta rälsbussarna draga genom vintermörkret som en jättes gyllene pärlband över slätt 

och mörk skog. Vi blir fråntagna något som var värdefullt, bekvämt och även trevligt invant. 

  I november 1871 satt den s.k. Tärninga-kungen (f.ö. min farfar) på sin gård i V. Torsås och skrev, 

fylld av intressets glöd – och något av ironi, som ni märker – ett brev till högsta järnvägsmyndig-

heterna i Karlshamn, angående denna, nu dödsdömda järnvägs vara eller inte vara, samt banans 

sträckning. Liksom befolkningen i våra dagars Lönashult är tämligen svala inför en hotande 

järnvägsindragning, och glada för den nya vägen i stället. På samma sätt stred Sven Petersson, för 

att banan inte skulle bli förlagd där den likväl lades. Han ville ha den över Lönashult mot Älmhult 

till, inte mot Vislanda. Han skrev för egen och sin bygds folk. Liksom statsmyndigheterna nu 

väger för och emot, sett från lönsamhetssynpunkt, så skrev Tärninga-kungen för lokala intressens 

skull, fastän hans gård låg så till att det för hans egen del kunde kvitta var banan utstakades. Han 

skrev bl.a:  

  – Som bonde vågar jag ej motsäga de lärde angående deras beräkningar, men jag äger dock 

lokalkännedom och vågar tvifvla. Han fortsätter: 

  – En del av Skatelöfs församling (förutsatt att bangård blifver anlagd i närheten af Sjöby) samt 

några få hemman i V. Torsås kommun, kunna anses ha fördel af banans sträckning efter sjösidan. 

Herr Consul m.m. hjertliga önskan är, att denna jernväg med snaraste blir verklighet, men ej med 

den sträckning som beräknats. Ty då skulle den enda fördelen som genom jernvägen beredes V. 

Torsås kommun, inskränka sig till nöjet att från någon höjd se röken då tågen ila förbi. 

  Naturligtvis kommer statens järnvägars dotterbolag att ordna s.k. kretsbilstrafik för gods, men 

därmed är inte allan rättfärdighet uppfylld. Människorna ute i bygderna vill ha sin bana kvar, det är 

Grimslövs järnvägsstation har ett mycket välhållet stationshus. 



 
132 

alldeles ställt utom tvivel. Som detta skrives i Grimslöv ligger det nära till hands att illustrera med 

en bild av vårt mycket välhållna smått idylliska stationshus. Alla stationshus utefter banan är inte 

lika propra, trivsamma. Inte heller har alla stationsföreståndare Gösta Elionssons personliga 

intresse, blomsterodlarhåg och smått konstnärliga nypor då det gäller anordna gröna slingor, urnor 

och spaljéer. Det är något småtrevligt gemytligt även att se exempelvis, hur småindustriernas 

produkter kanske i sista minuten får komma med i den tomma godsvagnens ginnungagap, en glad 

avskedsvink och ”sillamärren”, folkhumorsdöpt en gång, strävar vidare mot Vislanda, oftast med 

några resenärer i personvagnen som alltid medföljer, hänger med i svängarna, som man säger. 

                                                                                                                                  Helga Lindberg. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 185 Torsdagen den 25 November 1965. 
  

                           Vislanda föreläsningsförening 

                         firade i går sitt 60-årsjubileum 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Vislanda föreläsningsförening firade i går kväll sitt 60-årsjubileum i kommunsalen i Vislanda. 

Programmet inleddes med musik av Vislanda musikkår under ledning av kassör Stig Ferm, Växjö. 

Föreningens ordförande, stationsmästare Sven Kronström hälsade välkommen. Efter konsert av 

musikkåren föredrog herr Kronström en mycket intressant historik. 

  Av denna framgick bl.a. att föreningen startade den 23 aug. 1905. I den första styrelsen ingick 

hrr. Salem Svensson, August Lindahl och Carl Samuelsson. 

  De första årens ämnesval var mycket fosterländska. Som exempel härpå kan nämnas föredrag av 

lektor Ekedahl över ämnet ”Hvari består det stora i Sveriges storhetstid” och kyrkoherde Källblad 

”Fosterland och fosterlandskänslor”. Ämnen som berörde alkoholfrågan var ofta förekommande. 

Detta berodde till stor del härpå att byggnadsföreningen upplät sin lokal endast under förutsätt-

ningen att 1/5 av föreläsningarna behandlade alkoholfrågan. Lokalhyran var 3 kr. pr gång. Bland 

de stora personligheter som besökte Vislanda under de första åren kan nämnas docent Fredrik 

Böök 1909, folkskoleinspektör sedermera biskopen Sam Stadener 1910, som talade över ämnet 

”En dag i Paris” och professor Ewert Wrangel 1911, som talade om Per Hörberg. Ekonomin var 

under de första åren mycket svag och styrelsen fick under flera år tillskjuta pengar ur egen kassa 

för att föreningens inkomster och utgifter skulle gå ihop. Den drivande och sammanhållande 

kraften inom föreningen över 40 år var folkskollärare J.W. Gustafsson, som blev suppleant i styrel-

sen 1911 och ordinarie ledamot 1913. Hans namn och gärning lever kvar i föreningens protokoll 

ända till år 1955. 

  Men eldsjälarna inom styrelsen hade att kämpa mot många svårigheter. Under första världskriget 

sjönk besökarantalet och den 17 okt. 1919 fattades beslut om att nedlägga verksamheten tills 

vidare. Den 27 sept. 1925 startade man igen verksamheten och styrelsen bestod då av folkskol-

lärare Gustafsson, direktör S.O.E. Svensson och handlande Gustaf Svensson. Beslut fattades om 

Stationsmästare Sven Kronström föredrog en intressant historik. 
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Min älskade make, 

vår käre far 

Emil Swensson 
* 14 april 1871  

har i dag lämnat oss i djupaste sorg 

och saknad. Vi bevarar honom i ljust 

och tacksamt minne. 

Vislanda den 24 nov. 1965. 

KLARA 

Sonja och Torvald 

Einar och Elly 

Amy och Gunnar 

Egon och Margit 

Barnbarn 

  Jordfästningen äger rum lördagen den 4 

dec. kl. 14.15. 

  Efter begravningsakten inbjudes till en 

minnesstund på Vislanda Hotell. 

 

 

 
 

Vår käre broder, 

morbror och farbror 

Olof Håkansson 
* 27/12 1882 

har i dag efter tåligt buret lidande 

stilla insomnat, lämnande oss samt 

övrig släkt och vänner i djupaste 

sorg och saknad. 

Moshult, Vislanda den 24 nov. 1965. 

SYSKONEN 

Syskonbarnen 

Sv. Ps. 66. 

Troget har du alltid strävat 

Och för mödor aldrig bävat. 

Tills du icke kunde mer. 

Och vi unnar nu ditt hjärta, 
Där du vilar fri från smärta 

Och med ro till kropp och själ 

En vila välförtjänt. Farväl 

att anhålla om ett anslag å 300 kr. från kommunen. Byggnadsföreningen ansåg år 1929 att hyran 

skulle höjas till 5 kr. pr gång om pianot togs i anspråk. 

  År 1948 fick man åter nedlägga verksamheten och i sju år låg föreningen i ide. Söndagen den 27 

mars 1955 upplästes i Vislanda kyrka kallelse till sammanträde i föreläsningsföreningen och den 

tredje perioden i föreningens historia tog sin början. Den återuppstående föreningen fick vind i 

seglen och intresset har under de nu gångna tio åren varit mycket stor. Rektor Harry Larsson var 

under flera år ordförande och efterträddes av nuvarande ordförande, stationsmästare Kronström. 

Föreningen har under de senaste åren haft samarbete med de olika organisationerna inom kom-

munen. Hr Kronström slutade sin historik med att uttala styrelsens tack till alla trogna medarbetare 

under de gångna åren, båda vad det gäller styrelseledamöter och publik. Han meddelade också att 

styrelsen beslutat att i stället för minnesgåvor och blommor i till därav förtjänta medarbetare 

skänka hela inträdesavgiften oavkortat till Röda korset. 

  Från Kronobergs läns bildningsförbund överlämnade bildningskonsulent Fredrik Dackman en 

blomsterhyllning till föreningen. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 186 Lördagen den 27 November 1965. 
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dödsfall. 
 

Emil Swensson †. Grosshandlande Emil Swensson, Vislanda, avled i onsdags i sitt hem i Vislan-

da. Han var född i Vislanda 1871. 

  Sin hemsocken har han varit trogen hela sitt liv och där varit verksam inom affärslivet. Vid sidan 

om sin speceriaffär drev han en omfattande rörelse inom trävarubranschen. Men hans tid och 

krafter räckte också till för ett intresserat arbete inom de olika kommunala och kyrkliga organen. 

Bland hans många uppdrag kan nämnas ledamotskap i kommunalfullmäktige, municipal-

fullmäktige och kyrkofullmäktige, kyrkoråd och folkskolestyrelse. I fattigvårdsstyrelsen var han 

under många år ordförande. Han har varit ordförande i styrelsen för Svenska Handelsbankens kon-

tor i Vislanda. Hr Swensson var också medlem av Frimurarlogen. 

  Närmast sörjes den bortgångne av maka och barn. Sonen Einar är handlande i Vislanda, och Egon 

tandläkare i Halmstad. Dottern Amy är gift med telefondirektör Gunnar Westling, Göteborg, och 

Sonja, gift med häradshövding Torvald Hellquist, Landskrona. I deras sorg deltager barnbarn och 

syskonbarn. 
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Olof Håkansson †. F. jordbruksarbetaren Olof Magni Håkansson, Moshult, Vislanda, avled i 

onsdags, i en ålder av närmare 83 år. 

  Han var född i Glimminge, Vislanda. De sista åren av sitt liv har han varit sjuk och åtnjutit en 

kärleksfull omvårdnad av sin syster fru Anna Daun och brodern Ernst Håkansson, Moshult. I deras 

sorg deltager brodern Johan Håkansson, Lindås, Vislanda, och systern fru Jenny Olsson, Grimslöv, 

och syskonbarn. 

 

Skjutskarl i Vislanda 
upphör med verksamheten 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Ända sedan 1910 och till för kort tid sedan i år har man i Vislanda samhälle varit van vid att 

dagligen se en livsbejakande herre med konstnärslockar och ett soligt ansikte vid sin 

hästskjuts. Tydligen måste han till följd av svår sjukdom lämna sin åkerirörelse. Fastän den 

snart 70-årige Gunnar Björkman märkbart återhämtat sig från sin sjukdom, är han av läkare 

strängeligen förbjuden att arbeta. 

  Gunnar Björkman är född i Vislanda och där uppväxt i en stor familj, föräldrarna fick 14 

barn. Fadern var fabrikör. I dennes verkstad fick Gunnar Björkman inhämta de första 

lärospånen inom snickeriyrket, som han dock snart lämnade för andra intressen och göromål. 

En morbror till honom idkade gästgiverirörelse. När denne dog övertog Gunnars far denna 

rörelse.  

  Redan vid tolv års ålder fick jag börja skjutsa resande i alla sorters väder och väglag natt och 

dag, omtalar Björkman. Man hade ju heller inga sådana kläder på den tiden, som man har i 

våra dagar, varför man ofta fick frysa och fara illa. Det var särskilt när jag slutat skolan, som 

jag riktigt på allvar fick ägna mig åt skjutsning. Därmed höll jag på i fars regi tills jag gjort 

min värnplikt. Det var inte bara kortare resor utan även långväga sådana – ända till Halmstad 

t.o.r.  

  För 45 år sedan övertog Gunnar Björkman gästgiveriskjutsningen i egen regi och fort-satte 

därmed tills den indrogs för cirka 35 år sedan. Det var resor från Vislanda till Ryssby, Liatorp, 

Alvesta och Nöbbeled, som han hade att ombesörja och det dugde inte att vägra någon skjuts. 

Den logi som i början av seklet bestods de resande och den unge skjutspojken, var ofta 

miserabla. – Det var hårda tider, då jag fick nöja mig med 50 öre tonnet, då jag transporterade 

gödning och potatis från lossningen av järnvägsvagnar och till anvisad magasinsplats, berättar 

Björkman. Under de tolv senaste åren har Björkman varit entreprenör för godskörningen i 

Vislanda samhälle. Han har även handlat med boskap i stor omfattning. Under 18 års tid var 

han ombud för Samuelsson och Johansson i Nyköping. 

  Hästhandel har även hört till hans affärsgebit. Framstående hästskötare, som han alltid varit 

och tillika stor djurkännare, har han alltid hållit sig med goda och vackra bruksdjur. Under de 

år, då han hade gästgiveriskjutsningen måste han hålla två hästar. Han hade då 1.000 kr. om 

Gunnar Björkman beredd att dra ut med sin häst till dagens id. 
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Hr Lars Jonsson, Grimslöv med maka 

Monica, född Petersson, Vislanda.       

(Foto: Lundbergs, Vislanda).  

 

 

 
 

Vår käre broder 

och svåger 

Johan Pettersson 
* 27/10 1888 

har i dag stilla avlidit.  

Sörjd och saknad av oss. 

Röckla, Vislanda den 25 nov. 1965. 

SYSKONEN 

Syskonbarnen 

Svägerska 

Sv. Ps. 66. 

  För dem, som önskar följa den avlidne 

till hans sista vilorum, meddelas att jord-

fästningen äger rum i Vislanda kyrka 
onsdagen den 1 dec. kl. 14.00. Samling i 

kyrkan. 

  Efter jordfästningen inbjudes till en 
minnesstund å Centrumbaren. 

   

Hr Martin Persson, Liatorp med 

maka Anne-Marie, född Svensson, 

Vislanda.(Foto: Lundberg, Vislanda).  

året av staten under de sista åren han var verksam därmed. Det var strax efter första världs-

kriget.  

  Björkman har bl.a. även idkat omfattande handel med bär och annan frukt. Men, som 

nämnts, har han lämnat all affärsverksamhet samtidigt med åkerirörelsen. 
 

                                                                                                          Johan Nilsson 

 

Ur Smålandsposten N:o 187 Måndagen den 29 November 1965. 
 

Johan Pettersson †. I torsdags avled f. ban-

arbetaren Johan Pettersson, Röckla, Vislanda. 

  Han var född 1888 i Röckla. Hr Pettersson 

innehade en tjänst vid SJ ända till pensionsåldern. 

Han sörjes närmast av syskon och syskonbarn samt 

svägerska. 

 

 

 

 

 

 

Stöld i Vislanda 

vid kioskinbrott 
 

  Vid kioskinbrott i Vislanda natten till lör-

dagen stals bl.a. ett stort parti cigaretter m.m. 

  Det var kiosken bakom Taxistationen i Vis-

landa, som blev föremål för tjuvarnas intresse. 

Förutom flera limpor cigaretter stals även 

choklad samt en nätansluten radio. 
 

 

 

 

 
Bröllop. 
 

  I Vislanda prästgård vigdes i 

lördags byggnadssnickare Lars 

Anders Jonsson, Grimslöv och 

fröken Monica Petersson, 

dotter till entreprenör Anton 

Petersson och hans maka, 

Brohult, Vislanda. Vigseln 

förrättades av kyrkoherde Karl 

Andersson som höll lyck-

önskningstal till brudparet. 

Efter vigseln gav brudens 

föräldrar middag å Centrum-

baren i Vislanda. 

  I lördags vigdes i Vislanda 

kyrka lagerchef Martin Pers-

son, Liatorp, och fröken Ann-

Marie Svensson, dotter till Arthur Svensson och hans maka, Kalkatorp, Vislanda. När brudparet 

intågade i kyrkan spelade kantor Ernst Rosengren ”Bröllopsmarsch” ur ”En midsommar-

nattsdröm” av F. Mendelsohn. Kyrkoherde K. Andersson förrättade vigseln. Brudparet lämnade 

kyrkan under det att ”Aria med variation” av G.F. Händel spelades. Efter vigseln gav brudens 

föräldrar middag på Grimslövs pensionat. 
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Ur Smålandsposten N:o 188 Tisdagen den 30 November 1965. 
 

Födelsedag. 
 

  85 år fyller i morgon en av Vislanda samhälles mera kända personer direktör S.O.E. Svensson, 

Vislanda. Han är född i Vittsjö. Redan som 15-åring började han inom affärsbranschen. 1896 kom 

han till Vislanda som biträde i dåvarande handlanden Gustaf Bengtssons affär i Vislanda, och till 

denna affär har han varit knuten i snart 70 år. 1915 ombildades denna affär till bolag, varvid 

Svensson gick in som delägare. Samtidigt blev han den egentlige ledaren för denna affärsrörelse 

under mera än ett 40-tal år för att därefter överlämna ledarskapet till sonen Bengt Esstorp. Vital 

som han är finner man honom nästan dagligen på kontoret sysslande med olika arbeten. Som den 

framsynte och kunnige mannen hr Svensson alltid varit deltog han under yngre år livligt i det kom-

munala livet i Vislanda. Sålunda var han kommunalordförande under flera år, tillhörande kyrko-

rådet och var under många år kyrkokassör. Under ett 30-tal år var han kassör i Vislanda-ortens er-

kända sjukkassa och ordf. i municipalnämnden. 

 

  80 år fyller på torsdag f. lantbrukaren och trävaruhandlanden Petter August Andersson, Vislanda. 

Jubilaren är född Vislandabo och har alltid varit hemförsamlingen trogen. Född och uppväxt i ett 

småbrukarhem kom han tidigt ut i förvärvsarbete, huvudsakligen vid skogs- och jordbruk. 1910 

ingick han äktenskap, och makarna förvärvade en jordbruksfastighet i Linnelund, Vislanda. 1918 

sålde de denna och köpte en gård i Röshult, Vislanda. Efter att ha avvecklat detta lantbruk var 

jubilaren under några år ägare till jordbruksfastigheten Karlsro under Lindås. 1944 sålde han den-

na och förvärvade en av Västregårdarna i Lindås, vilken han 1949 överlämnade till en son. Under 

de senare tolv åren har Andersson bott i Vislanda samhälle, där han äger en villa. Under krigsåren 

sysslade Andersson även med skogsaffärer. 
 
 

Brandmän i Vislanda hedrades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  
Vislanda brandstyrelse och brandkårens kamratförening har anordnat samkväm på 

Vislanda hotell. 

  Brandchefen Hilding Johansson, Vislanda, uttalade ett tack till brandmännen Per 

Pettersson och Per Nilsson, som varit brandmän under 33 respektive 31 år, för deras 

mycket intresserade arbete inom brandkåren. Det har varit mera av ideella skäl än för 

förtjänstens skull som de nedlagt ett egennyttigt och gott arbete för samhällets tjänst. Som 

ett bevis på uppskattning överlämnades var sin brandyxa i miniatyr. Skorstensfejar-

mästare Thorsten Andersson, Vislanda, tackade de båda kamraterna å kamratföreningens 

vägnar och överlämnade röda nejlikor. Pettersson och Nilsson lämnar tjänsten den 1 

januari 1966. 

  Kvällen förflöt under mycket angenäm stämning med trevlig sång- och musikunder-

hållning samt dans. 

 Fr.v. ses här brandchefen Hilding Johansson, de två hyllade brandmännen Per 
Nilsson och Per Pettersson samt skorstensfejarmästare Thorsten Andersson. 
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Vislanda 
 

  Högmässan i Vislanda kyrka första söndagen i Advent hade samlat en fulltalig menig-

het. Predikan hölls av kyrkoherde Karl Andersson. Gudstjänsten inleddes med ”Gören 

portarna höga” av Gunnar Wennerberg för solo, kör och orgel. Kantor Ernst Rosengren 

var solist och dirigent och lantbrukare Gunnar Gustafsson, Hult, Blädinge, svarade för 

orgelstämman. Före predikan sjöng kyrkokören ”Hosianna” av G.J. Vogler och efter 

slutpsalmen ”Adventskantat” av Axel Boberg, för solo, kör och orgel. För solostämman 

svarade fru Frida Wolf, fotograf Evert Lundberg och frisörmästare Roland Frej. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 189 Torsdagen den 2 December 1965. 
  

Dödsfall. 
 

Ingeborg Sjöqvist †. På måndagen avled fru 

Ingeborg Sjöqvist, Kvarnabacken, Vislanda, nyss 

fyllda 63 år. 

  Den avlidna var född i Vislanda och har alltid 

varit hemförsamlingen trogen. Under ungdomen 

hade hon dels hembiträdesplatser, och dels var hon 

under många år biträde i T. Anderssons kemi-

kalieaffär. När hennes mor på ålderdomen blev 

sjuklig var hon hemma och gav henne en kärleks-

full omvårdnad. Den avlidna, som alltid fört ett 

stilla och tillbakadraget liv, har under många år 

tillhört Filadelfiaförsamlingen i Vislanda. 

  Hon sörjes närmast av dottern Gunlis, maka till 

snickaren Karl Lundström, Vislanda, och syskon. 
 

 

Järnvägsstyrelsen föreslår 
nedläggning av trafiken på 
banan Vislanda – Norraryd 

 

  Järnvägstrafiken på sträckan Vislanda–

Norraryd samt persontrafiken på sträckan 

Norraryd–Karlshamn skall läggas ned och er-

sättas med landsvägstrafik enligt ett förslag 

från järnvägsstyrelsen och regeringen. 

  Driftsomläggningen beräknas medföra en 

nettoförbättring med 850.000 kronor om året. 

  Persontrafiken skall överföras till landsväg på hela sträckan Vislanda – Karlshamn, och 

SJ vill nu ha sina busstrafiktillstånd kompletterade att gälla för dessa sträckor. Dessutom 

bör godstrafiken på sträckan Vislanda–Norraryd, som har det svagaste underlaget i detta 

avseende överföras till landsväg. 

  Järnvägslinjen Karlshamn–Vislanda öppnades 1874, och förstatligades 1953. Nu har den 

förlorat större delen av sin betydelse, dels genom breddningen av kustbanan och dels 

genom nedgången av de lokala trafikuppgifterna, säger styrelsen. 

 

 

 
 

Min älskade mamma, 

vår mormor 

Ingeborg Sjöqvist 
* 23/11 1902 

har i dag lämnat oss i djupaste sorg 

och saknad. I tacksamt minne 

bevarad av oss, syskon, svägerskor, 

släkt och vänner. 

Vislanda den 29 november 1965. 

GUNLIS och KARL 

Tomas, Catarina, Susanne 

Ett hjärta, som klappat så varmt för de 

dina, 

Ögon, som vakat och strålat så ömt, 

Nu har de slocknat till sorg för oss alla, 

Men vad du har gjort skall aldrig bli 

glömt. 

  För dem som önskar följa vår kära till 
hennes vilorum, meddelas att jordfäst-

ningen äger rum i Vislanda kyrka sön-

dagen den 9 december 1965 kl. 15.00.  
  Efter jordfästningen en vänlig inbjudan 

till en minnesstund å Centrums matsalar. 

  Meddelas endast på detta sätt.  
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Ur Smålandsposten N:o 190 Lördagen den 4 December 1965. 
  

Dödsfall. 
 

Klara Swensson †. I går avled i sitt hem fru Klara 

Swensson, Vislanda. Hennes make grosshandlare 

Emil Swensson avled i förra veckan. 

  Fru Swensson var född den 16 februari 1873. Hon 

har ägnat sin mesta tid och intresse för sin familj 

och hemmet men även varit verksam bl.a. inom 

Röda korsets Vislandakrets och Vislanda höger-

kvinnoförening. 

  Närmast sörjes hon av sonen Einar, handlande i 

Vislanda, och Egon tandläkare i Halmstad samt 

döttrarna Amy, gift med telefondirektör Gunnar 

Westling, och Sonja, gift med häradshövding Tor-

vald Hellquist, Landskrona.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETT AKTIVT ÅR HAR GÅTT I VISLANDA 
VA–arbeten verkställda för över miljonen 

 

Bostadsfrågan vållar 

dock alltfort bekym-

mer. 
 

  År 1965 kan betecknas 

som ett år med god kom-

munal verksamhet i Vis-

landa. Den aktiva fastig-

hetspolitiken har fullföljts. 

Kommunens fastighets-

förvärv har under året 

uppgått till 210.000 kr. 

och såväl centralt belägna 

saneringsfastigheter som 

råmark har köpts. Kommunen har vidare sålt 14 fastigheter för totalt 86.000 kr. Kommunen äger i 

dag drygt 100 ha mark i och omkring Vislanda samhälle. Planeringen för framtiden fortgår i 

oförminskad takt. Ett par nya stadsplaneändringar har under året fastställts, några är nu under 

behandling hos länsstyrelsen och några är f.n. utställda. Arbetena för gator och vägar, vatten och 

 

 

 
 

Vår älskade lilla Mor 

Klara Swensson 
* 16/2 1873 

har i dag fått följa sin käre Make i 

döden. Vi minnas henne med kärlek 

och tacksamhet 

Vislanda den 3 dec. 1965. 

Barn 

Barnbarn 

Barnbarnsbarn 

  För att de båda makarna skola få följas 

åt uppskjutes grosshandlanden Emil 

Swenssons jordfästning till söndagen den 
5 dec. kl. 13.15 då gemensam jordfäst-

ning äger rum. De som önskar följa de 
avlidna till graven inbjudes till en 

minnesstund på Vislanda Hotell efter 

begravningsakten.  
   

Vislanda brandstation med den nya brandbilen framkörd. 
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avlopp har pågått under året dels för Blädinge byggnadsplanelagda område, dels för Vislanda 

samhälle totalkostnad c:a 1 milj. kr. Under 1965 blir c:a 30 nya lägenheter inflyttningsklara. 

  Men bostadsbristen är oförändrat mycket bekymmersam. Behovet av nya bostäder är stort. I 

bostadskön finns c:a 60 individuella bostadsansökningar och industrin har dessutom för de 

närmaste åren anmält ett behov av drygt 100 nya lägenheter. Sysselsättningsläget för Vislanda 

industrier är gott. Totalt sysselsättes över 600 industrianställda i Vislanda kommun och inom 

regionen mer än 800 personer. För sin arbetskraftsförsörjning är vissa industrier i dag beroende av 

tillskott från angränsande bygder. Men klart är att några nämnvärda reserver av arbetskraft i 

landsbygdsområdena ej längre finnes. Därför har man under senare år också måst lita på tillskott 

av arbetskraft utifrån. Detta innebär emellertid ett ökat tryck på bostadsmarknaden. 

  Men icke endast bostäder behövs. Byggandet av den nya gymnastiksalen har igångsatts. Den 

beräknas bli färdig till sensommaren nästa år. 

 
Reningsverk planeras 
 

  Under 1966 torde man också kunna räkna med att byggandet av ett avloppsreningsverk för 

Vislanda blir igångsatt, samt att saneringen av gatu- och ledningsnätet i samhället fortsätter. 

Ordnandet av vägbelysning för större delen av samhället är beställt och torde bli effektuerat 

successivt under de närmaste åren. Kommunens ekonomi har givetvis ansträngts ganska ordentligt 

genom expansionen men torde ändock kunna sägas vara tillfredställande. Anläggningstillgångarna 

överstiger 5 milj. kr. och omsättningstillgångarna uppgår till c:a 1,4 milj. kr. Skulderna är låga, 

endast 0,6 milj. kr. För 1966 uppgår kommunens beräknade inkomster och utgifter till vardera 

bortåt 4 milj. kr. De kommunalt ansvariga anser emellertid, att den aktiva kommunalpolitiken skall 

fortsätta och många angelägna uppgifter väntar på sin lösning. 

 
Ny brandbil 
 

  Brandförsvaret i Vislanda, som organiserades som borgarbrandkår redan 1927 fick den nya 

brandordningen för Vislanda fastställd av länsstyrelsen den 14 maj 1965. Enligt den skall 

brandkåren bestå av 18 st. deltidsanställda brandmän och ett tjänstepliktigt skogsbrandvärn på 46 

man. Brandstationen byggdes 1956. Vagnhallen rymmer 2 brandbilar. Den äldsta är en Ford, nyin-

köpt 1951 med 800 liters vattentank, en frontpump på 2.000 liter/min. och plats för 9 man. För 

några veckor sedan fick brandkåren en ny tankbil av märket International 193 hk. Den är utrustad 

med en frontpump på 900 liter/min. och en tank som rymmer 3.000 liter. Vidare finns en 14 meter 

utskjutsstege, två tryckluftsapparater samt radiotelefon för ständig kontakt med alarmcentralen. 24 

st. av vattenverkets brandposter har under året kunnat tagas i bruk. Brandmännen bedriver regel-

bundet övningar, minst 18 st. skall hållas varje år. 

  Alarmeringen för ingående larm är placerad på Växjö brandstation. 

 
Gymnastiklokal kommer 
 

  Intresset för gymnastik har under många år varit mycket stort. Medlemsantalet i gymnastik-

föreningen är nu 197, varav 172 aktiva. Nio trupper har varit i verksamhet med sammanlagt 4.213 

övningsbesök. Från och 

med höstterminen 1966 

behöver föreningen inte 

längre använda omoderna 

lokaler. Den nya gymna-

stiklokalen, som är för-

lagd i närheten av Cen-

tralskolan, står redan un-

der tak. Den har dimen-

sionerats på så sätt att 

förutom till skol- och fri-

villig gymnastik skall den 

kunna användas för bl.a. 

handboll och tennis. 

  Vislanda IF:s styrelse 

kunde vid sitt nyss hållna 

årsmöte rapportera att 

idrottsåret varit fram-

gångsrikt. Härom vittnar Storgatan i Vislanda, nu klädd i vinterskrud. 



 
140 

bl.a. att A-laget blivit fyra i div. IV och att pojklagen hållit sig i toppen av sina serier, vilket bådar 

gott för framtiden. I en tävling i allmän idrott mellan grundskolans elever i Skatelöf, V. Torsås och 

Vislanda belade Vislanda första plats.  

 
Musikskolan aktiv 
 

  Vislanda kommunala musikskola, som startade vårterminen 1964, har under 1965 fortsatt sin 

verksamhet med stor framgång. Antalet elever är glädjande stort och undervisning har meddelats i 

blockflöjt, gitarr, piano och sång. Vårterminens sång- och musikuppvisning uppskattades livligt av 

en fulltalig menighet. Under höstterminen har körsång lagts in på skolschemat. 

  Yrkesskolans olika kurser både de praktiska och de teoretiska, har rönt mycket stort intresse. 

 
Vislanda-krönika utgiven 
 

  Vislanda hembygdsförening, som bildades 1922, har för första gången under sin verksamhet 

utgivit en hembygdsbok ”Vislanda-krönika 1965”. Boken har tidigare recenserats i denna tidning. 

  Stiftelsen Wieselgrensgården som har till syfte att bevara Peter Wieselgrens föräldrahem i Spån-

hult i Vislanda och där inrätta en minnesgård dels över Wieselgren och dels över det som hör till 

den folkrörelse som Wieselgren lade grunden till, har hos regeringen anhållit om ett bidrag à 

30.000 kr. Riksantikvarien föreslår regeringen att bevilja bidraget. Byggnaden skulle genom 

renovering återfå sitt ursprungliga utseende både vad gäller exteriör och interiör. Riksantikvarien 

framhåller att projektet dock har sin största betydelse ur person- och socialhistorisk synpunkt. 

  Insamlingen till emigrantinstitutet i Växjö rönte livligt intresse i Vislanda. I kommuntävlingen 

kom Vislanda främst, 19.100 kr. blev slutresultatet, vilket blir 5,99 kr. pr invånare. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företag jubilerar 
 

  Under det gångna året har det förekommit flera jubiléer. AB Ångsågen i Vislanda firade sitt 25-

årsjubileum med stor fest för bl.a. de anställda och utdelning av guldarmbandsur till 15 st 

trotjänare, som varit i bolagets tjänst i mer än 20 år. Ångsågens utveckling kan belysas med några 

siffror. 1940 sysselsatte bolaget 15–16 man, 1965 är de anställdas antal 82, vartill kommer ett 30-

tal skogshuggare. Omsättningen var 1940 388.800 kr., 1964 11 miljoner kronor och beräknas 

under 1965 uppgå till i runt tal 12 miljoner kronor. 

  Föreläsningsföreningen har högtidlighållit sitt 60-årsjubileum varvid föreningens ordförande 

stationsmästare Sven Kronström höll en intressant historik och Vislanda musikkår medverkade 

med ett mycket väl genomfört konsertprogram. 

  Ett flertal konfirmandjubiléer har hållits med stort antal deltagare från när och fjärran. 

 
* 

   

Julskyltningen i Vislanda skall gå av stapeln i morgon. Affärsmännen kommer att pryda Storgatan 

med granar och ljus och även på annat sätt göra det trivsamt för alla dem, som på söndags-

eftermiddagen och kvällen är ute för att ur de rika sorteringarna i de välordnade skyltfönstren välja 

ut lämpliga julklappar, julgotter och mycket annat. 

En nybyggd fastighet vid Storgatan inrymmande bostäder och pensionärslägenheter. 
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Vi utför:  Elektriska installationer och  

el. värmeanläggningar. 

Försäljer:  Elspisar, tvättmaskiner, kyl, 
frys och hushållsapparater. 
 

Elektriska 

Installationsbyrån 
Harry Karlsson 

Tel. 0472/300 03 

 

 

 

 

 

 

 

Till juldoppet 
rekom. vi vårt goda 

HEMBAKADE BRÖD 

AB Gust. 

Bengtsson 
V I S L A N D A 

TEL. 0472/300 19 

JULSKYLTNINGSDAGEN 
 

Kl. 16   ridning för barn på ponnyhästar. 

Kl. 18   Vislanda musikkår. 

 

BÄSTA KÖP till LÄGSTA PRIS hos 

J Ä R N B O L A G E T 
VISLANDA. 

 

Vi emottager 
beställningar för större och mindre  

sällskap, festmiddagar, bröllop,  

begravningar. 

Förstklassig god mat. 

Vi ordnar allt till belåtenhet! 

CENTRUMS 

Nya Matsalar 
Ingrid Carlsson 

Tel. 0472/304 74 

Till juldoppet 
rekommenderar vi vårt goda 

HEMBAKADE BRÖD 

AB Gust. 

Bengtsson 
V I S L A N D A 

TEL. 0472/300 19 

Köp i god tid före julen 

Kostymen 

Rocken 

Hatten 
Bra sort. – Fina kvalitéer. 

Moderata priser. 

JULHANDLA HOS 

 

 

 

 

 

 

 
Se vår julskyltning på söndag. 

   

 

 

 

 

 

 

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. 
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Hr John Pettersson, Vislanda, med 
maka Margit, född Strömberg, 

Skatelöv.   (Hovfoto: Visit, Växjö).  

Hr Ingvar Persson, Vislanda med 
maka Inger född Ericsson, Grimslöv.   

(Hovfoto: Visit, Växjö).  

Ur Smålandsposten N:o 191 Måndagen den 6 December 1965. 
  

Bröllop. 
 

  I Skatelövs kyrka vigdes i 

lördags chauffören John Rag-

nar Pettersson, Röckla, Vislan-

da, och affärsbiträdet Margit 

Strömberg, dotter till hem-

mansägare Einar Strömberg 

och hans maka, Fårhyltan. När 

brudparet med tärna och 

marskalk, intågade i kyrkan 

spelade kantor F. Hovne ”En 

midsommarnattsdröm”. 

  Bruden bar Skatelövs kyrkas 

brudkrona. Officiant var pros-

ten G. Linder, som utgick från 

orden ”Herren Gud skall låta 

det gå oss väl”. Då den nygifta 

lämnade kyrkan spelades 

”Moderato” av Finch. Brudens föräldrar gav efteråt middag i sitt hem. Tal hölls av 

försäljningschef O. Strömberg, Växjö, verkmästare T. Rydström, Vislanda, och fru Clara Dahl, 

Odensjö. 

 

Begravning. 
 

  I Vislanda kyrka begravdes i går grosshandlande Emil Swensson och hans maka fru Klara 

Swensson. De hädangångna var över 90 år gamla och fick nu följas åt på den sista färden. Den 

högtidliga akten inleddes med att kantor Ernst Rosengren spelade ”Larghetto” av Ture V. Olsson. 

Kyrkoherde Karl Andersson förrättade jordfästningen och talade över orden i Davids psalm 62:   

6–7. Efter slutpsalmen 21: 1–2 sjöng fru Birgit Bergman ”Tack min Gud” av J. A. Hultman. 

Kistorna bars till familjegraven å gamla kyrkogården under det att ”Nu lämnar vi stoftet åt graven” 

av Albert Runbäck spelades. Vid den öppna griften uttalades tack och avskedsord av bl.a. 

svärsönerna häradshövding Torvald Hellquist, Landskrona och telefondirektör Gunnar Westling, 

Göteborg, samt sönerna handlanden Einar Ydén, Vislanda och tandläkare Egon Ydén, Halmstad. 

För barnbarnen talade docent H. Westling, Lund. För övriga släktingar talade fru Vendla Ryd, 

Alvesta, rektor Hilding Sallnäs, Nässjö, och fru Daga Salomonsson, Lindås, Vislanda. Vislanda 

högerförenings tack uttalades av fabrikör Sigge Salomonsson och fru Junis Olsson, direktör Bengt 

J. Olsson, Skörda, talade för Svenska handelsbankens Vislandakontor och bankkassör Gustav 

Skarp för Värendsgillet i Vislanda. För den stora vänkretsen talade direktör Göthe Johansson, 

Vislanda, f. järnhandlanden Carl Johansson, Vislanda, och civilekonom Sven Samuelsson, 

Vislanda. En vacker blomstergärd hade ägnats de hädangångnas minne och gåvor till Röda korset 

och Blomsterfonden hade skänkts. Kyrkoherde Andersson uttalade de sörjandes tack och 

gemensamt sjöngs en psalm. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 195 Måndagen den 13 December 1965. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Gunnar von Corswant 

Gudrun Lindkvist 

Visby.                                    Vislanda.  

Alnarp den 11/12 1965.                              

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Ur Smålandsposten N:o 197 Torsdagen den 16 December 1965. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller i morgon sågverksarbetaren Ernst Johansson, Glasmästaregatan, Vislanda. Han är 

infödd Vislanda-bo.  Under tidiga ungdomen hade han arbete vid lantbruk. Han kom snart in vid 

sågverksindustrin dels i Vislanda och dels en kortare tid på andra platser. Under de senaste tre 

decennierna har han varit knuten till AB Ångsågen i Vislanda. Här har han huvudsakligen haft 

hand om lagret av specialvarorna. Han har fått mottaga ett guldur för över 25 års tjänst vid AB 

Ångsågen. Numera har han med ålderns rätt dragit sig tillbaka från tyngre arbeten. Dock före-

kommer det att han rycker in någon gång när det fordras. Genom sin alltid visade arbetsvilja och 

omutliga redbarhet är Johansson högt uppskattad av arbetsgivare, kamrater och alla han kommit i 

beröring med. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 198 Lördagen den 18 December 1965. 
  

Dödsfall. 
 

Anna Samuelsson †. I onsdags avled efter en lång 

tids sjukdom fru Anna Samuelsson, maka till f. 

ban- och byggnadsarbetaren Fritiof Samuelsson, 

Grönadal, Vislanda. 

  Hon var född i V. Torsås 1892. Äktenskap ingick 

hon 1918. Närmast sörjande är förutom maken tre 

söner och en dotter. Sonen Agne är maskin-

reparatör och bosatt i Kojtet, Vislanda, Malte 

maskinist och bosatt i hemmet, Åke reparatör och 

bosatt i Grimslöv. Dottern Margit är gift med 

postiljon Folke Karlsson, Grimslöv. I deras sorg 

deltar barnbarn, sonhustrur och svärsöner samt 

syskon. 
 

 

Vislandakretsen av Röda korset, har haft Lucia-

fest på Centralskolan. Lokalen var till trängsel 

fylld av besökare. 

  Rektor Harry Larsson hälsade välkommen och 

orienterade om hur kretsen tänkte använda över-

skottet av festen. För musiken under kvällen svara-

de dels Vislanda musikcirkel, som underhöll med 

väl utförd musik, och dels en grupp elever från 

musikskolan. Under fotograf Evert Lundbergs led-

ning sjöng gruppen till eget gitarrackompanje-

mang. Som solister framträdde Kjell Gransvik och 

Stefan Andersson. Ungdomarnas insats rönte stor 

uppskattning. En stor mängd skänkta varor till-

sammans med av kretsens damer tillverkade 

förnämliga handarbeten auktionerades bort under 

Bengt J. Olssons säkra och humoristiska ledning. 

Därefter följde den spännande dragningen av lotte-

rierna. Som avslutning framfördes en mycket vacker Luciatablå under fru Stina Nordals ledning. 

Lucia var Inga-Lena Lönn och hon uppvaktades av 30 tärnor. 

  Den lyckade festen inbringade en bruttoinkomst på över 6.500 kr. Styrelsen framförde genom 

rektor Larsson ett varmt tack till alla som medverkat, till givarna och de flitiga damerna i sykretsen 

samt sist men inte minst till dem som så frikostligt köpt lotter och bjudit så friskt under auktionen. 
 
 

 

 

 
 

Min älskade Maka, 

vår kära Mor, 

Mormor och Farmor 

Anna Samuelsson 
* 25/8 1892 

har i dag efter ett långt men tåligt 

buret lidande lämnat oss, släkt och 

vänner i djup sorg och saknad men i 

ljust och tacksamt minne bevarad. 

Grönadal, Vislanda den 15/12 1965. 

FRITIOF SAMUELSSON 

Agne och Olga 

Malte 

Åke och Rut 

Margit och Folke 

Henry  

Barnbarnen. 

Din tid är slut Din vilotid är inne 

Med glädje skall vi minnas vad Du gav 

Din godhet lyser vackert kring Ditt minne 

Tacksamhet skall dröja vid Din grav. 

  För dem, som önskar följa vår kära till 

hennes sista vilorum, meddelas att 
jordfästningen äger rum i Skatelövs kyrka 

onsdagen den 22 dec. kl. 14.00.  

  Efter begravningsakten inbjudes till en 
minnesstund å Grimslövs pensionat. 

  Meddelas endast på detta sätt.  
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Vislanda församlings kyrkliga 

söndagsskolor, 

 

har avslutat höstterminen med en högtidlighet i kyrkan. Som inledning sjöng en barnkör 

”Det strålar en stjärna”. Kyrkoherde Karl Andersson, Vislanda, höll predikan och barn-

kören sjöng ”Härlig är Guds himmel blå”. Under psalmsång samlades söndagsskolans 

elever framme i koret, där barnen läste olika bibeltexter och sjöng en psalm. Kyrkoherden 

tände fyra av barnens ljus och förrättade altartjänst. Samtliga barn fick därefter sina ljus 

tända och lämnade i procession kyrkan i det att ”Aria med variationer” av G.F. Händel 

spelades. Efter gudstjänsten samlades barnen med föräldrar i församlingssalen till avslut-

ningssamkväm. 

 
 
 

 

Trotjänare och förslagsställare 
hedrade av A-Betong i Vislanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  I fredags fick på Vislanda Hotell sju trotjänare och 16 anställda, som gjort förslag till 

förbättringar inom produktionen vid A-Betong AB mottaga förtjänsttecken respektive 

belöningar. 

  Till samkvämet var förutom ovannämnda även trotjänare som tidigare erhållit förtjänst-

tecken inbjudna. Kvällen avlöpte i en gemytlig stämning under direktören Bengt J. Ols-

sons fina värdskap. Han framförde också välkomsthälsningarna och betygade därvid 

betydelsen av det arbete de uträttat som nu ihågkoms med förtjänstmärke och belöning. 

A-Betong har 20 år på nacken och har under dessa år expanderat oerhört, från ett litet 

familjeföretag till en rationellt driven industri med fabriksanläggningar inte bara i Sverige 

utan även utomlands och med en omsättning på flera miljoner. 

Trotjänarna tillsammans med dir. Bengt J. Olsson. Sittande fr. v. Arne Rosvall, Rune Andersson, 

Nore Johansson och Tage Karlsson, samtliga med 10 års tjänst i företaget. Stående fr. v. de som 

varit med sedan företaget grundades för 20 år sedan Rune Fogelström, David Sundh, direktör 
Bengt J. Olsson och Rune Krüger. 
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  De premier, som på kvällen delades ut, var bedömda av företagsnämnden. Varje belönad 

förslagsställare fick en lott och chansen att vinna 1.000 kronor extra utöver den bestämda 

belöningen. I sitt anförande under middagen betygade Bengt J. Olsson den betydelse en 

långvarig arbetskraft innebär. De, som har varit på ett företag under en längre tid, blir 

åtminstone när det gäller denna typ av företag något av grundpålarna i hela verksamheten. 

  En annan kategori är de, som i sitt arbete funderar ut någon detalj eller maskin eller en 

teknisk förbättring av befintlig maskin och på detta sätt ökar kapacitet vid berörd enhet 

och därmed också totala produktionen. 

Flera sådana uppfinningar och förbätt-

ringar har med tiden uppmärksam-

mats, kanske av andra personer än den 

rättmätige uppfinnaren och lett till 

patentsökning och kanske också mil-

joner. Vi vill genom denna åtgärd, att 

belöna bra förslag, ge den som kom-

mer med ett tack för hjälpen samt sti-

mulera till ytterligare initiativ. 

  Utdelningen av märken och belö-

ningar gjordes av dir. Bengt J. Olsson, 

som för övrigt genom sitt rättframma 

och djupt småländska sinnelag gjorde 

kvällen trivsam. 

  För 20 års anställning inom företaget 

erhöll följande förtjänstmärke i silver: 

David Sundh, arb. plats kasettfabriken, Rune Fogelström – Växjöfabriken och Rune 

Krüger – montageavdelningen. Bronsmärket för 10 års anställning utdelades till Nore 

Johansson slipersfabriken, Tage Karlsson transportavdelningen, Rune Andersson och 

Arne Rosvall. 

Följande erhöll belöningar för förslag på förbättringar i produktionen: Rune Karlsson, 

Hans Qvistgaard, Artur Johansson, Sven-Eric Holst, Gösta Johansson, Bernt Gustavsson, 

Sigbert Andersson, Roland Forslund, Kjell Martinsson, Torsten Pettersson, Einar 

Johansson, Stig Åhsberg, Nils-Åke Johansson, Per-Axel Lundgren, Allan Karlsson och 

Gösta Jönsson. Dessa sexton hade inkommit med olika förslag som underlättar eller ökar 

produktionen på resp. arbetsplatser. Det var tekniska förbättringar, på några ställen med 

det relativt nya materialet plast, lastapparaturer m.m. Företagsnämnden, där repre-

sentanter finns från såväl företagsledning som arbetarkåren hade bedömt förslagen och 

belöningarnas storlek. Flertalet erhöll dessutom en lott där vinsten var 1.000 kr. I den 

efterföljande dragningen utföll vinstlotten på Gösta Johansson, som sålunda fick mottaga 

en check på 1.000 kronor ur dir. Bengt J. Olssons hand. Till samtliga överlämnades också 

en blomsterbukett. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 199 Måndagen den 20 December 1965. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gösta Johansson mottar den utlottade vinsten bland förslags-

ställarna på 1.000 kronor av dir. Bengt J. Olsson. 

 

 

Kjell Angelin 

Cristina Jonsson 

Växjö.                                    Vislanda.  

Växjö den 18/12 1965.                              

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Ur Smålandsposten N:o 200 Tisdagen den 21 December 1965. 
 
Dödsfall. 
 

Ingrid Matilda Johansson †. I söndags avled i sitt 

hem fru Ingrid Matilda Johansson, Svenstorp 

Lönshult, Vislanda. 

  Hon var född i Ryssby 1882. 1907 ingick hon äk-

tenskap med lägenhetsägaren Karl Johansson, och 

har sedan varit bosatt på den gård, där hon nu slutat 

sina dagar. Maken dog för några år sedan. 

  Närmast sörjes hon av tre söner och fyra döttrar. 

Sonen Arthur är bosatt i Diö, Manfred i Älmhult och 

Emil bosatt i hemmet och varit föräldrarnas stöd och 

hjälp under deras ålderdom. Dottern Annie är gift 

och bosatt i Asarum, Gerda gift och bosatt i Jön-

köping, Hilda och Hildur gifta och bosatta i Herr-

ljunga. I deras sorg deltager barnbarn, barnbarns-

barn, och många vänner. 

  
 

 
 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 201 Torsdagen den 23 December 1965. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller i dag banarbetaren Per Nilsson, Sköflemovägen, Vislanda. Han är född i Borga 

kloster i Höör. Vid 16 års ålder tog han värvning i Flottan, där han tjänstgjorde åren 1923- 27. Han 

var bl.a. med om pansarkryssaren Fylgias världsomsegling. Efter slutad anställning tog han arbete 

hos fiskaremästare Jönsson i Ringsjön. Under denna tid ingick han äktenskap. År 1930 inflyttade 

makarna till Vislanda, där de öppnade café och bagerirörelse, vilken de innehade i sju års tid. 1938 

började han sin anställning vid järnvägen, där han avgår med pension den 1 januari. 

 

  60 år fyller i morgon muraren Julius Johansson, Husebyvägen, Vislanda. Han är född i Virestad 

men kom redan som barn till Vislanda, där föräldrarna arrenderade Vislanda prästgård. Under 

tidiga ungdomen var han föräldrarna behjälplig med gårdens skötsel och dels hade han arbete 

borta. I 20-årsåldern värvade han sig som volontär, och efter slutad militärtjänst arbetade han hos 

sin svåger muraremästare Ernst Karlsson, Vislanda, och utbildade sig hos honom som murare. 

Under de senaste 20 åren har Johansson varit knuten till Erik Gustafssons byggnadsfirma i 

Vislanda. Genom sin yrkesskicklighet och gedigna väsen är Johansson uppskattad av såväl arbets-

givare som kamrater. 

 

 

 

 
 

Vår kära lilla mor, 

farmor och mormor 

Ingrid Matilda 

Johansson 
* 17/4 1882 

har i dag stilla lämnat oss. Sörjd och 

saknad men i tacksamt minne 

bevarad. 

Lönshult, Vislanda den 19 december 

1965. 

BARNEN 

Barnbarn 

Barnbarnsbarn 

Mors psalm Sv. ps. 331. 

Tack lilla Mor för vad du varit, 

För oss alla i vårt hem. 

Du har vinkat när vi farit, 
Välkomnat oss när vi kom hem. 

Du har visat oss den rätta vägen, 

Som kan ge ett hjärta ro. 
Du har sagt oss att vår räddning, 

Är att fast på Herren tro. 

  De, som önskar följa vår lilla mor på 
hennes sista färd samlas i Vislanda kyrka 

söndagen den 26 dec. kl. 12.30.  

   Efter jordfästningen en vänlig inbjudan 
till minnesstund på Vislanda Hotell. 

   

   



 
147 

 

                                  
 

 

 

Vislanda 
 

  Söndagsskolans julfest i Missionshuset, Vislanda, hade samlat fullsatt lokal. Festen 

ringdes in av en elev och efter sång hälsades publiken välkommen av söndagsskolans 

föreståndare Sven Magnusson, som också var ledare för festen. I programmet med-

verkade barnen med sånger, musik, dialoger och uppläsning samt småbarnsavdelningen 

med egen kvart. För lektionen med barnen svarade pastor Sten Lundin, Ljungby. Efter 

kaffeserveringen utdelades premier till de elever som bevistat mesta antalet söndagar och 

värvat nya kamrater. Som sista programpunkt kom tomten och utdelade påsar och 

tidningar.  

  Under året har söndagsskolans elever insamlat 86 kronor till nödlidande barn i vår värld. 
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Dödsfall. 
 

S. O. E. Svensson †. Direktör S.O.E. Svensson, 

Vislanda, har avlidit. 

  Han var född i Vittsjö den 1 dec. 1880. 16 år 

gammal fick han anställning i Gust. Bengtssons 

affär i Vislanda. När affären 1915 ombildades till 

bolag, blev hr Svensson delägare och ledare av 

företaget. För en del år sedan övertog sonen Bengt 

ledarskapet men så länge krafterna räckte tog hr 

Svensson med stort intresse del i affärsverksam-

heten. Både inom de municipala, kommunala och kyrkliga nämndena och styrelsena har han utfört 

ett mycket gott arbete. I Vislanda sjukkassa innehade han under ett 30-tal år kassörsposten. 

Frimurarlogens arbete låg honom varmt om hjärtat. Svensson var en synnerligen god och fridsam 

människa och sorgen och saknaden efter honom blir stor. 

  Närmast sörjes han av två döttrar och en son. Dottern Gunvor är gift med kapten Thage Johans-

son, Ljungby, och Margot är anställd vid Addo i Växjö. Sonen Bengt är handlande i Vislanda. I 

deras stora sorg deltager sonhustru och barnbarn. 
 

 

 

 
 

Vår älskade 

Sven Oskar Emil 

Svensson 
* 1 dec. 1880. 

avled stilla i dag. 

Vislanda den 22 dec. 1965. 

Gunvor och Thage 

Ulla, Guje 

Bengt och Ella 

Margot 

Sv. ps. 413. 

  För dem som önskar följa vår käre till 
den sista vilan, meddelas att jordfäst-

ningen äger rum i Vislanda kyrka tors-

dagen den 30 dec. kl. 13.00. Efter jord-
fästningen inbjudes till en minnesstund å 

Vislanda Hotell. 

  I stället för ev. blommor tänk på Röda 
korset. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

   

 

 

Olle Nilsson 

Astrid Svensson 

Vislanda.                                Virestad.  

Julafton 1965.  

Kenneth Gunneriusson 

Agneta Sjödahl 

Vislanda den 26/12 1965.                             
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Födelsedag.  
   

           70-åring 
 

  70 år fyller på torsdag lantbrukare Gunnar Karlsson, Ängön, Virestad. 

   Han är född i Rickardshult, Vislanda. I tidiga år var han verksam i 

föräldrahemmet tills han var 18 år gammal, då han fick kondition vid 

Hästhagens torvmosse och vid järnvägsbygget mellan Hästhagen och 

Vislanda station.  År 1924 köpte han en gård Ängön, och ingick då äkten-

skap. 1926 blev han engagerad vid Allbo härads vägförvaltning, en be-

fattning, som han på ett aktivt och dugande sätt skötte i jämt 30 år, tills 

han för tio år sedan avgick med pension. Jämsides med skötseln av sitt 

hem har han stått ortsbefolkningen till tjänst med olika slags göromål. 

Bl.a. har han i egenskap av skicklig slaktaremästare varit mycket anlitad 

vid djurslakt åt lantbrukarna i hemorten, och därmed är han fortfarande 

engagerad. I sitt hem har han ägnat stor omsorg. Sålunda har han uppfört 

ny ekonomibyggnad, och mangårdsbyggningen har han helt nyligen låtit 

genomgå renovering och modernisering. Tack vare sin oförminskade 

spänst och vitalitet kan han dagligen vara fullt verksam hemma och borta med skogsarbete och 

jordbruksarbete. 
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Från Vislanda, meddelas: 

  Julen i Vislanda inleddes med julbön vid granen å Västra järnvägstorget. Vislanda 

musikkår inledde med några julsånger. Kyrkoherde Karl Andersson, Vislanda, höll en 

kort betraktelse, vilken omramades med psalmsång. Vid julottan i Vislanda kyrka sjöng 

barnkören ”Stilla Natt” och vid högmässan sjöng kyrkokören ”Det är en ros utsprungen” 

och ”O, du saliga, och du heliga”. Kollekten som upptogs genom offergång framme i 

koret uppgick till 1.760 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Larsson 

Maud Samuelsson 

Vislanda.                             Jönköping. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 


