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Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten  

1955 – 1957. 
 

Sammanställda av Anders Ring, Vislanda. 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 1 Måndagen den 3 Januari 1955. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 3 Lördagen den 8 Januari 1955. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

Ivan Bengtsson 

Berit Andersson 

Vislanda.                                     

Trettondagsafton 1955.  

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
 

 

 
 

Min kära mor 

och vår lilla mormor 

Matilda Jansson 
har i dag lugnt och stilla insomnat i 

sitt 81:a levnadsår innerligt sörjd och 

saknad men i tacksamt minne 

bevarad av oss, broder, övrig släkt 

och vänner. 

Vislanda den 6 jan. 1955. 

HULDA AUGUSTSSON 

Ragnhild och Sture 

Christer 

Svea 

Elsa 

Så tag nu mina händer  

Och led du mig 

Att saligt hem jag länder 

O Gud, till Dig. 

Ditt barn i nåd ledsaga, 

Min väg är svår; 

Jag vill ett steg ej taga, 

Där du ej går. 

Sv. ps 434. 

 

 

 
 

Vår kära faster 

Amanda Elisabet 
Ydén 

har i dag stilla insomnat i sitt 81:a 

levnadsår. Sörjd och saknad av oss, 

övrig släkt och många vänner. 

Vislanda den 3 januari 1955. 

BRORSBARNEN. 

Jag vet en hälsning mera kär 

Än, värld, vad du kan ge: 

Den heter frid, Guds fred det är, 

Och därom vill jag be. 

Kom då, O frid, dröj i mitt tjäll, 

Bliv bästa, bästa gästen min. 

Ty dagen skrider, det blir kväll, 

Och natten bryter in. 

Lennart Signahl 

Kerstin Blomstrand 

Vislanda.                                    Växjö.  

Nyårsafton 1954.  

 

 

 

Vallis Pettersson 

Sigrid Pettersson 

Vrå.                                       Vislanda.                                

 

                  

 
                                

 

 

 

Förlovade 
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Dödsfall. 
 

Amanda Elisabet Ydén †. På Vislanda ålderdomshem avled i måndags f. handelsidkerskan 

Amanda Elisabet Ydén, Vislanda. 

  Den bortgångna var född i Ausås, Kristianstads län 1874. I ungdomsåren kom hon till Vislanda 

och arbetade där i en broders affärsrörelse. Efter några år startade hon egen rörelse, som hon drev i 

en lång följd av år. Under sin levnad har hon varit pigg och kry. Till ålderdomshemmet kom hon 

för blott några dagar sedan. Hennes vandel har präglats av ett glatt och redbart sinnelag, som gjort 

henne omtyckt i vänkretsen. 

  Den bortgångna sörjes närmast av syskonbarn samt av övriga släktingar och många vänner. 
 

Matilda Jansson †. Änkefru Matilda Jansson, Vislanda har avlidit. 

  Hon var född i Hönetorp, Vislanda, den 1 juni 1874. Efter ingånget äktenskap med lantbrukare 

Gustaf Jansson övertog makarna fru Janssons föräldrahem. Denna gård övertogs sedan av en dotter 

och svärson. 

  Änka sedan 1944 sörjes den hädangångna av dottern Hulda, som varit gift med framlidne lant-

brukaren Per Augustsson, Hönetorp, Vislanda, barnbarn, barnbarnsbarn, broder, övrig släkt och 

många vänner. 

 

 

Från Vislanda, meddelas: 

  Trettondagens högmässa i Vislanda kyrka hölls traditionsenligt på eftermiddagen med 

kyrkan upplyst av levande ljus. Kyrkan var fullsatt av en andaktsfull menighet. Före 

predikan, som hölls av kyrkoherde Eskil Jonson, sjöng kyrkokören ”En stjärna gick på 

himlen fram” av Otto Olsson. Som postludium spelade musikdirektör Per Jonson, Växjö, 

Toccata av J. Pachelbel. Efter högmässan upptogs offer till missionen framme i koret. 

Under offergången spelade musikdirektör Jonson Koralfantasi av D. Buxtehude. Offret 

uppgick till 753 kr. 
 

Vislanda kyrka. Byggnadsstyrelsen har godkänt förslaget till ny skåpinredning m.m. i 

sakristian i Vislanda kyrka. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 6 Torsdagen den 13 Januari 1955. 
 

Trafikolycka i Vislanda. 
 

  En kollision mellan bil och cyklist ägde i går morse rum inom Vislanda samhälle. 

  Sågverksarbetaren Emanuel Aronsson från Lindås kom strax före klockan 7 på 

morgonen cyklande på vägen från Vislanda kyrka och hade hunnit fram till den plats, där 

han skulle passera över Storgatan. Han stannade först till för att låta två motorcyklister 

passera på Storgatan, och körde därefter över gatan för att komma ut på vänster sida av 

den i riktning mot stationen. När han kommit ungefär 15 meter från korsningen blev han 

påkörd av en bil, som kastade honom i gatan. Tillskyndande personer bar in Aronsson i 

ett närbeläget hus varefter han i trafikbil fördes till provinsialläkaren som konstaterade 

hjärnskakning. Vidare hade Aronsson fått blessyrer i ansiktet. Han fördes därefter till sitt 

hem. Polisutredning om olyckan företogs omedelbart. 

 

Svan under rälsbuss.  Rälsbussen från Vislanda gjorde i tisdags Ljungby en attraktion 

fattigare, då den körde ihjäl en av de två knölsvanar, som hållit till i hembygdsparken 

sedan midsommar i fjol. De två svanarna hade enligt expertisen troligen blivit snöblinda, 

och sedan de flaxat emot en telefonledning, så att denna brast, slog de ned vid järnvägs-

övergången vid Tomtebo och blev båda överkörda av rälsbussen. Den ena klarade sig 

märkligt nog oskadd, med den andre strök med. I uppstoppat skick kommer den nu att bli 

undervisningsmaterial i skolan. 
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Ur Smålandsposten N:o 7 Lördagen den 15 Januari 1955. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon banarbetare Carl Olsson, Vislanda. Han är född i Vislanda och har i ett 

flertal år varit anställd vid SJ som banarbetare. Inom arbetarrörelsen har Olsson utfört ett 

intresserat och gott arbete. Han har i ett flertal år tillhört Vislanda arbetarkommuns styrelse och 

kassör. Inom Socialdemokratiska samarbetskommittén har han också varit kassör en tid. Vislanda 

ABF-avdelning har i Olsson haft en aktiv medlem. F.n. är han kassör i Järnvägsmannaförbundets 

avdelning 172 i Vislanda. Han tillhör också bl.a. Vislanda folkparks styrelse. Ärlighet och kamrat-

lighet kännetecknar honom. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 10 Torsdagen den 20 Januari 1955. 
 

Dödsfall. 
 

  Claes August Svensson †. På sjukhus i Växjö 

avled i söndags Claes August Svensson, Örnhyltan, 

Vislanda.  

  Den bortgångne var född i Agunnaryd 1900. Han 

var från tidiga barnaåren döv. Skolåren tillbringade 

han vid skolan för döva i Växjö. Fram till 1945 

vistades han i hemmet. Då modern avled detta år 

kom han till hemmet för döva i Hovmantorp. Från 

1948 har han vistats på sjukhus.  

  Han sörjes av åtta syskon, syskonbarn och andra 

släktingar. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 11 Lördagen den 22 Januari 1955. 
 

Eld i rälsbuss i Vislanda.  På onsdagseftermiddagen uppstod en våldsam explosion i en 

av SJ:s smalspårsrälsbussar på Vislanda station. Vid explosionen fattade motorn eld och 

enorm rökutveckling uppstod. 

  Ett tag såg det ut som om hela rälsbussen skulle vara tillspillogiven, men efter energiskt 

arbete av bl.a. stationskarlarna Sixten Axelsson, Tage och Elvir Karlsson samt hr Agat 

Karlsson lyckade man efter en halvtimme bli herre över situationen. 

 

 

 

 

 
 

Vår älskade broder 

Claes August 
Svensson 

har i dag ingått i den eviga vilan i en 

ålder av 55 år. Djupt sörjd och i 

tacksamt minne bevarad. 

Vislanda och Agunnaryd den 16 jan. 

1955. 

SYSKONEN. 

Lycklig Claes som nu fått fara 

till en skön och bättre värld. 

Där du nöjd och fri får vara 

ej av sjukdom mera tärd. 
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Ur Smålandsposten N:o 14 Torsdagen den 27 Januari 1955. 
 

Vislandabo svårt skadad  

vid olycka. 
 

  Trettiofyraårige verkstadsarbetaren Torsten Petersson från Hullingsved, Vislanda, låg 

ännu på onsdagskvällen medvetslös på Växjö lasarett av de skador, som han ådrog sig vid 

en olycka på arbetsplatsen i Hästhagen i tisdags. 

  Han var på morgonen sysselsatt med att pumpa luft i en bilring, då fälgringen plötsligt 

brast och en stor bit därav med stor kraft träffade honom i tinningen, så att han med-

vetslös segnade ned. 

  Peterssons arbetskamrater sände bud efter provinsialläkaren, som efter att ha gett honom 

den första hjälpen såg till att han i sjukbil fördes till Växjö lasarett.  

  Där opererades han omedelbart. Hans tillstånd är allvarligt. Skallbenet har spräckts av 

slaget.  

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 17 Tisdagen den 1 Februari 1955. 
 

Dödsfall. 
 

  Hanna Jonson †. Fru Hanna Jonson, maka till 

kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, avled i går i sitt 

hem efter ett långvarigt men med stort tålamod 

buret lidande. 

  Hon var född i Bjuv den 9 oktober 1892. Efter 

1922 ingånget äktenskap har hon troget stått vid sin 

makes sida under hans tjänstgöring i Hångers, S:t 

Sigfrids, S. Hestra och sedan 1946 Vislanda försam-

ling. Det kyrkliga arbetet låg henne varmt om hjär-

tat. Så länge krafterna räckte sparade hon sig aldrig, 

utan fyllde på ett föredömligt sätt sin uppgift som 

prästfru. 

  Närmast sörjes hon av make och två söner, av 

vilka Per är musikdirektör och lärare vid folkskole-

seminariet i Växjö och Carl tjänsteman vid Svenska 

Handelsbanken i Stockholm. Vidare sörjes hon av 

syskon och svägerska. I deras stora sorg deltager 

alla hennes många vänner. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min kära Maka 

och vår Mor 

Hanna Jonson 
f. Paulsson 

* 9/10 1892 

har efter ett långt med tålamod buret 

lidande i dag stilla insomnat, djupt 

sörjd och saknad av oss samt syskon 

och svägerska. 

Vislanda prästgård den 31 jan. 1955. 

ESKIL JONSON. 

Per. 

Carl. 

Psaltaren 139: 23–24. 

 Sv. ps. 331. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 
söndagen den 6 febr. kl. 14. 

För dem, som önska följa den hädan-

gångna till hennes sista vilorum, sker 
samling i prästgården kl. 12. 

Tänk på Svenska Kyrkans Mission och 
Blomsterfonden. 
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Ur Smålandsposten N:o 15 Lördagen den 29 Januari 1955. 
 

Vislandabo skadad vid 

trädfällning. 
 

  Under skogsarbete på onsdagen råkade lantbrukaren Folke Ohlsson, Mörhult, Vislanda, 

ut för en olyckshändelse, som dessbättre inte fick några allvarligare följder. 

  Ohlsson hade just fällt ett träd och detta hade under fallet kommit i kläm mot ett 

intillstående träd. När han huggit loss det fällda trädet från stubben bar det sig inte bättre 

än att Ohlsson fick ett slag på benet av trädstammen. Den skadade forslades till dr 

Jonsson, Vislanda, som bl.a. kunde konstatera en spricka i benet. 

  Efter besöket hos läkaren fick den skadade återvända hem, där han får bereda sig på 

någon veckas stillhet. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 16 Måndagen den 31 Januari 1955. 
 
Tillståndet bättre.  34-årige verkstadsarbetaren Torsten Petersson från Vislanda, som i 

tisdags svårt skadades vid en olycka på arbetsplatsen, är nu bättre enligt vad man igår 

kväll meddelade från lasarettet. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 20 Måndagen den 7 Februari 1955. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Dödsfall. 
 

  Carl Gustaf Pettersson †. F.d. hemmansägaren 

Carl Gustaf Pettersson, Marielund, Vislanda, avled i 

lördags i sitt hem.  

  Han var född i Aplamon, Vislanda, den 14 april 

1860. Efter ingånget äktenskap 1882 inköpte ma-

karna en gård i Ljustorp i Ryssby församling och 

bodde där till 1903, då Pettersson inköpte sin svär-

faders gård i Lönshult i Vislanda. I slutet av 1920-

talet överlämnade han gården till en dotter och måg 

och inköpte fastigheten Marielund i Vislanda. 1938 

dog fru Pettersson. 

  Under sin krafts dagar tog han livlig del i allmänna 

värv bl.a. som ledamot av kommunalnämnden. I 

Vislanda pastorats sparbanks styrelse var han ledamot under många år och likaså i styrelsen för 

Lantbrukarnas handelsbolag i Vislanda. Trots sin höga ålder hade Carl Pettersson bibehållit sin 

andliga vigör. Han följde med allt som rörde sig i tiden, och var intresserad av att diskutera de 

olika problemen. Med Carl Pettersson bortgick en gammal hedersman. 

 

 

Cenneth Sjödahl 

Inga-Lill Sundin 

Värnamo.                               Vislanda. 

Växjö den 5/2 1955.                                

 

 

 

                                

 

 

Förlovade  

 

 
 

Vår käre far, 

morfar och farfar 

Carl G. Pettersson 
* 14/4 1860 

har i dag stilla insomnat, innerligt 

sörjd och i tacksamt minne bevarad 

av oss, barnbarn och barnbarnsbarn. 

Marielund, Vislanda den 5/2 1955. 

BARNEN. 

Han sover nu, vår fader, 

och vaknar icke mer. 
Fast våra ögon blickar 

vi blott ett tomrum ser. 

Vår faders dyra minne 
oss följer vart vi går. 

Bland sorger i vårt sinne det likt en 

stjärna står. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

den 12 februari kl. 13,00. 
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  Närmast sörjes han av tre döttrar och en son. Dottern Ida är gift med f. lantbrukaren Lüning, 

Marielund, Vislanda, Anna, änka efter framlidne hemmansägaren Ernst Petersson, Lönshult, 

Vislanda, och Judith änka efter framlidne nämndemannen Emil Ohlsson, Mörhult, Vislanda, sonen 

Gustaf är elmontör och bosatt i Vislanda. I deras sorg deltager barnbarn och barnbarnsbarn och en 

stor vänkrets. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 27 Lördagen den 19 Februari 1955. 
 

Dödsfall. 
 

  J. A. Ståhl †. Efter en längre tids sjukdom avled i 

torsdags f.d. handlanden J. A. Ståhl, Solhem, Kvar-

nabacken, Vislanda. 

  Han var född i Hinneryd församling den 19 juli 

1876. Till Vislanda kom han i unga år och har här 

bedrivit handelsrörelse. Brandväsendets ordnande 

har legat Ståhl mycket varmt om hjärtat. Under ett 

15-tal år var han chef för brandkåren i Vislanda och 

gjorde härunder ett mycket gott och uppskattat 

arbete. Ståhl var ledamot av styrelsen för Krono-

bergs läns brandbefälsförening en period. Vislanda 

Industri- och Hantverksförening hade vid sin start 

en av sina ivrigaste beskyddare i J. A. Ståhl. Inom 

municipalsamhället har han under en period varit 

ordförande. I municipalnämnden som föreståndare 

för marknaderna i samhället har han tjänstgjort 

under en följd av år. 1947 blev Ståhl änkling och 

han har sedan dess vårdats av dottern Anna-Lisa 

och hennes man fabrikör Josef Isaksson, Vislanda. I 

deras sorg deltager släkt och en stor vänkrets. 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 28 Måndagen den 21 Februari 1955. 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min käre far 

och min morfar 

f.d. Handlanden 

J. A. Ståhl 
* 19/7 1876 

har i dag lugnt och stilla insomnat. 

Sörjd och saknad av oss, släkt och 

vänner. 

Vislanda den 17 febr. 1955. 

ANNA-LISA och JOSEF 

 Sv. ps. 579 och 557. 

Dina kära, som gått hem förut 

Alla ni i väntan stå. 

Ack de önskar att vid vägens slut 

De hos Gud dig möta få. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

fredagen den 25 febr. 1955 kl. 2 em. 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att 

Per Manfred 
Samuelsson 

* 21/5 1897 

i dag stilla avlidit å Växjö lasarett. 

Sörjd av släktingar och vänner. 

Aspelund Piggaboda, Vislanda den  

18/2 1955. 

Per Engkvist 

Stilla var din levnad 

Stilla var din död. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

söndagen den 27 febr. kl. 13. 
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Ur Smålandsposten N:o 29 Tisdagen den 22 Februari 1955. 
 

Födelsedag. 
 

  70 år fyller i dag jordbruksarbetaren Karl Ludvig Karlsson, Sälhyltan, Vislanda. Han är 

bördig från Bergunda. I ungdomsåren var han anställd vid kustartilleriet i Karlskrona fyra 

år. Åren 1922 – 40 innehade han föräldragården under Bergkvara gård på arrende. 1940 

flyttade han till Johannesberg, Växjö, där han tidvis ägnade sig åt åkeriyrket. 1944 kom 

han till Vislanda och arbetade i fem år på Sälhyltans hönseri. De senaste sex åren har han 

varit anställd som jordbruksarbetare hos hemmansägaren Nils Samuelsson, Sälhyltan. 70-

åringen är trots sin ålder en duktig arbetare, och hans glada humör och förnöjsamhet gör 

honom allmänt omtyckt. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 30 Torsdagen den 24 Februari 1955. 
 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 31 Lördagen den 26 Februari 1955. 
 

Rättegångs- och polissaker. 

 
Dödsolycka vid Kalasjön inför 

Alvestatinget 
 

  Västra Värends domsagas häradsrätt i Alvesta hade i torsdags bl.a. att avkunna dom i 

målet rörande en dödsolycka vid Kalasjön utmed vägen Vislanda–Ljungby i somras. 

  Dödsolyckan hade inträffat den 13 juni. En personbil från Bjärnum med ett sällskap på 

en söndagstur var på väg Vislanda–Ljungby och hade just tänkt rasta för att äta matsäck. 

Vid Kalasjön upptäckte de en liten skogsväg på höger sida av landsvägen, som här går i 

en 500 meters raksträcka. Föraren saktade in farten, tittade i backspegeln, gjorde tecken åt 

 

 

 
 

Vår kära syster  

och svägerska 

Ester Sten 
har i dag lugnt och stilla avlidit på 

Växjö lasarett i sitt 52:a levnadsår. 

Djupt sörjd av oss, släkt och många 

vänner. 

Trästen, Vislanda den 21 febr. 1955. 

Syskon och Syskonbarn. 

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. 

Sv. Ps. 331 o. 451. 
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höger med blinkljuset och körde över vägen. Just som han nått fram till skogsvägen, 

hörde man i bilen en kraftig smäll på dess bakre högra del, och när man rusade ut för att 

se vad som var på färde, fann man en motorcyklist liggande på vägen medvetslös efter att 

med sin mc ha kört på bilen och därefter slungats emot bilkarosseriet och tryckt in detta 

på ett par ställen. 

  Bilen hade vid krocken rubbats 20–30 cm. Motorcyklisten, en person från Piggaboda, 

hade kommit från samma håll som bilen. Han fördes genast i bil till Ljungby lasarett, där 

han avled mer än en månad efter olyckshändelsen till följd av inre skallskador. 

  Åklagaren landsfiskalsassistent Gunnar Hansson, Alvesta, gjorde gällande, att bilföraren 

kört för oförsiktigt vid högersvängen. Han borde ha sett motorcyklisten i backspegeln och 

även ha iakttagit filkörning istället för att hålla till vänster hela tiden, tills han svängde. 

Försvaret hävdade att motorcyklisten hade kört mycket för fort och hänvisade dels till att 

hastighetsmätaren på mc:n stannat på 100 km/tim. vid krocken, dels till att mc-föraren var 

känd för fortkörning. Kärandens dödsbo hade inkallat ett expertvittne bilinspektör Gösta 

Brauer, Växjö. Denne kunde inte finna annat än att motorcyklisten att döma av skadorna 

å fordonet hållit sig i 40 km/tim. 

  Att svaranden icke iakttagit ”den omsorg och varsamhet som till förekommande av 

trafikolycka betingas av omständigheterna” kostade honom 40 x 4 kr. i böter. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 32 Måndagen den 28 Februari 1955. 
 

Dödsfall. 
 

  Carl Johan Karlsson †. F. hemmansägaren Carl 

Johan Karlsson. Kroksnäs, Vislanda, avled i fredags 

i sitt hem efter ett tåligt buret lidande. 

  Karlsson var född i Ryssby församling 1866. 

Under många år var Karlsson barnavårdsman inom 

Vislanda kommun, en uppgift som han skötte med 

nit och intresse. Han var varmt religiös och deltog 

mycket gärna i församlingens gudstjänster och natt-

vardsfirande. 

  Närmast sörjes han av maka, tre söner och en 

dotter. Sonen Herman är bosatt i Vislanda muni-

cipalsamhälle. Egon innehar fädernegården och 

Anton är bosatt i Ugglansryd i Ryssby. Dottern 

Anny är gift med lantbrukare Ernst Karlsson, Gran-

hult, Ryssby. I deras sorg deltaga barnbarn, barn-

barnsbarn, övrig släkt och många vänner. 

 

 
 
 
 
 

Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka sammanvigdes i lördags hr Sture Verner Erlandsson, Vislanda, och fröken Eva 

Anna Greta Olsson, dotter till banarbetaren Carl Olsson och hans maka, Vislanda. När brudparet 

intågade i kyrkan spelade kantor Ernst Rosengren, Vislanda, Bröllopsmarschen ur ”En 

midsommarnattsdröm” av F. Mendelsohn. Vigseln förrättades av komminister  N. Ekedahl, 

Blädinge, som höll tal till brudparet och sjöng brudmässan. Under tonerna av ”Larghetto” av J. 

Speth lämnade brudparet kyrkan. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i Tingsvallen, där 

brudparet blev föremål för hyllningar i tal, sång och musik. Telegram anlände till brudparet. 

 

 

 
 

Min älskade make, 

vår käre far 

Carl Johan Karlsson 
* 23/10 1866 

har i dag efter tåligt buret lidande 

stilla insomnat. Sörjd och i tacksamt 

minne bevarad av oss, släktingar och 

vänner. 

Kroksnäs, Vislanda den 25 febr. 1955. 

HILDA KARLSSON. 

Barn. 

Barnbarn. Barnbarnsbarn. 

Jesu, Kristi Guds Sons blod 

renar oss från alla synder. 

Sv. ps. 66. 
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Ur Smålandsposten N:o 33 Tisdagen den 1 Mars 1955. 
 

 
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 34 Torsdagen den 3 Mars 1955. 
 

Turistafton i Vislanda. Järnvägen i Vislanda hade i måndags i samarbete med SJ:s 

resebyrå i Växjö ordnat en turistafton med filmförevisning å Centrumbiografen i Vis-

landa. 

  Stationsskrivare Borgenvall hälsade välkommen och överlämnade ordet till rese-

byråföreståndare Sven Lund, som tillsammans med SAS-tjänstemannen N. Gripenbrand 

trevligt och medryckande kåserade om resor, biljettnedsättningar och mycket annat.       

Hr Gripenbrand berättade om den komfort och snabbhet, som resenärerna bjuds i SAS 

nyaste flygplan. Man fick också veta, att den billigaste biljetten kostar endast 1 krona, 

vilket är priset för en barnbiljett mellan Malmö och Köpenhamn. Resekåseriet framfördes 

i form av en frågesport, i vilken de sex bästa gick vidare till finalen, som med hård 

konkurrens vanns av fru C. Borstam. Hon fick som pris mottaga en tavla med motiv från 

Rom. 

  Efter frågesporten visades en alldeles färsk SAS-film ”Klart för start” och SJ-filmen 

”Resa till Paris”. SAS-filmen visade i mycket vacker färg arbetet bakom kulisserna på 

Bromma flygplats. Det var synnerligen imponerande att få se den minutiösa kontroll, 

vilken såväl flygplan som besättning genomgår före en långflygning. SJ-filmen som även 

den var i mycket vacker färg, visade en resa med SJ turistbuss genom Danmark, 

Tyskland, Holland och Belgien till Paris med alla de sevärdheter en sådan resa erbjuder. 

  Som avslutning på turistaftonen uttryckte stationsskrivare L. Borgenvall sin glädje över 

den stora publiktillströmningen och hoppades att kvällens program hade givit besökarna 

impulser och idéer inför årets semesterresa och hälsade alla intresserade välkomna till 

biljettluckan, som förmedlar alla resor med hjälp av SJ resebyrå i Växjö. 
 

 

 

 

 
 

Vår käre far 

Aron Andersson 
född den 16 jan. 1872 

har i dag stilla insomnat i kärleksfullt 

minne bevarad.  

Stendalen, Vislanda den 27/2 1955. 

BARNEN. 

Barnbarnen. 

Mor har räckt ut handen, 
Far har fattat den. 

På den andra stranden 

mötas de igen. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka söndagen den 6 mars kl. 1. 

Mjölkbedömare Sture Erlandsson med 

maka Anna-Greta, f. Olsson, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 
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Ur Smålandsposten N:o 35 Lördagen den 5 Mars 1955. 
 
Födelsedag. 
 

                50-åring 

 

  50 år fyller på måndag en av södra Sveriges mest kända 

sågverksmän, disponent Göte Johansson, Vislanda. Han är 

född i Ryd, Moheda, där fadern hade en gård. Sedan en 

broder övertagit fädernegården, genomgick Göte Johans-

son Grimslövs folkhögskola 1921 – 22, och hans mening 

var, att bli folkskollärare. Han var dock för ung att genast 

komma in på seminariet, varför han i stället tog plats i ett 

företag i Växjö, som ägdes av släktingar. Där stannade 

han i tre år, och kom sedan in i trävarubranschen som 

kontorist hos sin farbror, trävaruhandlare A.G. Johansson i 

Moheda, vilken plats han innehade i tolv år. Därefter fick 

han anställning hos firma Pehr Bäckman i Sandsbro. Här 

blev han väl insatt i allt vad som hörde till ramsåg, hyvleri 

och minutaffär och 1938 blev han platschef vid Ångsågen 

i Vislanda, som just då hade förvärvats av AB Johnson & 

Co i Eslöv. 1940 ombildades Vislandaföretaget till aktie-

bolag och han blev från starten disponent och verkställande direktör. Den 1 april 1954 

förvärvade han aktiemajoriteten i företaget.  

  Under Göte Johanssons skickliga ledning har Ångsågen utvecklats enormt och är nu ett 

av de modernaste och mest välplanerade sågverken i södra Sverige. Årsproduktionen är 

närmare 4,000 stds, och dessutom drives en omfattande engros- och minutförsäljning. 

Företaget sysselsätter ett 70-tal fast anställda tjänstemän och arbetare samt därutöver ett 

stort antal skogsarbetare. Det finns modernt 2-ramigt sågverk med modern ångcentral och 

likaså hyvleri. Nyligen har installerats barkningsanläggning och flishugg, och disponent 

Johansson har ytterligare moderniseringar på sitt program utlastningsanordningar, nya 

magasiner och torkningsanläggning. 

  Han har även varit en föregångsman på det sociala området och har därigenom kunnat 

skaffa sig en fast och bra arbetarstam, för vilken han sörjt med pensionsförmåner och 

livförsäkringar. Genom sin skicklighet, sitt öppna, ärliga sätt har han ett utomordentligt 

samarbete med sina medarbetare, som han anser vara en absolut nödvändighet för ett 

företags utveckling. 

  Man kanske tycker, att ett företag som Ångsågen med sin kraftiga utveckling skulle taga 

all hans tid i anspråk. Men Göte Johansson har även haft tid för sina uppdrag. Så t.ex. är 

han ledamot av Vislanda kommunalfullmäktige, kommunalnämnden, municipalfull-

mäktige, municipalnämnden, revisor i kyrkliga kommunen, ledamot av sågverksskole-

nämnden i Vislanda, styrelseledamot i södra Smålands trävaruhandlareförening och 

Kronobergs läns byggnadsmaterialhandlareförening, suppleant i Sveriges trävaruhandla-

reförenings centralförbunds styrelse, styrelseledamot i södra Sveriges virkesmätnings-

förening, styrelseledamot och huvudman i Vislanda pastorats sparbank. Han var tidigare 

även styrelseledamot i södra Sveriges trävaruexportförening, ett uppdrag som han avsagt 

sig. Föreningen har emellertid förmånen att få utnyttja hans kloka omdöme och stora 

kunnighet och erfarenhet i ordförandeskapet i valnämnden och övriga kommittéer av 

olika slag. 

  Göte Johansson har genom sin godhjärtade och vänfasta natur skaffat sig många vänner 

såväl inom som utom landet. 

                                                                                                                      T.H. 

 

 

Disponent Göte Johansson. 
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Ur Smålandsposten N:o 36 Måndagen den 7 Mars 1955. 
 

Även småskoleflygeln i 
Vislanda är nu färdig 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  När skolstyrelsen i Vislanda för en del år sedan planerade för centralisering av kom-

munens skolväsende, uppdrogs av länsarkitektkontoret i Växjö att uppgöra ritningar för 

en centralskola inom Vislanda municipalsamhälle. Skolbyggnaden fick enligt skol-

överstyrelsens beslut innehålla sju salar för folkskolan och fyra för småskolan jämte 

barnbespisningslokal och specialsalar. 

  Planritningen godkändes av vederbörande myndigheter, men i byggnadstillståndet stod 

det, att med uppförandet av småskolesalarna skulle anstå tills vidare.  

  Våren 1953 invigdes folkskole- och specialrumsavdelningen jämte barnbespisningen. I 

slutet av samma år kom så tillstånd att uppföra småskoleavdelningen.  

  Huvudentreprenör för denna avdelning blev byggmästare Erik Gustafsson, Vislanda, 

som också svarat för den övriga delen av centralskolan. 

  Byggnaden är nu färdig och utgör den östra flygeln av centralskolan. Den är en 

envåningsbyggnad, c:a 38 x 10 m., uppförd i rött tegel, under tegeltak och står i direkt 

förbindelse med specialavdelningen. I källarvåningen finns bl.a. torkrum, skyddsrum och 

toaletter. Uppvärmningen sker genom en gemensam central, belägen under folkskole-

byggnaden. Belysningsanordningarna är väl tillgodosedda och i varje klassrum finns 

centralradio. Varje klass har inne i salen tvättställ och diskanordning. Tavlorna är gröna. 

Färgerna i salarna har hållits i ljus färgton och gardinerna är valda i trevliga mönster, allt 

för att ge salarna en atmosfär, i vilken de små förstaklassarna skall kunna trivas. 

  När lokalerna häromdagen togs i besittning av småskolebarnen, var en andaktsstund 

anordnad i korridoren. En barnkör under ledning av kantor Ernst Rosengren sjöng ett par 

sånger. Komminister N. Ekedahl, Blädinge, förrättade morgonbön och lyckönskade både 

barnen och lärarinnorna till att få arbeta i så moderna och hemtrevliga lokaler. Överlärare 

Harry Larsson, Vislanda, uttalade den förhoppningen, att de små eleverna skulle väl vårda 

det nya, de nu fått mottaga, och hoppades att trivseln och arbetsron skulle ge en god 

stimulans för skolarbetet. 

  Förutom byggmästare Erik Gustafsson, Vislanda, har följande firmor varit engagerade i 

skolbygget: Tamo rörledningsfirma i Växjö, värme och sanitet, Elektriska installations-

byrån i Vislanda, A. Engström, Vislanda, elektriska installationer, målaremästare Helge 

Lundell, Vislanda, målningsarbeten, Vislanda snickerifabrik, John Håkansson, Vislanda, 

Centralskolan med småskoleflygeln till vänster. 
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inredningar, Rickard Loebs bleck- och plåtslageriverkstad, plåtslageriarbeten, Sture 

Gustafssons smidesverkstad, Vislanda, smidesarbeten, Thorsten Johanssons stenhuggeri, 

Vislanda, stenarbeten, Nya Cementvarufabriken Union, Växjö, golvbeläggningar i 

cementmosaik, Skånska Marmor AB, Landskrona, innetrappor, Firma Stig Dacke, 

Helgevärma, linoleummattor, AB Växjömöbler, Växjö, textilier, AB Ångsågen, Vislanda, 

trävaror, AB Järn & Bygge, Vislanda, armeringsjärn, beslag, cement m.m., Uppsala 

tegelbruk, taktegel, Yddinge tegelbruk, fasadtegel, Odensjö tegelbruk, övrigt murtegel, 

Bröderna Svensson, Alvesta, glasarbeten. 
 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 38 Torsdagen den 10 Mars 1955. 
 
Dödsfall. 
 

Anders Johan Manfred Olsson †. Snickaren Anders Johan Manfred Olsson, Brohult, Vislanda, 

avled på tisdagen. 

  Den bortgångne var född år 1903 i Vislanda. Sin mesta verksamhet hade han haft inom bygg-

nadsfacket. Under de senare åren hade han varit sjuklig. 

  Närmast sörjes han av syskon. 

 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller i dag småbrukaren Ragnar Pettersson, Fållen, Vislanda. Han är född i Peter Wiesel-

grens födelsehem, Spånhult, Vislanda. I 20-årsåldern arbetade han några år på torvmossar i 

trakten. Åren 1927– 28 var han anställd som banarbetare vid järnvägen. Året därpå började han 

som förste man i granitbrottet i Spånhults berg.  Här arbetade han fram till 1937, då driften 

nedlades. 1930 gifte han sig och fyra år senare köpte makarna Hagaborg, Fållen, där de alltsedan 

varit bosatta. Efter driftsnedläggningen i berget i Spånhult arbetade han några år på diverse platser. 

Sedan några år tillbaka har han arbetat med dikes- och vägbyggnad som entreprenör. På fritiden 

ägnar sig 50-åringen med förkärlek åt jakt och fiske. Det i fjol bildade Norra Jaktvårdsområdet 

tillkom på initiativ och tack vare ett energiskt arbete av jubilaren. Utmärkande egenskaper är flit 

och kunnighet och ett glatt sinnelag. 
 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 39 Lördagen den 12 Mars 1955. 
 

Rättegångs- och polissaker. 

 
Liftande flickor. 

 

  Den 13 augusti inträffade en kollision på den ganska kurviga vägbiten Växjö – Vislanda 

strax öster om Huseby. Krocken vållade nästan kaos i den just då livliga fordonstrafiken, 

eftersom de stora fordonen som var inblandade, spärrade större delen av vägbanan. 

  En långtradare, hemmahörande i Lönneberga, hade kommit närmast från Malmö på 

hemväg. Just öster om Huseby hade chauffören upptäckt två söta flickor, som ville ha lift. 

Naturligtvis stannade han för att ta upp de unga damerna, som skyndade ut på vägbanan 

för att kliva på i förarhytten.  

  Samtidigt kom emellertid öster ifrån en grusbil med föraren hemmahörande i Växjö 

enligt uppgift i mycket god fart på väg mot Huseby. Föraren upptäckte visserligen 

långtradaren, men körde ändå inte tillräckligt försiktigt, ty bilen kom i sladdning, strök 

förbi de förskräckta flickorna och törnade emot långtradarens bakre del och ett vägräcke 

på vänster sida av vägbanan. Skador uppstod på båda fordonen, medan inga personer 

skadades. 
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  Båda förarna stod nu instämda, Växjöbon för att ha kört för fort och vårdslöst, 

långtradarchauffören för att ha stannat till på en mycket olämpligt vald plats på vägen, 

därtill med bakdelen av den långa vagnen mitt i vägbanan. Inte ens de liftande flickorna 

kunde ursäkta hans beteende, ansåg åklagaren. Det blev 30 dagsböter á 15 resp. 3 kr. för 

vardera. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 45 Tisdagen den 22 Mars 1955. 
 

Dödsfall. 
 

  Per Axel Görgen †. F. trafikbiträdet Per Axel 

Görgen, Vislanda, avled i söndags i sitt hem.  

  Han var född 1892 i Vallsjö. Sin järnvägsmanna-

bana började han i Nässjö 1911. Till Vislanda kom 

han 1915 och blev ordinarie stationskarl 1917. År 

1941 befordrades han till trafikbiträde och avgick 

med pension 1952. Under åren 1926–1946 var han 

kassör i Svenska järnvägsmannaförbundets avdel-

ning 172. Med Görgen bortgick en lugn och försynt 

man. Med ordning och reda skötte han alltid sin 

tjänst. Närmast sörjes han av maka och dottern 

Kerstin, som är gift med polisman Elof Albertsson, 

Hultsfred. I deras sorg deltager barnbarn, syskon, 

åldrig svärmoder, övrig släkt och många vänner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 46 Torsdagen den 24 Mars 1955. 
 

Rättegångs- och polissaker. 

 
Använde sommarstuga utan lov. 

 

  Ett par från Vislanda hade i september månad i fjol använt sig av en sommarstuga vid 

Piggaboda utan lov och stod nu instämda för egenmäktigt förfarande. Mannen hade i 

slutet av augusti besökt stugan och därvid berett sig tillträde genom att bruka våld på 

köksdörren, som var ganska dåligt låst av allt att döma. Sedan hade mannen tillsammans 

med en kvinna använt huset under veckohelgerna för att de skulle få vara ostörda, och 

därvid hade paret använt köksredskap, porslin och sängkläder. Ägaren hade först i januari 

upptäckt, att objudna gäster besökt stugan, och polisanmält. Det blev 15 dagsböter för 

vardera. 

 

 

 

 
 

Min älskade make, 

vår käre gode far och morfar 

Per Axel Görgen 
född den 10/8 1892 

har i dag stilla insomnat efter ett 

tåligt buret lidande i tacksamt minne 

bevarad av oss, syskon, släkt och 

många vänner. 

Vislanda den 20/3 1955. 

ELISABETH GÖRGEN. 

Kerstin och Elof. 

Elisabeth och Annika. 

O, Gud all sannings källa 
jag tror Ditt löftes ord. 

Vad Du har sagt skall gälla 

i himmel och på jord. 
Åkalla mig i nöden 

så får Du hjälp av mig. 

Ja Herre intill döden, 

vill jag åkalla Dig. 
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Ur Smålandsposten N:o 52 Måndagen den 4 April 1955. 
 

                           Död. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Utan någon föregående sjukdom avled i lördags f. 

hemmansägaren i Mjöhult, Vislanda, Bengt Edvard 

Johansson i sitt 87:de levnadsår. Den bortgångne 

tillhörde en gammal ansedd odalmannasläkt, från 

vilken många i hela vårt land kända män utgått. 

Hans vagga stod i Mjöhult och han var näst äldst 

bland fyra syskon. Fadern var en händig och kunnig 

lantbrukare. I Mjöhult tillbringade han sina upp-

växtår, men flyttade 1890 med föräldrarna till 

Värmanshult, samma socken, sedan de där köpt en 

gård. Denna var då ganska vanskött och det behöv-

des unga krafter till att sätta hus och jord i bättre 

skick. Under femton år arbetade han på detta hemman, innan han för något över 50 år sedan 

genomgick lantbruksskolan i Stensjöholm. När den yngre brodern Sven Vidman efter slutad 

mångårig militärtjänst övertog gården i Värmanshult köpte Bengt Johansson fädernegården i 

Mjöhult, vilken fadern i många år haft bortarrenderad. Något senare ingick han äktenskap. Åt sköt-

seln av sin gård i Mjöhult ägnade han god omsorg.  Händig och väl förfaren i praktiska ting som 

han var förfärdigade han alla sina jordbruksredskap själv. Han utförde också avsevärda stenröj-

ningar, väganläggningar genom sina skogsmarker m.m.  

  Inom Vislanda sockens kommunala liv var han även engagerad. Han var för många i sin 

hembygd en god och gärna anlitad rådgivare. Då han uppnått 75-årsåldern och barnen lämnat 

hemmet sålde han gården samt bosatte sig i Fållen, samma socken. Den verksamme mannen kunde 

dock ingalunda slå sig till ro på gamla dagar. Under senaste åren har han bl.a. ägnat sig åt sådant 

finsnickeri som fioltillverkning. Vackra musikinstrument av hans hand är numera spridda inom 

åtskilliga delar av vårt land, fastän han ingalunda lagt an på någon masstillverkning. Karak-

täristiskt för Bengt Johansson var att han inte sparade vare sig möda eller omsorg, då det gällde att 

få fram ett förstklassigt arbete. I likhet med sin numera 76-årige bror Sven var han en stor älskare 

och flitig utövare av cykelsporten. Genom sin härstamning från Wieselska prästsläktens anfader 

kyrkoherden i Vislanda Haraldus Simonis Almosius och hans första hustru Marit Larsdotter var 

han befryndad med sådana andans stormän som Carl von Linné, Samuel Ödmann, Gunnar Olof 

Hyltén-Cavallius, nordpolsfararen André m.fl. Sin kroppsliga såväl som andliga spänst behöll han 

ända till för något år sedan.  Med Bengt Johansson bortgick en särpräglad personlighet, som länge 

kommer att minnas av hans vänner i den bygd, där han utfört sin livsgärning. 

  Änkling sedan flera år tillbaka sörjes han närmast av barn och barnbarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att 

Herren Gud behagat 

hädankalla 

vår käre far och morfar 

Bengt Edvard 
Johansson 

* 18 mars 1869 

†   2 april 1955 

Sörjd och saknad men i ljusaste 

minne bevarad.  

Vislanda den 2 april 1955. 

BARN och BARNBARN. 

Omhägna med nattliga friden 

den trötte, o grav, i din gömma. 

När natten en gång är förliden, 
skall Herren sin avbild ej glömma. 

Sv. Ps. 571: 11. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

annandag påsk den 11 april 1955 kl. 10,15. 

Hemmansägare Bengt Johansson 
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Ur Smålandsposten N:o 54 Torsdagen den 7 April 1955. 
 

Kommunalt. 
 

Vislanda 
 

Ny brandstation i samhället. 
 

  Municipalfullmäktige har haft sammanträde. 

  Huvudfrågan var uppförandet av ny brandstation i samhället. Brandstyrelsen hade 

infordrat anbud på samtliga arbeten och framlade ett av municipalnämnden biträtt förslag 

om att med det snaraste uppföra ny brandstation. 

  Till entreprenörer antogs de av brandstyrelsen föreslagna, vilka inlämnat lägsta anbud, 

nämligen: huvudentreprenör byggmäst. Erik Gustafsson, Vislanda, entreprenör för värme- 

och sanitära installationer: Axelssons Värme AB, Vislanda, samt för elektriska anlägg-

ningar: Elektriska Installationsbyrån, A. Engström, Vislanda. Inklusive kostnader för 

planeringar, ritningar m.m. beräknades kostnader till c:a 86,000 kr., vilken summa skall 

tas ur den allmänna investeringsfonden. 

  Fullmäktige gav byggnadsnämnden i uppdrag att låta upprätta en grundkarta för 

Vislanda municipalsamhälle. 

  På byggnadsnämndens förslag beslöt fullmäktige att låta nedlägga avloppsledningar i 

Olgatan och till entreprenör för arbetet antogs byggmästare Erik Gustafsson, Vislanda, för 

1,600 kr. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 56 Tisdagen den 12 April 1955. 
 

Dödsfall. 
 

  Tilda Jönsson †. Påskafton avled efter en kort tids 

sjukdom fröken Tilda Jönsson, Aspelund, Lönshult, 

Vislanda. 

  Hon var född i Kyrkhult 1876. Som ung fick hon 

plats i affär i Fridafors. När affärsinnehavarinnan 

gifte sig och flyttade till Björkedal i Vislanda följde 

fröken Jönsson med och stannade kvar i familjen. 

För några år sedan dog hennes gamla väninna och 

fröken Jönsson bodde ensam kvar i Aspelund under 

någon tid men flyttade för tre år sedan till f. banvakt 

Johan Karlssons fastighet i Mörhult, där hon nu 

slutat sina dagar. 

  Närmast sörjes hon av syskon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att 

Herren Gud behagat 

hädankalla 

vår kära syster 

Tilda Jönsson 
* 3/3 1876 

† 9/4 1955 

Sörjd och saknad samt i ljusaste 

minne bevarad av syskon, släkt och 

vänner. 

Mörhult, Vislanda den 9 april 1955. 

Nina och Johan Karlsson 

Omhägna den nattliga friden 

Den trötte, o grav, i din gömma. 
När natten en gång är förliden, 

Skall Herren sin avbild ej glömma. 

  Begravningsakten äger rum i Vislanda 
kyrka söndagen den 17 april kl. 10,15. 

  Event. blommor undanbedes. Tänk på 

blomsterfonden och missionen. 
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Ur Smålandsposten N:o 57 Torsdagen den 14 April 1955. 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 58 Lördagen den 16 April 1955. 
 

Dödsfall. 
 

  Carl Fredrik Sällberg †. I torsdags avled efter en 

tids sjukdom f.d. åkeriägaren Carl Fredrik Sällberg, 

Vislanda, 83 år gammal. 

  Den bortgångne, som var född i Skatelöv, arbetade 

i ungdomen vid Gransholms pappersbruk, Gemla. 

År 1895 bosatte han sig i Vislanda, där han varit 

bosatt den mesta tiden av sitt liv. Här drev han 

åkerirörelse till år 1935. Med Carl Sällberg bortgick 

en stilla, försynt och plikttrogen människa, som 

efterlämnar ett ljust minne. 

  Änkling sedan många år tillbaka sörjes han 

närmast av sex barn, av vilka sonen Hjalmar är 

förman och bosatt i Stockholm, dottern Ottilia är 

gift med tågmästare Viktor Johansson, Stockholm, 

sonen Fingal, reparatör vid SJ och bosatt i Göte-

borg, dottern Greta gift med köpman Karl Strid, 

Liatorp, sonen Gösta järnvägstjänsteman i Vislanda, 

dottern Sonja gift med kyrkvaktmästare Karl 

Johansson, Värends Nöbbele. I sorgen deltager 

barn, barnbarn, barnbarnsbarn samt släktingar och 

en stor vänkrets. 

 

 

 

 

 
 

Vår älskade lilla 

EVA 
vår solstråle har lämnat oss i dag i en 

ålder av 13 mån. Djupt sörjd och 

saknad. 

Vislanda den 12 april 1955. 

EIRA och AXEL EKHOLM. 

Kristina. 

Mormor och morfar 

Farfar 

Sov, lilla Eva, din lugna sömn, 

ej längre du plågas och lider. 
Din själ har fått vila, 

Ditt liv har fått ro. 

Sov, lilla Eva, och vila. 

 

 

 
 

Vår älskade Far, 

Morfar och Farfar 

Carl Sällberg 
* 17/5 1871 

† 14/4 1955 

har i dag stilla insomnat i den eviga 

vilan. Sörjd och saknad av oss, barn, 

barnbarn, barnbarnsbarn samt släkt 

och vänner. 

Vislanda den 14 april 1955. 

Barnen. 

Tack, o Far, för vad som varit 

Tack för kärlek stor Du gav 

Tack för stunderna som farit 

Tack för minnet rikt vi har. 
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Födelsedag. 
 

   

  50 år fyller på måndag komminister John Samuelsson, Örsjö. 

  Han är född i Vislanda och tog studentexamen i Växjö 1925. 

Följande år stod han i sällskap med några smålänningar på 

emigrantångarens däck. Vid Augustana Seminary, Rock Island i 

Illinois, avlade han examen 1929. Den 6 juni samma år präst-

vigdes han för Augustanasynoden. Nu styrde han färden mot 

Canada, där han i tre år verkade som nybyggarpräst. År 1933 

återbördades han till hemlandet och inskrevs vid Lunds 

universitet. I slutet av 1935 avlade han teol. kand. examen och 

prakt. teol. prov 14 maj 1936. Samtidigt hade han erhållit 

tillstånd att inträda i Svenska kyrkan och prästvigdes 27 maj 

samma år. Till komminister i Örsjö valdes han 1939. I Örsjö har 

han innehaft flera uppdrag, bl.a. som ordf. i folkskolestyrelsen. 

  Samuelsson är en nitisk och dugande präst, som vill ha ordning 

och reda på sin expedition. Han är en god predikant och hans 

starka välljudande stämma når varje vrå av templet. Han är av 

folklig läggning och mycket intresserad av hembygden. Dess 

historia och folkliv känner han utan och innan och besitter en utomordentlig förmåga att såväl i 

skrift som tal berätta därom. Som föreläsare är han populär och har varit flitigt anlitad inom flera 

län. Redan 1944 deltog han i Diakonistyrelsens romanpristävlan och erövrade då 2:a priset genom 

Gammal bygd. 

  År 1948 reste författaren på ett statens stipendium för att studera emigrationens historia. 

Tvåtusenmilafärden förde honom till emigrantjubileet i Chicago och Rock Island. Genom radion 

och med sin film bragte han amerikasvenskarna sin hälsning från det gamla landet. Från New York 

till Los Angeles sköt hans färgfilmskamera glimtar av livet därute, vilket gjort hans föreläsningar 

om nutidens Amerika så åskådliga och fängslande. 

  I bokverket Växjö stift i ord och bild har han skrivit en värdefull artikel om Småland i Amerika. 

”Gå ut ur ditt land” är en allmogeskildring från våra trakter – en bok , som uppskattas av alla dem, 

som vill fördjupa sig i anledningen till den stora åderlåtningen av folket de svåra nödåren vid och 

efter förra seklets mitt. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 67 Måndagen den 2 Maj 1955. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Hans Arvidsson 

Elsa Andersson 

Kävlinge.                               Vislanda. 

Valborgsmässoafton.  

Ivar Engslätt 

Elin Karlsson 

Vislanda.                                 Alvesta. 

Valborgsmässoafton.                              

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

50-åring 
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Ur Smålandsposten N:o 70 Lördagen den 7 Maj 1955. 
 
Vislanda köpmannaförening, hade i torsdags kväll anordnat husmodersafton i Vislanda 

Folkets park.  

  Föreningen kunde glädja sig åt ett mycket stort deltagande av husmödrar. Som inledning 

sjöng eleverna i klass 6 B under ledning av kantor Ernst Rosengren några sånger. 

Föreningens ordförande handlanden Einar Ydén hälsade välkommen. Konsulenten i 

Sveriges köpmannaförbunds husmoderstjänst fru Sahlström redogjorde för olika 

husgeråd, deras legeringar och framställningssätt samt de prov, som gjorts av HFI och 

husmoderstjänst. Hon berörde olika husgeråds användning och gav tips om vad som 

lämpar sig i praktiken. Vidare demonstrerade hon de senaste nyheterna på området. 

Publiken fick sedan tillfälle att närmare studera de olika husgeråden. Barnkören sjöng ett 

knippe sånger, varefter köpmännen bjöd på kaffe. Två unga pojkar, Lasse Lundberg och 

Olle Johansson, bjöd på klämmig musik på dragspel och piano. Efter ett kort anförande 

av butikskonsulent Claesson, Växjö, visades två filmer. 

 

AB Ångsågen i Vislanda, gästades i går av ett 60-tal danskar, samtliga förmän inom 

olika snickeribranscher i Köpenhamn. 

  Reseledare var träförvaltare Hans Kjöwel, Köpenhamn. Efter ankomsten till Vislanda 

skedde samling å hotellet, där direktör Göthe Johansson hälsade välkommen. Danskarna 

fick en ingivande orientering i frågan om en välskött och modern ångsågs alla finesser 

och samtliga var imponerade över hur allt var välplanerat och systematiskt genomtänkt 

och genomfört. 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 71 Måndagen den 9 Maj 1955. 
 
Danskt studiebesök i Vislanda.  Ångsågen, Vislanda, hade i fredags besök av förmän 

inom olika byggnads- och snickeribranscher i Köpenhamn. 

  De c:a 60 deltagarna välkomnades till Vislanda och till Ångsågen av direktör Göthe 

Johansson vid ett samkväm på Vislanda hotell, varvid han lämnade en del upplysningar 

av företaget. 

  Härefter följde en rundvandring på Ångsågen, där deltagarna i tre grupper med direktör 

Johansson, kamrer Åke Gransvik och sågmästare Ragnar Svensson som ciceroner fick 

tillfälle att studera ett av södra Sveriges modernaste ramsågar i arbete. 

  Som ett minne från besöket fick var och en av danskarna en mössa med Ångsågens 

namn. 
 

 

 

Krav: Bredspår mellan Vislanda 

och västkusten. 
 
  Finnvedsriksdagens beredningsutskott har kallat till ett opinions- och överläggnings-

sammanträde angående den mycket betydelsefulla frågan om breddningen till normalspår 

av järnvägssträckan Vislanda–Bolmen–Halmstad. Mötet är utlyst att hållas i juni. 

  Denna för såväl de bygder, där järnvägslinjen går igenom, som för den allmänna 

samfärden så utomordentligt betydelsefulla fråga har sedan åtskilliga år tillbaka varit 

livligt diskuterad såväl av kommunala myndigheter som av industriföretag och affärsmän. 
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  Sedan beslutet om breddningen till normalspår å järnvägssträckan Karlshamn–Vislanda 

blev verklighet har intresset för breddningen av sträckan Vislanda–Bolmen–Halmstad än 

mera blivit aktuell. Breddningen till normalspår av sträckan Karlshamn–Vislanda är 

nämligen utomordentligt nyttig och bra för de bygder, den berör, men om breddningen till 

normalspår icke fortsätter på sträckan Vislanda–Halmstad så innebär detta endast en 

mycket stor försämring för bygden mellan Vislanda och Halmstad, i det att då får även 

sådant gods som transporteras mot Karlshamn och tvärtom också bli föremål för den 

tidsödande, fördyrande och skadegörande omlastningen m.fl. olägenheter. Järnvägarna 

Karlshamn–Vislanda och Vislanda–Bolmen–Halmstad bildar ju gemensamt den trafikled 

från kust till kust och det hela riktiga synes vara att hela denna sträcka få lika spårvidd. 

  Hos Finnvedsriksdagen har denna fråga livligt debatterats ända sedan år 1950 och 

uppvaktning i saken har gjorts hos kommunikationsministern. Efter därom ingiven 

motion av kommunombuden i Lidhults storkommun slutade Finnvedsriksdagen sitt 

sammanträde den 1 augusti 1954 att ge i uppdrag åt sitt beredningsutskott att kalla till 

opinionsmöte, vartill borde inbjudas länsstyrelserna i Hallands, Kronobergs och Blekinge 

län med respektive landshövdingar i spetsen jämte de städer och kommuner som närmast 

äro beroende av frågan, samt industriföretag och affärsmän m.fl. intresserade. 

  Med anledning härav har beredningsutskottet beslutat att ett sådant opinions- och 

överläggningssammanträde skall hållas i samrealskolans aula i Ljungby fredagen den 10 

juni 1955. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 76 Tisdagen den 17 Maj 1955. 
 

Dödsfall. 
 

  Hulda Jarl †. Fröken Hulda Jarl avled i söndags i 

sitt hem i Spjutaretorp, Vislanda. 

  Hon var född i Vislanda. Under många år har hon 

innehaft tjänst i Stockholm. De senaste åren har hon 

varit sjuklig och vistats i hemmet, där hon åtnjutit 

en öm omvårdnad av sina syskon. 

  Närmast sörjande är syskon. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära syster och 

svägerska 

Hulda Jarl 
* 9/3 1899 

har i dag efter ett långt lidande stilla 

insomnat. Djupt sörjd och saknad, 

men i ljust och tacksamt minne 

bevarad av oss. Åldrig moster samt 

övrig släkt och vänner. 

Ekedal, Vislanda den 15 maj 1955. 

Syskon och Syskonbarn. 

När min sista afton kommer 

Låt mig då få insomna i din frid. 

Att jag må uppvakna till din 
härlighet. 

Sv. ps. 297: 3. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 
söndagen den 22 maj kl. 10,15. Istället 

för event. blommor tänk på Missionen. 
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Ur Smålandsposten N:o 75 Måndagen den 16 Maj 1955. 
 

Födelsedag. 
 

   
  60 år fyller på onsdag ordföranden i Vislanda kommunalfull-

mäktige, verkstadsarbetaren Karl Karlsson, Karlsborg Kvarnabacken, 

Vislanda. Allt ifrån ungdomen har han varit intresserad av vad som 

rör sig i tiden. Inom nykterhetsrörelsen har han varit mycket aktiv 

både inom och utom Vislanda. Hans intresse för kommunalpolitiken 

har Vislanda kommun i hög grad dragit nytta av. Av hans många 

uppdrag må här nämnas ledamotskap i kommunalfullmäktige och 

nämnd samt ordförandeskap i fullmäktige, ledamot i kyrkofull-

mäktige, kyrkoråd, skolstyrelse, fattigvårdsstyrelse, ordförande i pen-

sionsnämnd och familjebidragsnämnd, kronoombud i taxerings-

nämnd, och huvudman i Vislanda pastorats sparbank. Under senare år 

har han också varit flitigt engagerad som auktionsförrättare. 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 78 Lördagen den 21 Maj 1955. 
 

Födelsedag. 
 

  
  50 år fyller på måndag fabrikör John Håkansson, Vislanda. Han är 

född i Kroksjöbo i Tingsås församling, där fadern var lantbrukare. I 

sin tidigaste ungdom arbetade han som byggnadssnickare i hemorten. 

Under en tids vistelse i USA hade han arbete inom snickeribranschen 

och särskilt med inredningar. Efter hemkomsten startade han i 

Vislanda år 1935 Vislanda snickerifabrik, vilken han drivit upp till en 

verkligt förnämlig rörelse. Trots arbete med och omtanke om den 

egna rörelsen har Håkansson haft tid över för allmänna värv. Bl.a. är 

han ledamot av kommunalfullmäktige och brandstyrelsen. I muni-

cipalfullmäktige har han varit ledamot i tolv år. Vidare är han ledamot 

av styrelsen för Vislanda industri- och hantverksförening. 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 83 Tisdagen den 31 Maj 1955. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60-åring 

 

50-åring 

Hr Åke Sibbesson med maka Elsa f. 

Karlsson, båda från Vislanda. 

(Hovfoto Olsson, Alvesta). 
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Ur Smålandsposten N:o 83 Tisdagen den 31 Maj 1955. 
 

Bröllop. 
 

  I Vislanda prästgård sammanvigdes pingstafton 

verkstadsarbetaren Arne Johansson, Vislanda, och 

fröken Elin Katarina Svensson, dotter till f. hem-

mansägaren Olof Svensson, Mjöhult, Vislanda. 

Vigselförrättare var kyrkoherde Eskil Jonson, som 

också höll lyckönskningstal till brudparet. Efter 

vigseln gav brudens fader middag på Vislanda 

hotell, där de nygifta blev föremål för hyllningar. 

 

 

 

 

 

 

Vislandastöld.  Polisen i Vislanda anhöll i lördags en person som stulit ett paket på 

Vislanda hotell. Han försökte sedan sälja det stulna i samhället. 

  Mannen ifråga som är i 30-årsåldern och hemmahörande i Algutsboda, var vid tillfället 

berusad. Han hade besökt hotellet och därvid lagt beslag på ett paket innehållande en 

skjorta och en svångrem. Anmälan om stölden gjordes nästan omgående, och polisen 

kunde snabbt gripa mannen, som då försökte sälja det stulna på gatan. 

 

 

Uthus brann ned i Vislanda.  Ett uthus på en tomt vid Gröna gatan i Vislanda brann ner 

sent på lördagskvällen. Elden uppstod strax efter kl. 11 på kvällen. När brandkåren kom 

fram brann det friskt och elden hade också fått fäste i ett annat uthus några meter därifrån. 

Det huset kunde man emellertid rädda från elden medan det först antända brann ner. Efter 

ett par timmars arbete var branden helt släckt. I uthuset var inrett ett rum, där en zigenare-

familj bodde. Ingen fanns emellertid där när elden började. Byggnaden var försäkrad för 

800 kr. Hur elden uppstått är ännu ovisst. Polisundersökningen härom fortsätter i dag. 

 

 

Från Vislanda, meddelas: 

  Vid pingstdagens högmässa i Vislanda kyrka invigde kyrkoherde Eskil Jonson två 

altarljusstakar av tenn, utförda av konstsmed Harald Andersson, Vislanda. Pengar till 

stakarna har med kyrkorådets medgivande tagits av de gåvor till blomsterfonden, som 

inflöt vid fru Hanna Jonsons jordfästning i år. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 84 Torsdagen den 2 Juni 1955. 
 
Ormbiten.  När några ungdomar på annandagen var sysselsatta med att lägga upp en 

bana för senare orienteringstävlan i Lönshult, Vislanda, blev byggnadsarbetaren Ingvar 

Eriksson, Riddarehem, Vislanda, stungen i vänstra foten, troligtvis av en huggorm. 

  Foten svullnade kraftigt, och då Eriksson kände svåra smärtor i hela kroppen kon-

sulterades dr Lindgren, Alvesta, vilken remitterade den skadade till Växjö lasarett. 

  Efter röntgenundersökning och övrig behandling fick den skadade dock lämna lasarettet 

för vård i hemmet. 

 

 

 

Malte Johansson 

Gertie Svensson 

Vislanda.                           Emmaboda. 

Thage Svensson 

Iris Ohlsson 

Vislanda.                              V. Torsås. 

Pingstafton 1955.                              

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 82 Lördagen den 28 Maj 1955. 
 

Nytt lagringsmagasin i Vislanda 
 

 

 

  Petris spannmåls AB har i dagarna färdigställt ett 

nytt spannmåls- och potatislagringsmagasin i sina 

anläggningar i Vislanda. Särskilt potatiskällaren 

fyller mycket högt ställda krav. Man har där 

installerat en s.k. koldäranläggning, som konstant 

håller temperaturen vid 3 plusgrader. Tempe-

raturen kan avläsas på flera punkter mitt inne i 

partiet. 

  Platschefen i Vislanda Sture Borstam demonstre-

rade på torsdagen anläggningen samt lämnade 

också några data om dess tillkomst. Spannmåls-

magasin har det funnits på denna plats helt nära 

järnvägsstationen sedan 1874. Det var konsul 

Frans Forsberg, som först insåg Vislandas bety-

delse som kommunikationscentrum. Företaget har 

sedan haft skiftande ägare fram till 1942, då det övertogs av Petris spannmåls AB. 

Därefter har anläggningen varit föremål för ständig rationalisering och man står ny 

synnerligen väl rustad att ta emot spannmål och potatis för lagring. 

  Spannmålsmagasinet kan ta upp till 1,800 ton och där förvarades också detta lager i 

vintras. Magasinet mäter 30 x 14 meter och har en höjd upp till takbjälkarna på upp till 

sju meter. Spannmålen väges, rensas, torkas i en varmluftstork och packas i säckar helt 

maskinellt. Denna rationalisering har också medfört att man klarar sig med förvånansvärt 

få anställda. Normalt arbetar här tre man och vid säsong upp till sju. Alla maskiner 

kontrolleras från ett ställe. 

  Potatislagret kan ta emot 350 ton – därav långtidslagret 150. Man har möjligheter att 

snabbt yttorka fullständigt regnvåt potatis – ett stort plus vid våra blöta höstar. Att 

kvaliteten på potatisen tack vare koldäranläggningen varit hög har man redan kunnat 

konstatera. Anläggningen håller temperaturen vid konstant 3 plusgrader. Under 

potatispartiet är ett luftfördelningssystem. Detta är så ordnat, att all potatis får lika stor 

kylmängd. 

  För personalen har man väl sörjt med bl.a. ett lunchrum och duschrum. 

  Petris spannmåls AB måste nu anses vara väl rustat inför höstens potatissäsong. Nästa 

steg i rationaliseringen blir att dra fram ett stickspår från järnvägsområdet. 

En exteriörbild av det långa magasinet. 

Platschefen i Vislanda, Sture Borstam, 

kontrollerar koldärsystemet. 
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Ur Smålandsposten N:o 86 Måndagen den 6 Juni 1955. 
 

Thore Axelsson bäst i 

Nybroloppet 
 

  Nybro-loppet på cykel som kördes i går hade lockat 

rekorddeltagande med över 100 cyklister från olika delar av 

södra Sverige. Banan för A- och B-klasserna som körde 

linjelopp var 11 mil och gick över Örsjö, Vissefjärda, 

Ljungbyholm, Trekanten och tillbaka till Nybro. C-klasserna 

körde på en till sju mil förkortad bana över Alsjöholm, 

Påryd, Ljungbyholm och Trekanten, medan debutanterna 

körde tre mil. Ungdomsklassen, som var ny för året, hade att 

absolvera 8 km. 

  Thore Axelsson från Vislanda vann en övertygande spurt-

seger med Harry Billberg, Falköping och Vinco Hansson 

närmast. 
 

Mopedfyllo i Vislanda.  Polisen i Vislanda fick på lördags-

kvällen ta hand om en Vislandabo i 60-årsåldern som miss-

tänkt för framförande av moped i spritpåverkat tillstånd.  

  Mannen hade åkt moped på Storgatan i Vislanda och per-

soner som såg hans beteende hade anledning misstänka ratt-

fylleri, och polisanmälde saken. Polisen som grep mannen i dennes bostad föranstaltade 

om blodprov hos jourhavande läkare i Alvesta. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 89 Lördagen den 11 Juni 1955. 
 

Vislandabor på vän- 

ortsbesök i Struer. 
 

  Med Nordexpressen idag avreser ett 20-tal passagerare av järnvägsmännens helnykter-

hetsförbunds avdelning 101 i Vislanda för ett fyra dagars vänortsbesök i Struer på 

Jylland. Besöket utgör ett återgäldande av den danska broderorganisationens besök i 

Vislanda förra året. Programmet upptar en mottagningshögtidlighet på lördagskvällen. 

Söndagen vikes för en bussutflykt på Norra och Västra Jylland, varvid bl.a. besök göres 

vid Kaj Muncks grav, där blommor kommer att nedläggas. Måndagen ägnas åt 

studiebesök vid bl.a. järnvägsanläggningarna i Struer samt vid Nordens största radio-

fabrik B & O-fabrikerna i Struer, där man bl.a. får följa tillverkningen av televisions-

mottagare och järnlungor. 

  På måndagskvällen är Vislandaborna gäster vid en middag, vid vilken representanter för 

staden är närvarande. Hemresan anträdes på onsdag. JHF-avdelningen är den enda 

organisationen i Vislanda, som har vänortsbesök på sitt program. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 90 Tisdagen den 14 Juni 1955. 
 

Rymlingar fast i Vislanda. 
 

  Vislandapolisen kunde i går förmiddag lägga beslag på en trio rymlingar från Östra 

Spångs skolhem. 

  Ynglingarna, som alla var i 15-årsåldern, hade vid 19-tiden på söndagskvällen rymt från 

anstalten i Örkelljunga och i Åsljunga gripit en taxibil, med vilken de i hög fart begivit 

Thore Axelsson 
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sig norrut. Färden slutade några km. väster om Vislanda på Ljungbyvägen, där bensinen 

tog slut. Bilen parkerade de så vårdslöst, att förbipasserande uppmärksammade den och 

polisanmälde saken. Polis Lundgren i Vislanda kontaktade genast ägaren i Åsljunga – på 

måndagsmorgonen – varvid denne visade sig inte alls ha reda på bilstölden. Så små-

ningom greps pojkarna öster om Vislanda och återförpassades. De hade under tiden 

förgäves försökt stjäla ytterligare en bil i Vislanda. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 95 Tisdagen den 21 Juni 1955. 
 

Han bygger skyddsvall kring huset 
 
         

       Trafiken  

                     skrämmer 
 

  Ljungbyvägens betongbana å västra infarts-

vägen till Vislanda inbjuder till höga hastig-

heter. Dag och natt dundrar en lång rad fordon 

förbi de små idylliska stugorna invid vägen. En 

ringexplosion eller ett mekaniskt fel kunna 

vålla en katastrof. Den lilla idylliska stugan kan 

snart bli platsen för en tragedi, och dess folk 

fartmarodörerna offer. 

  Det var väl ungefär så 63-årige förre lastbils-

chauffören Ludvig Larsson i Vislanda tänkte, 

när han för omkring ett år sedan började om-

gärda sin lilla stuga i Kvarnabacken med en 

hög stenmur och för säkerhets skull också reste 

stolpar och järnrör, som skydd framför ena 

stuggaveln.  

  Visst är Ludvig Larsson ”Ludde”, som han 

kallas av folket, ett original. Och visst kan man 

tycka att hans farhågor är överdrivna. Men 

grannarna som hyser förståelse för honom, och 

hjälper honom med att skaffa sten till skydds-

muren, respekterar hans åsikter. 

  Ludde Larsson är en fridsam man och stör 

ingen med sitt byggnadsarbete. Från gatan syns 

knappast någonting av Luddes skyddsvall. Den 

lågt liggande röda stugan är utmed vägen kan-

tad av en grön och välansad häck, och det är ba-

kom häcken Ludde bygger. Han är ännu långt 

ifrån färdig med sin skyddsmur. Den reser sig 

manshög på sina ställen och tjockleken varierar 

mellan 1 á 2 meter. Högst uppe på den halv-

färdiga muren har Ludde redan börjat plantera 

blommor. Han är mycket rädd om blommorna: 

– Trampa inte på dem; och han är mycket rädd 

om besökarens liv: – Gå inte däruppe, en del 

stenar ligger lösa och har så skarpa kanter, 

varnar han.  
Manshöga och flera meter tjocka skyddsvallar 

innanför häcken skall skydda stugan. 

För säkerhets skull reser Ludde Larsson också 
stockar och järnrör till skydd vid stuggaveln. 
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  Ludde fyller 63 år i höst. Han har bott i den lilla fäderneärvda stugan i Vislanda sedan 

1901. I 28 år var han lastbils- och trafikchaufför. Han var med om en del olyckstillbud 

men råkade aldrig själv ut för några olyckor att tala om. Men under sina turer på vägarna 

var han vittne till många svåra olyckshändelser. För något mer än ett år sedan körde en 

långtradare från Helsingborg av vägen och ut på ett gärde inte så långt från Luddes stuga. 

Från skilda platser i landet inrapporteras att den och den lilla stugan och att det och det 

huset stått i vägen för en långtradare. Helsingborgsbilens gärdesvisit och tidningsläsandet 

om kollisionen bil – hus blev väl det, som slutligen kom Ludde att börja bygga sin mur. 

 – Det är för hemskt med alla trafikolyckorna, säger Ludde. Jag har skrivit till försäk-

ringsbolagen, bl.a. i samband med trafiksäkerhetstävlingen för en tid sedan och påpekat, 

att hastigheten för det första och överlasten det andra är de största faromomenten för 

lastbils- och långtradartrafiken. Men det beror ju också mycket på den som sitter bakom 

ratten. Det borde vara lag på att alla chaufförer även borde vara litet mekaniskt kunniga. 

Då märker dom med en gång om det är på väg att bli något fel med bilen. Och en sådan 

insikt skulle kunna förebygga många olyckor, säger Ludde, som gör många kloka 

reflektioner i sin ensamhet. 

                                                                                                                        – man  

 

 

 

Vacker gymnastikuppvisning i Vislanda.  Vislanda gymnastikförening avslutade i 

söndags sitt verksamhetsår med en charmant gymnastikuppvisning i Folkparken. 

  Gymnasterna samlades vid Centralskolan. Med Vislanda musikkår i teten och med den 

kände gymnasten Bengt Esstorp som fanbärare tågade man genom samhället till 

Folkparken, där c:a 400 personer samlats runt den ute på gräsplanen uppbyggda arenan. 

Här fick man njuta av namnförda program. Fröken Kerstin Petersson började med en 

grupp flickor, ålder 7 – 11 år. Så följde 5 – 7- åringar under ledning av fröken Rea Ydén, 

och juniorgruppen, som leddes av fröken Kerstin Petersson. Doktor Rosenkvist, Vislanda, 

höll därefter ett anförande, vari han särskilt poängterade betydelsen att genom gymnastik 

och idrott fostra ungdomen i en sund anda. Talaren tackade ledare och gymnaster samt 

riktade ett särskilt tack till kontorist Thorsten Kristensson för hans aldrig sinande intresse 

för gymnastiken. Efter föredraget följde så uppvisningen av elitflickorna. Som 

helhetsomdöme kan man säga att ledarna nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt arbete samt 

att eleverna inte svek de intentioner de under det gångna verksamhetsåret fått mottaga. 

Blommor överlämnades till ledarna. En solig och varm sommardag gynnade en i allt 

mycket lyckad gymnastikdag. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 94 Måndagen den 20 Juni 1955. 
 

Misstänkt rattfyllo. 
 

  Vislandapolisen anhöll i går en person från Hjortsbergatrakten som misstänkt för 

rattfylleri. Bilisten anhölls på vägen mellan Vislanda och Hjortsberga, och fördes till 

jourhavande läkare i Alvesta, där blodprov togs. 
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Ur Smålandsposten N:o 92 Torsdagen den 16 Juni 1955. 
 

Vislandabor på vänorts- 
besök i Struer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Vislanda JHF-avdelnings vänortsbesök i den danska staden Struer, som nu avslutats blev 

en minnesrik färd för deltagarna. Struer är en stad på 8.000 innevånare och ligger längst 

in vid Limfjorden på nordvästra Jylland. 

  Sedan resenärerna stigit av tåget i Struer hälsades Vislandajärnvägsmännen välkomna 

genom stinsen, som i högtalaren talade å de 500 Struerjärnvägsmännens vägnar. På 

plattformen stod också Struers jernbaneorkester, som inledde med att spela ”Du gamla, 

du fria” och marschmusik. Mottagandet på stationen blev alltså mycket högtidligt och 

Vislandabornas närvaro märktes också ute i staden, där man flaggade ganska allmänt. 

  Så samlades man i Strueravdelningsordförandens hem, där de båda avdelningarnas 

ordförande togförer C.J. Christensen och kontorist Gustav-Erland Andersson utväxlade 

tal. Efter välkomsthälsningen följde allmän förbrödring vid ett samkväm. 

  Söndagsmorgonen inleddes med att man övervar gudstjänsten i Struer kyrka. Därefter 

följde en 13 mil lång bussresa på nordvästra Jyllands hedar och kustlandskap. Färden gick 

genom den lilla vackra fiskarstaden Lemvig och där imponerades man bl.a. av den efter 

danska förhållanden kuperade terrängen och de många fiskebåtarna i hamnen. 

  Nästa anhalt var Bovbjerg, där besök gjordes i fyrtornet, varefter middag intogs å 

Bovbjerg badhotell, där man också fick se de stora samlingarna av konst av Danmarks 

främsta konstnärer. När resan så gick ut över hedlandet tjusades deltagarna av ett på 

samma gång ödsligt och livfullt panorama med Nordsjöns vreda vågor vid ena sidan och 

den ökenliknande stäppen på den andra. Tyskarnas gästspel under ockupationens dagar 

hade bl.a. lämnat efter sig massor av bunkers, som kamouflerats som oskyldiga som-

marstugor. 

  I fiskehamnen Thyborön vittnade de många skutorna om att ortens fiskare inte gärna 

ligger ute på fiske om söndagarna. De många förlisningarna har gjort att bygden hade en 

mycket stark religiös prägel. Vid hamnen mötte en gammal lots som på ett medryckande 

sätt berättade om människornas kamp mot havet. De många fördämningsanläggningarna 

och Nordsjöns angrepp på vågbrytarna utgjorde också en vältalig komplettering till den 

gamle lotsens berättelser. 

Några av resenärerna på fabriksbesök. 



 
27 

  Så bjöds deltagarna på kaffe på sjömanshemmet där Vislandaborna också fick mäta sina 

krafter som sångare vid en improviserad sångtävling med en grupp danska ungdomar. 

Intrycket av att man befann sig i en bygd där människorna dagligen har att kämpa för 

livet stärktes också vid besöket på kyrkogården vid Harboröre, där de stora massgravarna 

över förlista sjöfarande gav ett mäktigt intryck, liksom det stora monumentet över män 

som havet för alltid behöll. 

  Måndagen inleddes med besök på Bang & Olufsens stora radiofabrik, där gästerna blev 

bjudna på läskedrycker i matsalen och en orientering om firman. Fabriken återuppfördes 

1945 sedan tyskarna sprängt den i luften, därför att direktören vägrade att arbeta för 

tyskarna. Det enda som fanns kvar efter sprängningen var en 2 1/2 meter lång förvriden 

järnbalk, som nu står ”staty” utanför fabriken. Inne i fabrikshallarna fick deltagarna följa 

tillverkningen av firmans produkter såsom radio- televisions- och rakapparater. Något 

ackordsarbete förekom inte på fabriken. Man arbetade i 50 minuter och vilade 10. 

  Nästa studiebesök gällde Struers svineslagteri, där deltagarna fick följa grisens stundom 

makabra väg till ”pölsa”. Slakteriet hade en maximal produktion av 1.800 svin om dagen. 

Så ställdes färden till bangården där de olika anläggningarna bl.a. ställverket och det ena 

av de båda lokstallarna besågs. 

  De kvinnliga Vislandaresenärerna besökte under tiden en sjuk kvinnlig medlem av 

Strueravdelningen, som nu blivit lam, men som förra året deltog i resan till Vislanda. Så 

ställdes färden till Quistrups gods, som från början varit kloster och uppfört på 1300-talet. 

På slottstrappan hälsade godsejer Olufsen med fru Vislandaborna välkomna, varefter 

slottet och slottsparken besågs. Även ekonomibyggnaderna med 120 mjölkkor och 500 

grisar besågs. 

  På kvällen följde så ett danskt-svenskt möte på Grand Hotel till de svenska gästernas 

ära. Här hälsades publiken välkommen av Strueravdelningens ordförande, vilken erinrade 

om vänortstankens idé och det goda grannförhållandet mellan Nordens folk. Efter 

presentation av gästerna följde så de nordiska ländernas nationalsånger. Härefter över-

lämnades ordet till Vislandaföreningens ordförande, som tackade för det utmärkta 

värdskapet och överlämnade som tack en gästbok i skinn till värdarna. Så talade för 

staden Struer borgmästare Gorm Husted, vilken uttryckte förhoppningen att Vislanda-

borna under sitt Struerbesök fått valuta för den långa resan och önskade dem välkomna 

åter. För Struer station talade personalledaren Jacobsen vilken underströk det betydelse-

fulla arbete som utföres av järnvägsmännens nykterhetsrörelse. Bland övriga talare 

märktes kommunalfullmäktigeordförande Karl Karlsson, Vislanda, vilken under nära fyra 

barndomsår varit dansk medborgare. Kvällens högtidstalare var danska broderförbundets 

vice ordförande L.C. Smidth, Århus, vilken under ockupationstiden var en av ledarna för 

frihetsrörelsen i Århus. I ett hjärtevarmt tal hyllade han det nordiska samarbetet. 
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Gunnar Johansson 

Astrid Elnebrink 

Lessebo.                                Vislanda.                                     

Midsommarafton 1955.  

Stig Nilsson 

Karin Salomonsson 

Loshult.                                 Vislanda. 

Midsommardagen 1955. 

 

 

 

Olle Ahrn 

Gunborg Eriksson 

Vislanda.                              V. Torsås. 

Cenneth Gunnarsson 

Solveig Oscarsson 

Vislanda.                          Sävsjöström. 

Halmstad midsommarafton 1955.                              

 

                  

 
                                

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 99 Torsdagen den 30 Juni 1955. 
 

Mjölkbar – motorservice 
öppnas i Vislanda. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 På lördag öppnar Nils Kjellman i Vislanda sitt nya, förnämliga kvartsmiljonbygge 

omedelbart öster om järnvägsövergången precis invid genomfartsstråket Växjö – Ljungby 

för allmänheten och då icke minst motoristerna. Den ”fort”-liknande nybyggnaden 

inrymmer nämligen förutom Caltex bensinstation, vilken redan varit öppen i ungefär 

halvåret, även tvätt- och smörjhall för motorfordon och därjämte en trivsam mjölkbar. 

  Den sistnämnda har matsalen inrymd i källaren, där utmärkta lokaler även för fester och 

sammanträden finns, modernt och mycket trevligt inredd efter arkitekt Claes Knutsons, 

Alvesta, förslag. Själva bardisken är liksom det hypermoderna köket inrymd i första 

våningen, varefter en bred, ljus trappa leder ned till den sommartid skönt svala matsalen. 

  I källarvåningen finns även garage för mindre bilar med möjligheter till tvättning m.m. I 

anslutning till bensinstationen som ligger ypperligt vid genomfartsleden finns stor tvätt- 

och smörjhall, och i samma plan har även SJ några större garage. 

  Byggnaden är utförd så, att taket, om man så vill, med ganska enkla arbeten kan göras 

till en tjusig terrasservering – planer därpå har säkert hr Kjellman för framtiden. 

  På lördag öppnas barserveringen för allmänheten, och då bjuder man hela dagen 

gästerna på gratiskaffe. Anläggningen, som påbörjades för över ett år sedan, har en stor 

uppgift att fylla i Vislanda, som härmed fått både motorservice och barservering av 

modernaste snitt. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 103 Torsdagen den 7 Juli 1955. 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

Göte Lindell 

Kerstin Olsson 

Vislanda.                           Agunnaryd. 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 



 
29 

Ur Smålandsposten N:o 105 Måndagen den 11 Juli 1955. 
 

De våra ute i världen. 
 

Svensk hallåman i Canada. 
 

  Radiostationen CKUA, Edmonton Alberta, Canada, har varje söndag ett 20-minuters 

svenskt program. Programmets hallåman, programförfattare och allt i allo, är Harry 

Swedebrink. 

  Swedebrink är född i Hullingsved, Vislanda, och kom för några år sedan till Canada. 

Namnet Swedebrink har han antagit, sedan han vuxit upp. Hans tidigare släktnamn var 

Samuelsson.  

  Om någon har släkt eller vänner i västra Canada och vill glädja dem med en hälsning 

och en grammofonskiva, så kan de sända några rader i ämnet till Harry Swedebrink, 

Swedish Program, CKUA-Radio, Edmonton, Alberta, Canada. Han kommer då att spela 

skivan över radio med adress till edra vänner och släktingar och nämna från vem häls-

ningen kommer. Svenska skivarkivet på CKUA-Radio är inte så stort, så om ni vill bli 

riktigt säker på att få rätt skiva spelad, så sänd en skiva väl emballerad. 

  Svenska programmet över CKUA i Edmonton har gjort mycket för att hålla svenska 

språket levande bland svenskar och svenskättlingar i västra Canada och är mycket upp-

skattat av lyssnarkretsen. Förutom grammofonmusik och sång sändes svenska nyheter, 

och svenska förmågor i Edmonton sjunger och spelar. 

  I höst kommer Jussi Björling till Edmonton och håller konsert. Förmodligen kommer 

Swedebrink att dra honom upp till CKUA-Radio och ha honom att sjunga en extra aria. 

 

 

Födelsedagar. 
 

  95 år fyller om torsdag fru Eva Roth, Lindås, Vislanda. Hon är född i Håralycke, samma socken. 

Fadern var torpare. 

 – Till mitt födelsehem i Håralycke har jag flyttat inte mindre än tre gånger och lika många gånger 

därifrån, omtalar fru Roth. Redan som barn fick hon i tid rätt pröva vad livet hade att skänka ifråga 

om försakelser och umbäranden. Jag fick följa med min farbror ”Lill-Ola” i Sjötorpet och dika och 

flåhacka, säger hon. Jag kunde tjäna lite mer på att utföra karldagsverken än vanliga fruntimmers-

dagsverken. 

  Detta yttrande innebär inga överord. Hon var nämligen utrustad med utomordentligt god hälsa 

och ovanliga kroppskrafter. 

 – I Röshult grävde jag diken för en krona famnen, och dessutom fick jag gå till fots den långa 

vägen mellan Håralycke och arbetsplatsen. Så mycket karlarbete som kunde förekomma, fick jag 

vara med om. Tidigt fick jag lära mig slagtröska. Fem travar korn brukade far och jag tröska från 

klockan tre i ottan och till frukosten. 

  Vid 16 års ålder fick Eva anställning på mejeri i Flensburg i norra Tyskland. Där kvarstannade 

hon i tre år. Men sedan den tiden har jag aldrig förtärt smör eller grädde säger hon. Bara jag tänker 

på dessa matvaror, så mår jag illa. Vid 21 års ålder ingick hon äktenskap med soldaten Aug. Roth. 

Makarna bodde först i Håralycke, sedan i Skörda, för vilken gård hon tjänade. Sedan makarna givit 

livet åt sex barn, varav fyra ännu lever, rymde August Roth från sitt hem, lämnande maka och barn 

åt sitt öde och lät aldrig avhöra sig på tolv hela år. Men den sällsport duktiga kvinnan uppfostrade 

sina barn själv utan att ligga någon till last. På sitt ställe hade hon två kor att pyssla om jämte 

brukningen av jorden och allt annat arbete. För övrigt gick hon borta på dagsverken för 50 öre om 

dagen jämte födan på stället, då hon hade som bäst betalt. Sedan maken återvänt till hemmet, blev 

han blind och låg mesta tiden till sängs, innan han dog. Hon fick då försörja honom också. 

  Men det har aldrig varit oförenligt med Eva Roths kynne att klaga över sin lott. Hon har haft en 

dyrbar tillgång i sitt goda huvud och sin okuvliga hälsa som aldrig svikit. Hon har inte varit sjuk 

en enda dag under hela sin livstid. Till och med när hon fått barn, säger hon, har hon varit uppe 

och arbetat samma dag. 

 – En gång steg jag upp och mjölkade en ko på eftermiddagen, sedan jag fött barn på förmiddagen, 

berättar hon. Aldrig behövde barnmorskan anlitas utom vid första förlossningen. Någon flitigare 

kyrkobesökare finns knappast inom Vislanda församling än vad Eva Roth är än i denna dag. Hon 
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även hör förträffligt och har sina själsförmögenheter i gott behåll. För sex år sedan flyttade hon 

från Håralycke till sitt nuvarande hem, Stubbalycke, invid Vislanda kyrka. Sitt trevliga hem har 

hon tillsammans med sin yngste son Hjalmar Roth, som varit och är sin mors trogna stöd och 

hjälp. 

 

  85 år fyller om torsdag förre lantbrukaren Johan August Andersson, Nyatorp, Vislanda. Han till-

hör en gammal släkt med anor i Wieselska prästhuset i Vislanda. Hans närmaste anförvanter under 

föregående generationer har uppnått rekordlång levnadsålder. Sålunda hade hans far och tvenne 

farbröder en sammanlagd ålder av 300 år och uppväxta i Andersboda, Blädinge. Andersson är 

sonson till lantbrukaren m.m. Anders Nilsson och hans maka. I unga år ingick han äktenskap samt 

inköpte och övertog Nyatorp som han alltjämt innehar och brukar. Vid skötseln av detta sitt hem 

har han nedlagt mycken möda och omsorg. Han är nämligen en händig och kunnig man. Bland 

annat har han av ortsbefolkningen varit mycket anlitad som byggnadssnickare, taktäckare m.m. Då 

Anderssons far dog för tolv år sedan i en ålder av nära 102 år, blev Andersson ägare även till 

föräldrahemmet. Andersson sålde emellertid genast Andersboda till sin son kyrkoväktaren i 

Blädinge Karl Andersson, som länge brukat gården åt den åldrige fadern och farfadern. Jubilaren 

är fortfarande av bästa vigör och deltager i förekommande arbeten. Sitt lantbruk har han över-

lämnat till sonen Sven men bor fortfarande kvar i samma bostad som tidigare, sedan sonen uppfört 

en tidsenlig villa åt sig intill den förra mangårdsbyggnaden. Andersson är en gedigen och redbar 

person, som åtnjuter stora sympatier i sin hembygd. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 109 Måndagen den 18 Juli 1955. 
 

Dödsfall. 
 

  Henrik Nilsson †. På sanatoriet Lugnet har efter 

en tids sjukdom f. kvarn- och sågverksägaren 

Henrik Nilsson, Sofiero, Vislanda, avlidit. 

  Den bortgångne var i sitt 64:e levnadsår och var, 

trots att han i många år plågats av sjukdom, i daglig 

verksamhet tills för blott några dagar sedan. Han var 

född i Tubbaremma, Vislanda, och kom därifrån till 

Aplamon. Fram till 1913 arbetade han jämte brö-

derna i Sibbe Johanssons kvarn och sågverksrörelse 

i Kvarnadal. Från samma år inköpte den bortgångne 

samt de båda bröderna Sibbe och Samuel rörelsen 

och drev denna i egen regi fram till år 1945, då man 

sålde den och flyttade till Växjö. I fjol köpte makar-

na Nilsson fastigheten Sofiero, där de sedan dess 

varit bosatta. Även sedan rörelsen i Kvarnadal över-

tagits av sågverksägaren Emil Lindell, Vislanda, har 

den bortgångne tidvis varit den nye ägaren behjälp-

lig. Med Henrik Nilsson bortgick en man med syn-

nerligen stora musikaliska anlag. Redan som 17-

åring gjorde han sitt första vikariat som kyrko-

musiker i Vislanda kyrka efter att ha gått i musik-

lära hos dåvarande kantor Sjöstrand, Vislanda. 

Även i övrigt var den bortgångne i besittning av ett rikt vetande inom många områden. Personligen 

var han öppenhjärtlig och språksam och blev därför omtyckt av alla. 

  Närmast sörjande är makan Naemi samt syskon. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 113 Måndagen den 25 Juli 1955. 
 
Gräsbrand i Vislanda.  Banvallen vid stambanan söder om Vislanda antändes på 

lördagen av ett passerande tåg, troligen genom att en bromstrumma låst sig. Vislanda 

brandkår alarmerades och kunde snart släcka elden, innan den fått större spridning. 

 

 

 
 

Min älskade make 

och vår broder 

Henrik Nilsson 
har lugnt och stilla insomnat i sitt 

64:e levnadsår. I vår sorg deltager 

syskon, släktingar och en stor 

vänkrets. 

Sofiero, Vislanda den 15/7 1955. 

NAEMI. 

Samuel Nilsson. 

Stilla, stilla du käre nu slumrar. 

Borta från sjukdom oro och strid. 
Stor är vår saknad men dock vi dig 

unnar 

Älskade Henrik vila i frid. 

Sv. ps. 554: 6. 
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Ur Smålandsposten N:o 114 Tisdagen den 26 Juli 1955. 
 

Dödsfall. 
 

  Jenny Törnqvist †. Efter en tids sjukdom avled på 

söndagen fru Jenny Törnqvist, Piggaboda, Vislanda, 

i sitt 69:e levnadsår. 

  Den avlidna, som var född i Ryssby församling, 

var äldst av tolv syskon. Hon har fostrat en stor 

barnskara till dugliga samhällsmedborgare, samt har 

varit en ovanligt energisk och dugande husmor, som 

helt gått upp i omsorgen om sitt och de sina.  

  Hon sörjes närmast av maken, hemmansägaren 

Robert Törnqvist, samt fem söner och fyra döttrar, 

elva syskon samt barnbarn, barnbarnsbarn, svär-

söner och sonhustrur. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 117 Måndagen den 1 Augusti 1955. 
 
 

 

 

 

   

   

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 121 Måndagen den 8 Augusti 1955. 
 
De gamlas dag, firades i går i Vislanda med högmässa och nattvardsgång i Vislanda 

kyrka. 

  Kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, höll predikan över ämnet ”Vad kan ljusets barn lära 

av denna tidsålders barn?” Efter gudstjänstens slut samlades de gamla i Centralskolan, där 

genom de kyrkliga sykretsarnas försorg bjöds på smörgåsar, kakor och kaffe. Kyrkoherde 

Jonson hälsade här välkommen och höll parentation över de 17 som dött sedan förra årets 

”De gamlas dag”. Kyrkoherden föredrog också prosten Elmblads dikt ”Vid sjuttio år” 

samt sjöng tre av Davids psalmer. Som avslutning höll kyrkoherden en kort andaktsstund. 

Kamrer Edvin Wollert framförde de gamlas tack till kyrkoherden och medlemmarna i de 

kyrkliga sykretsarna. 

 

 

 

 
 

Min älskade maka, 

vår kära lilla mor, 

mormor och farmor 

Jenny Törnqvist 
har idag stilla insomnat i tron på sin 

Frälsare i sitt 69:de levnadsår. Djupt 

sörjd och saknad av mig, barn och 

barnbarn, syskon, släkt och många 

vänner. 

Piggaboda, Vislanda den 24 juli 1955. 

ROBERT TÖRNQVIST. 

Barn.   Barnbarn. 

Lilla mor, ack vårt hjärta, 

är så fyllt av tack till dig. 
Vi som aldrig kunnat fatta 

hur det var att mista dig 

Gud han giver många gåvor 
om och om igen. 

Men han giver blott en moder, 

Aldrig får vi mor igen. 

Sv. Ps. 66. 
 

 

 

Ivar Pettersson 

Margit Johansson 

Vislanda.                               Vislanda. 

Malmö. 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Skörda–Vislanda vägsamfällighet, har hållit årsmöte hos trävaruhandanden Per 

Samuelsson, Elnaryd. 

  Till ordförande omvaldes Per Samuelsson. Övriga ledamöter i styrelsen blev lant-

brukaren Axel Hagberg, Hästhagen, och Artur Johansson, Granhult. Till revisorer valdes 

Albin Svensson, Kalkatorp, och Aron Karlsson, Espetuna, Blädinge. 

  Åt styrelsen uppdrogs att, om denna fann det behövligt, låta verkställa grusning. 

Järnvägen har under året använt vägen för transport av material vid byggandet av 

dubbelspår. För slitaget av vägen har järnvägen förbundit sig återställa vägen i dess 

ursprungliga skick, och denna utfästelse har i stort sett verkställts även om en del arbeten 

återstår. 

 

Två olyckor i Vislanda. 
 

  Det har varit lugnt på olycksfronten i Vislanda på sistone, och inte på över ett halvt år 

har någon trafikolycka inträffat där, tills två olyckor hände under veckohelgen, båda 

orsakade av oförstånd. 

  På lördagen inträffade en krock mellan en personbil och en motorcykel i korsningen 

mellan Gröna gatan och Västra Järnvägsgatan. Bilen, som fördes av en kvinna, saknade 

brukbar färdriktningsvisare. Utan att göra något tecken svängde hon åt höger och skar 

därvid motorcyklistens färdriktning. Denne observerade inte i tid den oväntade manövern 

och krockade bilens bakända. Framhjulet hakade fast i bilens stötfångare, och motor-

cykeln släpade med ett par meter. Turligt nog kom motorcyklisten undan äventyret utan 

skador. De materiella skadorna var av mindre omfattning. 

  Den andra olyckan inträffade i går på stora huvudleden i östra utkanten av Vislanda. En 

femårig pojke kom på barncykel ut på stora vägen, körde först på höger sida men 

sneddade sedan över till den vänstra, där två något äldre barn cyklade i bredd. Bakom 

honom kom en bil, som gjorde en mycket kraftig inbromsning. Bilen stötte dock till 

pojken, som välte ned i vänstra kantens dike. Pojken ådrog sig en del skador och fördes i 

ambulans till Växjö lasarett. Skadorna var dock inre av livsfarlig art. 

 
Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka sammanvigdes i går affärsföreståndare Rolf Henriksson, Landskrona, 

och fröken Marianne Ferm, dotter till sågverksarbetaren Emil Ferm och hans maka, 

Vislanda. Då brudparet intågade i kyrkan spelade kantor Ernst Rosengren Bröllops-

marschen ur ”En midsommarnattsdröm” av Mendelsohn. Brudens broder kontorist Stig 

Ferm, Växjö, spelade ett solo för esskornett till orgelackompanjemang. Vigseln för-

rättades av kyrkoherde Eskil Jonson, som talade över Davids psalm 127: 1 och sjöng 

brudmässan. När de nygifta lämnade kyrkan spelades Larghetto av J. Speth. Efter vigseln 

gav brudens föräldrar middag i Vislanda Folkets park. Här hyllades brudparet med tal och 

mycken sång och musik samt telegram. 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 122 Tisdagen den 9 Augusti 1955. 
 
 

 

 

 

   

   

 

 

 

Olle Ragnarsson 

Marianne Ljungberg 

Vislanda.                                

Halmstad den 6 aug. 1955. 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 125 Måndagen den 15 Augusti 1955. 
 

Grunden till Vislanda 

gamla kyrka frilagd 
 

 Vislanda hembygdsförening firade igår 

Hembygdens dag. Festligheten hade för-

lagts till Gamla prästgården. Här låg den 

gamla kyrkan, som revs ned 1794. Den var 

uppförd av trä och var 20,7 m. lång och 7,7 

m. hög. Kyrkan bar enligt Wieselgren tyd-

liga spår efter att ha fått sin äldsta inredning 

under den katolska tiden. Grunden till kyr-

kan har nu frilagts och på den plats, där 

altaret var beläget, nu rests ett kors. Dess-

utom har byggts en klockstapel, i vilken en 

mindre klocka upphängts. 

  En mycket stor publik hade bänkat sig 

framför korset, när Vislanda musikkår in-

ledde högtidligheten med att spela ”Härlig 

är jorden”. Föreningens ordförande, hem-

mansägare Per Engkvist, Piggaboda, häl-

sade därefter välkommen och redogjorde för 

programmet. Invigningen av minnes--

märkena föregicks av klockringning. Efter 

det att psalmen ”Fädernas kyrka” sjungits, 

förrättade kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, invigningen. Kyrkoherden gav en 

intressant historik över den gamla kyrkan och slutade med att läsa kollektbönen och 

evangeliet, som lästes sista söndagen gudstjänst hölls i gamla kyrkan. Psalmen ”Med 

pelarstoder tolv står Herrens helga kyrka” sjöngs, varefter kyrkoherde Jonson sjöng ”Det 

är ett kosteligt ting att tacka Herran”. Under kaffepausen underhöll musikkåren med ett 

musiknummer. 

  Rektor Thorsten Petersson, Växjö, höll så föredrag över ämnet ”Några drag ur Värends 

historia”. Talaren gav en mycket intressant återblick på Värendsbornas sega kamp för 

tillvaron, och det sakliga och humoristiska anförandet formade sig till en hyllning av 

smålänningarna. Hr Johan Johansson, Lidnäs, talade om naturvård. Till sist framförde hr 

Engkvist hembygdsföreningens tack, och kyrkoherde Jonson avslutade den vackra och 

mycket givande hembygdsdagen med att läsa välsignelsen och gemensamt sjöngs 

aftonpsalmen ”Så går en dag än från vår tid”. 

 

Födelsedag. 
 

 

60 år fyller på tisdag vaktmästare Karl Johansson, Sandvik, Växjö. 

Han är född i Norrefåll, Vislanda och verkade i många år som snickare 

i sin hembygd. 1933 kom han till Växjö och blev vaktmästare hos 

Växjö skyttegille, en befattning som han fortfarande har. Skyttet är en 

sport, som ligger honom varmt om hjärtat, och han har nedlagt ett 

intresserat och uppoffrande arbete för skytterörelsen. Han har deltagit i 

riksskyttetävlingar och hans imponerande prissamling vittnar om 

skicklighet. Under 22 år som vaktmästare vid skjutbanan i Sandvik, är 

det många som haft hr Johansson som instruktör och skjutledare. En 

stor hobby är jakten och han har fällt inte mindre är fjorton älgar. 

Sedan några år är han även sysselsatt i textilbranschen. 

Kyrkoherde Eskil Jonson vid altaret och framför det 

resta korset. 

60 åring 
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Ur Smålandsposten N:o 129 Måndagen den 22 Augusti 1955. 
 
 

 

 

 

   

   
 

Ur Smålandsposten N:o 131 Torsdagen den 25 Augusti 1955. 
 

Musiklivet i Vislanda. 
 

  Det finns många sätt att komma upp sig här i livet. Ett sätt är att blåsa upp sig. En herre, 

som så att säga, har blåst upp sig och Vislanda i högre atmosfärer är kontorist Stig Ferm. 

Som liten skolgrabb förnöjde han sig och oss klasskamrater med sitt dragspel – 

Spiskroksvalsen var hans special då. Redan då hade han börjat blåsa trumpet – och 

trumpeten blev hans stora lidelse. Fadern, Emil Ferm är Vislandas dragspelsdirektör, 

anlitad till de flesta familjefester. 

  Som 16-åring var Stig Ferm mogen till att bilda egen orkester. Det var under åren 1946–

1951 en populär dansorkester i länet. I dag har Stig Ferm en hel pluton nästan under sitt 

befäl. Av dansorkesterledaren har det blivit en direktör, Stig har inte något papper på den 

titeln, men han presiderar som en sådan. Dirigentpinnen för han med bravur för Vislanda 

musikkår – en blåsorkester som mönstrar 17 man. Den startades 1946 och då var styrkan 

åtta man. Nu är den Värends hemvärnsområdes musikkår, och när den för fem år sedan 

fick den befattningen var den först i sitt slag i svensk landsort. 

  Ett tag var de med i Kronobergarnas träningar och konserterade vid vissa tillfällen 

tillsammans med dessa. Nu är de solo, och det går bra, säger Stig, när vi får honom att 

andas lite mellan blåsningarna. Vi har fem konserter under året för de 700 kr., vi har från 

kommunen, tre i Vislanda och två i Blädinge. Dessa skall vi ge, och sedan blir det ju 

många extra vid helger och andra högtidliga tillfällen. 

 – Är det mycket folk som lyssnar på edra konserter? 

 – För all del, men nog kunde det vara bättre. 

 – Musikintresset är ganska stort bland de aktiva, eller hur? 

 – Det kan man gott säga. Vi har ju även en musikcirkel som just nu är lite nere kanske, 

men det endast en tillfällighet. Det är lite ont om stråkar i Vislanda. På söndag skall vi 

försöka bättra på ekonomin lite med den musikfest vi då blåser upp. På programmet står 

även Lasses orkester. Lasse är ett parallellfall till Stig Ferm. Han är son till en dragspelare 

– Johansson och hade ett tag en egen familjetrio. Lasses special är trumpeten och när Stig 

lade dansen åt sidan tog Lasse vid – som 15-åring – och nu kuskar Lasse runt i Småland 

och angränsande provinser med sina ”lirare”. När vi hade nöjet höra deras träning på 

söndagsförmiddagen hade de nyss kommit från Karlskrona, och några timmar senare var 

de på väg till Lammhult. En musiker får sannerligen vara med i virvlarna. Kul, säger 

Lasse, som nu är ledare i musikkåren. 

  Av två musikintresserade familjer har det vuxit fram ett musikintresse i Vislanda som vi 

alla som vistas där och även andra i länet har stor glädje av.  

  Vid vissa tillfällen roar sig Lasse med att plocka ihop en dansorkester på 11 man, han tar 

sin egen besättning och de gamla spelarna från Stigs danstid. En sak som hälsas med 

förtjusning av dansentusiasterna i bygden. 

  Stig Ferm – Lasse Johansson – två tongivande grabbar i Vislanda. De har skänkt oss 

många trevliga stunder med sitt spel, och vi hoppas att de fortsätter med att ge oss 

blåsningar.                                                                                                

                                                                                                                      Svenne. 

 

 

Ivar Andersson 

Evy Nylander 

Vislanda.                             Jönköping.                            

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 132 Lördagen den 27 Augusti 1955. 
 

Idrottskrönika från 
Vislanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vi hade en riktigt trevlig karusellafton i Vislanda för en tid sedan. Årets match stod på 

programmet – matchen gällde det ädla fotbollsspelet och de som stred i damm och grus 

på den s.k. fotbollsplanen var nabon Grimslöv och våra röd-vita bröder. Denna 

tillställning har liksom legat kvar och dallrat över bygden en hel vecka. Det är inte 

vardagsmat precis att slå Grimslöv numera. Förr i tiden var Grimslöv en munsbit för 

Vislanda och nämndes inte på samma dag i fotbollssammanhang. De sista åren har 

Grimslöv sportat upp sig, medan Vislanda dalat. På så vis har de liksom kommit på sam-

ma våglängd. Det låg en förtätad spänning runt arenan före kickoff – när väl läderkulan 

kommit igång blev det ett fasligt väsen. Faktum är att den skarpaste matchen inför en 

sansad åskådare, var den mellan de båda lagens anhängare. Full komedi – och en herre 

som höll en skarp underhållning var det gästande lagets tränare som med het inlevelse 

drev på sina adepter – rena karusellen, vilket inte var så egendomligt om man betänker att 

mannen ifråga är nöjesbranschens karusellpappa. 

  Bortsett från den extra föreställningen publiken gav, visade Vislandapojkarna kämpa-

takter. Efter de här två poänggivande matcherna som nu är avverkade, seglar de rödvita i 

god vind. De har fått självförtroende och det är en viktig ingrediens för att komma 

någonstans. Som vi påpekade vid korpseriens kollning finns det ett gott material i bygden 

– konsten är bara att få något utav det – Sunne Jönsson, Rydaholm, är tydligen mannen 

till att få pli på pojkarna – det har berättats att föreningen vidtalat honom att fortsätta 

slavdrivandet hösten ut. 

  Det är en förunderlig makt, föreningen kan ha i ett samhälle – vi träffade en ”kom-

munalgubbe” och han var inne på den linjen att nu när pojkarna visar en sådan glöd så 

borde något göras åt planen så fort som möjligt. Varför inte vänta med det stora projektet 

En av Vislanda trognaste fotbollsvänner – ”Bad-Gustav” – han är en stor man 

inom Vislanda fotbollsvärld. Nere i källaren får grabbarna, såväl gästande lag 

som hemmapojkarna, klä om och duscha. I detta idrottsvännernas hus går 

eftersnackets vågor och Gustav är den som vet allt om bollens bana i nästan 
hela nervsystemet. Här har vi Gustav Johansson vid en annan hobby, 

blommor. Denna kungslilja har 33 blommor och man vet ju aldrig om denna 

ovanlighet inom blomstervärlden givit bollgrabbarna inspiration till att 
blomma upp. Gustav har i varje fall gjort sitt. 
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så länge, sa han, och sätta igång med att förbättra den som är. Både plan och löparbanor 

skulle än en gång kunna piffas upp. Tänk, om denna ide blev verklighet. Nästa år firar 

föreningen 50-årsjubileum. En uppsnyggad plan skulle förhöja festandet betydligt. Och 

får vi banor så tror jag friidrotten blomstrar upp igen. En herre som ännu har mycket att 

ge om han ville, är Bengt Esstorp. Denne av naturen så spänstige grabb slutade på tok för 

tidigt med höjdskuttning och springning. 

  En grabb som däremot forsar fram med ungdomlig glöd är Karl-Göran Ek. I våras var 

han D-klassare, men efter goda åkningar i denna klass begärde han dispens av cykel-

förbundet om att få åka i klass C. Det beviljades och i denna bokstavs strid har han visat 

sådana takter att han på söndag är skrudad i Smålands tröja vid landskapsmatchen mellan 

Skåne, Stockholm och Småland. Jag har en stark känsla av att Rauno också varit med i 

laget om inte magsjukdomen satt stopp för vidare cykellopp. Hans åkningar på för-

säsongen var meriterande. 

  Vid Allbomästerskapet i skytte lyckades John Engkvist bäst, en klasseger bokades han 

för. 

  Ingvar Eriksson är även snabb i skogen utan skidor. I söndagens serietävling i orien-

tering sprang han hem långa banan och laget som helhet klarade sig kvar i B-lagsgruppen. 
 

                                                                                                                      Svenne. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 134 Tisdagen den 30 Augusti 1955. 
 

Vandrande arbetsmyra bor 

i Vislanda 
 

Arbetar en hel dag för sju kr. 

 

  Att få en fullt arbetsför karl att 

arbeta tio timmar om dagen för en 

dagspenning av sju kronor torde väl 

höra till sällsyntheterna. Men värl-

den är full av under, och lantbrukar-

na i Vislanda är lyckliga nog att ha 

tillgång till en sådan man. Enbart 

detta att i dessa tider av brist på ar-

betskraft kunna få tag på en kraftig 

karl, som har lust och krafter att 

hjälpa till, när det är som brådast 

med skörden är ju oerhört värdefullt. 

Och när därtill kommer att den goda 

arbetskraften nästan ger bort sig 

själv, ja då är det lätt att förstå, att 

det är en formlig dragkamp om ho-

nom. Populär och beundrad av alla 

är han därför Ola i Moshult, som alla säger. I kyrkboken står det annars Ola Håkansson. 

  Han är född någon gång på 1880-talet. Den precisa åldern vill han behålla för sig själv, 

och det är honom väl unnat. Men ett är säkert: Ola är spänstig och ungdomlig och inte 

rädd att ta ett rejält nappatag med yxa, såg eller lie. Och långt ifrån bekväm är han. Aldrig 

har han sadlat något åkdon av något slag, inte ens en cykel. 

 – Vad skall man med en cykel, säger han, när man har ben. Jag springer lätt och ledigt, 

och nog skulle jag lekande lätt kunna gå riksmarschen alltid. 

Här har vi Ola Håkansson tillsammans med en för dagen lyck-

ligt lottad lantbrukare Per-Emil Bengtsson, Lindås, Vislanda. 
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  Det tror vi säkert. Varje dag är en riksmarsch för Ola. Från och till arbetet går han varje 

dag minst en halvmil. Oftast ligger gården, som han skall till, betydligt längre bort. Redan 

kl. 6 är Ola på språng, och när han traskar hem, är det mörkt. Så någon 8-timmarsdag 

existerar inte för honom. 

 – Men varför denna långa arbetsdag och varför denna ringa penning för dagens möda? 

 – Ja, det har blivit så, säger Ola. Det har ju inte blivit av att jag höjt taxan ännu. Jag 

ökade från fem till sju kr. nu för något år sedan, och det får väl stanna vid det. Och 

bönderna myser naturligtvis. Ola å sin sida trivs med tillvaron hos bönderna och att få 

cirkulera i bygden. Han är den vandrande arbetsmyran. 

  När han var yngre var han ”fästad”, som han säger, hos Magni Olsson i Brohult i sju år. 

Det var i början av 1900-talet, och lönen gick upp till 225 kr. för året. Det var mycket på 

den tiden och så hög lön hade inte många. 

 – Men det var väl så att jag hade lätt för att arbeta, och det var ganska skojigt att se, hur 

bönderna liksom slogs om mig. Kristina Johansson i Värmanshult bjöd mig 25 kr. mer 

om året. Jag slog till och var hos henne i sex månader. Längre blev det inte ty en dag när 

jag kom till kvarns med mäld, så stod Magni Olsson och passade mig där. Du måste 

komma tillbaka till mig, sa han, jag klarar mig inte utan dig. Du får vad du vill ha i lön. 

Det blev så. 

  På 1920-talet började jag på mossarna. Jag arbetade natt och 

dag, för det blev oftast dubbla skift. Jag var dock aldrig trött 

på den tiden. Det gick så lätt, och när jag kom hem, så var det 

till att hjälpa till på fädernegården. Inte blev det många tim-

mars sömn inte. Under de sista krigsåren var jag också i fejd 

med torv – ganska hyggligt med betalning – jag tjänade 40–50 

kr. om dagen. 

  När man hör detta och så ser vilken glöd och nit Ola lägger i 

dagen, vad han än tager sig före med hos bönderna, så kan 

man inte annat än att förundra sig över att han nu går för sju 

kr. 

 – Ska ni inte öka taxan, kastar vi fram, när han sitter och 

pratar vid en kopp kaffe hos en av de torpare, som för dagen är 

den lycklige ägaren av Olas arbetskraft. 

 – Det kanske man skulle. Det säger alla. Ola myser lite, 

medan han låter sig väl smaka av bordets läckerheter, god mat 

är värt mycket – men det är klart att någon krona kunde man 

nog höja, utan att vara oskälig. 

  Klockan är närmare nio på kvällen. Han anlände vid 7-tiden. 

Ola har varit i gång över tolv timmar men inte syns det, och 

det sjunde decenniet har fångat honom i sina garn. Han är 

fortfarande ynglingen med det friska brunbrända ansiktet, med 

kraft i arm och en ljus livssyn i barm. 

  Och i benen är det krut. När han i den sena aftonen sätter 

iväg, så kan man inte annat än att stå i stum beundran för den-

ne man, som på ett sådant strålande sätt bevarat den ungdomliga spänsten och livsglädjen 

genom arbete. Ola är ett praktexemplar för arbetets söner, och en stor tillgång för bygden. 

Ola har på ett beundransvärt sätt visat, att arbete befordrar hälsa och välstånd. Cykel, 

sjukdom och misströstan har alltid varit honom fjärran och vi alla i Vislanda som har lärt 

att känna honom, kan endast önska, att han skall få har kvar sin livskraft länge ännu. Han 

behövs i bygden! 

                                                                                                                      Svenne. 

 

 

 

 

 

God mat är en av livets bästa 

kryddor anser Ola och njuter 

här i fulla drag av eftermid-
dagsmålet. 
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Ur Smålandsposten N:o 140 Lördagen den 10 September 1955. 
 

Rättegångs- och polissaker. 

 
Experimenthus kostade böter. 

 

  En byggmästare från Vislanda stod instämd för förseelse mot byggnadsstadgan. Han 

hade utan byggnadslov påbörjat uppförandet av ett bostadshus, fått anmärkning och sedan 

sent omsider lagt in om tillstånd men ännu icke fått sådant. Bygget var dock nu i det 

närmaste färdigt, och det visade sig vara ett kanhända revolutionerande husbygge i helt 

ny typ för 24.000 kr. Vid handläggningen resonerades mest om husbygget, mindre än 

förseelsen, men böter blev det med 10 x 2 kronor. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 142 Tisdagen den 13 September 1955. 

 
 

 

 

 

   

   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 143 Torsdagen den 15 September 1955. 
 
Metningstävlan i Vislanda. Metningstävlan var på söndagen anordnad vid Borrasjön, 

Vislanda. 

  Det var den tredje tävlingen som anordnats i Fiskeriföreningens regi, och avsikten är att 

densamma skall bli årligen återkommande. Söndagens tävling hade lockat 50-talet 

deltagare och en talrik publik. Arrangörerna hade genom servering och liknande sörjt för 

en trevlig sammankomst. Tävlingen gick i två omgångar med en tävlingstid av en timme 

per gång. 

  Resultat: 1) Emil Karlsson, Lönshult 12 p. 2) Rune Niesel, Vislanda, 10, 3) Hilding 

Lönegård, Mörhult, 8, 4) Karl-Allan Lönegård, d:o, 7, 5) Bertil Olsson, Mörhult, 6,         

6) Stig Pettersson, Spånhult, 6, 7) Olle Ragnarsson, Fållen, 5, 8) Sture Lidman, 

Hjortsberga, 5, 9) Per Lönegård, Vislanda, 4, 10) Erik Nilsson, Fållen, 4 p. 

  Efter tävlingen hölls prisutdelning. Priser utdelades även för fjolårets metningstävlan. 

 

 

 

Viggo Andersson 

Ulla Hulth 

Ljungby.                                Vislanda.  

Vislanda den 10/9.                             

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

Marknadsdans 
Vislanda Folkpark 

torsdagen den 5/9 kl. 19. 

Musik: LASSES ORKESTER 

Alla välkomna.                                                        Styrelsen. 
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Ur Smålandsposten N:o 144 Lördagen den 17 September 1955. 
 
Gasförgiftad.  Byggmästaren Sture Salomonsson, Vislanda, blev på onsdagen gasför-

giftad, då han körde en grävskopa. 

  Genom en läcka i avgasröret strömmade gaserna in i förarhytten. Salomonsson kände sig 

illamående och lämnade förarehytten för att få frisk luft. Just som han lämnade hytten 

segnade han medvetslös ned. Efter en stund kvicknade han dock till och genom 

arbetskamraternas försorg forslades han till sitt hem. 

 

Vislandabo skadad vid omkullkörning.  I torsdags råkade byggnadsarbetare Ingvar 

Eriksson, Riddarehem, Vislanda, ut för en olyckshändelse, då han var på väg till sitt 

arbete. 

  Eriksson körde på en motorcykel, och då han skulle bromsa in i en kurva på 

Hönetorpsvägen låste sig framhjulet, så att Eriksson körde omkull och erhöll en del sår i 

ansiktet och på händerna. Han kunde dock själv ta sig till provinsialläkare Folke 

Rosenkvist, Vislanda, och få såren omsedda, varefter han fick återvända till hemmet, där 

han får tillbringa några dagars sjukledighet. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 148 Lördagen den 24 September 1955. 
 

Nytt byggnadssätt i Vislanda 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bröderna Salomonssons byggnads AB i Vislanda har under sommaren uppfört en 1-

plansvilla, som tilldragit sig mycket stort intresse bland ortsbefolkningen både i fråga om 

byggnadssättet och kostnaderna.  

  Huset, som saknar källare, är byggt på en 10 cm. tjock armerad betongplatta. På denna 

har så lagts 60 mm. tjock glasull och därefter 10 cm. tjock Tretong. I det sistnämnda är 

varmluftskanaler ingjutna. Uppvärmningen skall nämligen ske medelst varmluft från en 

med fläkt försedd oljekamin och den varma luften blåses in vid golvlisterna. Man slipper 

därvid ifrån alla rörledningar och element. Vägg och spant är konstruerade enligt spänn-

stolssystem. Mellan dessa träkonstruktioner är infällda träullsmattor á 70 mm. tjocka. 

  Denna matta putsas på bägge sidor. Insidan klädes med 60 mm. tjock glasullsmatta och 

till sist med 14 mm. tjock Gipsymatta. Utsidan belägges först med nät. Därefter med 3 

mm. tjock armeringstråd, 20 cm. mellan varje, och sedan putsas utsidan och sprutmålas. 

Väggens tjocklek kommer att uppgå till 16,5 cm. och dess värmebehållande förmåga 

motsvarar ett K-värde av 0,30. Huset är 12,62 x 7,62 m. och innehåller fyra rum, rymlig 

hall, kök, badrum, wc och flera garderober. Rumshöjden är 2,45 m. Samtliga fönster utom 

i köket är perspektivfönster och dörrarna är av modern konstruktion. All trossning är 
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utförd av glasullsfiber. Köket är mycket modernt med bl.a. el. spis och kylskåp. Här finns 

förutom skafferi en matkällare. Eftersom denna befinner sig ovan jorden, kommer den att 

hålla sval genom att man låter kallvatten, som skall användas, rinna genom en lång 

kopparrörsslinga, som är fäst uppe vid taket. I badrummet, som är 1,7 x 2,2 m., finns 

också plats för en mindre tvättmaskin och rostfri strykbräda jämte ett torkskåp. 

  En elektrisk varmvattenberedare kommer att svara för varmvattnet. I vinkel med huset 

skall byggas ett garage, 3,7 x 6 m., vilket också blir ett gott vindskydd för den terrass som 

skall ligga utanför köket. Ja, vad kostar det nu att bygga allt detta? Byggmästaren svarar 

att färdigt för inflyttning går det att göra för 25.000 kr. Nu på söndag blir det visning av 

experimenthuset, och samtidigt har Svanbrings möbelfirma anordnat möbelutställning i 

den nybyggda villan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Solen vållade Vislandakrock.  Vid 7-tiden på torsdagsmorgonen inträffade vid Brohult i 

Vislanda en kollision mellan en lastbil från Vislanda och en personbil från Eneryda, 

varvid stora materiella skador orsakades. 

  Lastbilen kom från Vislanda på väg mot Agunnaryd. Vid Brohult mötte den personbilen, 

som kom västerifrån och körde mitt i vägen, som här är ganska smal. Enligt egen uppgift 

var personbilsföraren så bländad av den uppgående solen, att han inte alls såg lastbilen. 

Denna sökte undvika kollision genom att hålla så långt ut i vänster som möjligt, man 

bilarnas högra frampartier stötte ihop, och trots ringa fart från båda hållen blev de 

materiella skadorna rätt stora. Lastbilen hade nedförsbacke och drog med sig personbilen, 

som vändes om på vägbanan.  

  En passagerare i personbilen ådrog sig skärsår och en benskada och måste föras till 

läkare för vård. Båda bilarna måste bogseras från platsen. 

 

Bostadsfrågan 

INGET PROBLEM. 

För 25.000 kronor kan Ni bli ägare till en hemtrevlig 

enfamiljsvilla med 4 rum och kök, wc, badrum, el-spis, 

kylskåp, garage … 

Alla moderna bekvämligheter! 

Bo hemtrevligt! 

Bo bra! 

Bo billigt i den nykonstruerade enfamiljsvillan! 

Visning i morgon hela dagen                     Alla välkomna! 

Byggmästare Sture Salomonsson, 
Vislanda 
 

Möbler och mattor 

som är utställda i byggmästare Sture Salomonssons 

enfamiljsvilla har levererats av firma 

Svanbrings Möbler 
VISLANDA. 

Tel. 139. 
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Ur Smålandsposten N:o 152 Lördagen den 1 Oktober 1955. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
Dödsfall. 
 

Clara Svensson †. I tisdags avled å Vislanda ålderdomshem sömmerskan Clara Svensson, Höne-

torp, Vislanda, 78 år gammal. 

  Hon var född i Vislanda, där hon med undantag av två år i Amerika har bott i hela sitt liv. 

  Närmast sörjande är två systrar och en systerson i Amerika. 
 

Eva Pettersson †. Änkefru Eva Pettersson, Vislanda, avled i torsdags efter en lång tids sjukdom. 

  Hon var född i Lilla Hyltan, Vislanda, den 24 december 1871. Med henne bortgick en mycket 

arbetsam och strävsam människa.  

  Hon sörjes närmast av tre söner och två döttrar. Karl är anställd vid SJ:s skrotningsverkstad i 

Hästhagen, Vislanda, Holger verkmästare i Uddevalla, Edvin målare i Värnamo, dottern Ida är gift 

med verkmästare Mauritz Åtoft, Alingsås, och Edit med förste postiljon Gösta Nilsson, Uddevalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 154 Tisdagen den 4 Oktober 1955. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller på torsdag hemmansägaren August Bengtsson, Skeppshult, Vislanda. Han är född i 

Rickardshult, Vislanda. Redan från unga år fick han vänja sig vid att arbeta. Efter att ha arbetat vid 

järnvägsbygge, Hästhagens torvmosse och vid jordbruk, köpte han 1916 kyrkovärd Johannes 

Anderssons i Skeppshult gård. Samma år gifte han sig med kyrkovärdens dotter. Aug. Bengtsson 

har alltid varit mycket arbetsam, och med sin lugna och jämna arbetstakt har han hunnit med mer 

arbete än de flesta. Ibland kopplar han av från arbetet och ägnar sig åt sin stora hobby, jakt. Han är 

mycket kyrkligt intresserad och är ledamot av kyrkofullmäktige. I Vislanda pastorats brand-

stodsbolag är han styrelseledamot och t.o.m. huvudmannasammanträdet i år var han ledamot av 

styrelsen för Vislanda pastorats sparbank. 

 

 

 

 

 
 

Vår kära mor 

Eva Pettersson 
har i dag lugnt och stilla lämnat oss i 

tron på sin Frälsare. Sörjd av oss 

barn barnbarn och barnbarnsbarn, 

släkt och vänner. 

Vislanda den 29/9 1955. 

BARNEN. 

Sv. ps 298: 1. 

 

 

 
 

Vår kära syster 

Clara Svensson 
har i dag stilla avlidit i en ålder av 78 

år, sörjd av oss, släkt och vänner. 

Hönetorp, Vislanda den 27 sept. 1955. 

SYSKONEN. 

Syskonbarn. 

Sv. ps. 577. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka fredagen den 7 okt. kl. 4 em. 
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Ur Smålandsposten N:o 155 Torsdagen den 6 Oktober 1955. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  

 
Dödsfall. 
 

Jon Petersson †. I tisdags avled Vislanda äldste innevånare, f. lantbrukaren Jon Petersson, Haga-

borg, Vislanda. 

  Den avlidne var född i Vislanda 1858. Under ett 40-tal år innehade han en gård i Ekenäs, Vis-

landa. Makan avled 1922. Sedan många år tillbaka har han varit bosatt i Hagaborg, där han åtnjutit 

bästa omvårdnad av fru Gerda Svensson. 

  Närmast sörjes han av en son, f. banbiträdet Karl Olofsson, Grimslöv, sonhustru, svärson, åldrig 

broder och barnbarn. 
 

Ingrid Svensson †. Hos en fosterdotter i Kärringe, Angelstad, avled på tisdagen efter ett långt 

lidande fru Ingrid Svensson, maka till lantbrukaren Olof Svensson, Skyhyltan, Vislanda, 83 år 

gammal. 

  Den bortgångna var född i Håradal, Vislanda. År 1914 ingick hon äktenskap och makarna in-

köpte då gården Håradal, vilken de sedan brukat. När fru Svensson blev sjuk för två år sedan, 

flyttade de till en fosterdotter, gift med lantbrukaren Ernst Klüft, Angelstad, och arrenderade ut 

jordbruket. I Kärringe fick hon den bästa vård under sitt lidande. 

  Under sin krafts dagar var hon känd som en duktig arbetsmänniska, som helt gick upp i omsorgen 

om hemmet och de sina. Så länge hon orkade, var hon en trogen gudstjänstbesökare. 

  Närmast sörjande är make, fosterdotter med make och barn samt övriga släktingar. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 160 Lördagen den 15 Oktober 1955. 
 

 
 

 

 

 
 

Min älskade maka 

Ingrid Svensson 
har stilla ingått i den eviga vilan i sitt 

83:dje levnadsår, djupt sörjd men i 

ljust och tacksamt minne bevarad av 

oss, släkt och vänner. 

Vislanda och Angelstad den 4/10 1955. 

OLOF SVENSSON. 

Berta och Ernst. 

Barnbarnen. 

Hennes älsklingspsalm  

Sv. ps 120:  

”Jesus är min vän den bäste”. 

 

 

 
 

Vår käre gamle far, 

farfar och morfar 

Jon Petersson 
har stilla avlidit i sitt 98:de levnads-

år, sörjd och saknad av oss, åldrig 

broder, samt släkt och vänner. 

Hagaborg, Vislanda den 4 okt. 1955. 

Karl och Jenny. 

Gustav. 

Barnbarnen. 

Stilla var din levnad 

Stilla blev din död. 

Sv. Ps. 537. 
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Ur Smålandsposten N:o 159 Torsdagen den 13 Oktober 1955. 
 

Dödsfall. 
 

  Peter Henrik Bogren †. F. d. lokföraren Peter 

Henrik Bogren, Vislanda, har avlidit. 

  Han var född i Skatelövs församling den 8 maj 

1884, och kom 1904 i tjänst vid dåvarande Karls-

hamn – Vislanda – Bolmens järnväg och placerades 

i Karlshamn. År 1914 blev Bogren placerad i Vis-

landa. Han avgick med pension ur SJ:s tjänst 1947. 

Utom sin tjänst, som han skötte på ett mönstergillt 

sätt, ägnade han sig helt åt familjen och hemmet. 

  Närmast sörjande är maka och fyra söner, sonen 

Henry är affärsanställd och bosatt i Lund, Inge 

järnvägstjänsteman i Tranås, Erik frisörmästare i 

Örebro och Uno kontorist vid SJ i Vislanda. Dess-

utom sörjes han av sonhustrur, barnbarn, systrar, 

övrig släkt och många vänner. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 163 Torsdagen den 20 Oktober 1955. 
 

Dödsfall. 
 

  Hans Wolf †. På söndagen avled i sitt hem i Villa 

Haga, Blädinge, efter en kort tids sjukdom dispo-

nent Hans Wolf. 

  Han var född i Saaz i Böhmen år 1892. Fadern var 

där huvuddelägare i en gruvindustri, som bedrev ut-

vinning av lera till råvaror för porslinsframställ-

ning. Bolaget bedrev en omfattande exportförsälj-

ning i porslinsfabriker i ett flertal europeiska länder 

och jämsides därmed av kemikalier för porslins-

industrin i hemlandet. Företaget övertogs sedermera 

av disponent Wolf. År 1939 kom hr Wolf till Sve-

rige och blev då först bosatt i Malmö men flyttade 

1943 till Blädinge. Han startade sistnämnda år 

Keraman AB i Vislanda, som bedrev import- och 

exporthandel med kemikalier för porslinsindustrin. 

Med sina många förbindelser på den europeiska 

marknaden upparbetade hr Wolf sitt svenska företag 

i aktningsvärda proportioner. Hans merkantila kän-

nedom och kunnande liksom hans verserade sätt att knyta och upprätthålla kontakter inom 

affärsvärlden var omvittnat stor. 

  Närmast sörjande är makan Frida, född Koch, doktorinnan Fritzi Erlich och fröken Tilde Koch, 

Vislanda samt svägerska och svåger, Anne-Rose och Otto Jurmann, Los Angeles, USA. I deras 

sorg deltager en stor vänkrets. 

 

 

 
 

Min älskade make 

vår käre far och farfar 

f.d. lokföraren 

Peter Henrik 

Bogren 
* 8/5 1884 

insomnade lugnt och stilla idag 

innerligt sörjd och saknad samt i 

tacksamt minne bevarad av oss, 

systrar, övrig släkt och vänner. 

Vislanda den 12 okt. 1955. 

HANNA BOGREN 

Henry och Stina 

Ingemar, Ingegerd 

Inge och Britta 

Leif, Lennart 

Erik och Maj 

Uno och Stina 

Sv. ps. 594. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

lörd. den 22 okt. kl. 13,30. 

 

Min älskade make 

vår käre svåger och  

brorson 

Hans Wolf 
* 13/8 1892 

har lämnat oss i djupaste sorg och 

saknad. 

Villa Haga, Vislanda den 16/10 1955. 

FRIDA WOLF. 

Anne-Rose och Otto Jurmann. 

Fritzi Erlich. 

Tilde Koch. 

Jordfästningen äger rum i Skogslyckans 
kapell, Växjö, söndagen den 23 okt. 1955 

kl. 16.15. 



 
44 

 

Ur Smålandsposten N:o 162 Tisdagen den 18 Oktober 1955. 
 

Maskinerna nutidens rallare. 
 

Dubbelspåret  

Vislanda till 

Eneryda klart. 
 
  Kl. 12 i går låg dubbelspåret på järnvägs-

sträckan Vislanda–Eneryda ”bäddat” och 

klart att tas i bruk av tåg nr 102, och nu 

rullar tågsätten dubbelspårigt ända ned till 

Eneryda på järnvägssträckan Stockholm–

Malmö. Därmed är ett nytt trappsteg nått på 

vägen mot färdigställandet av dubbelspår på 

hela sträckan – ännu återstår delen Eneryda 

–Osby. 

  Ända in i det sista i går jäktades det för att 

få spåret färdigt. Rälsläggarna justerade och 

finputsade det allra sista på biten närmast 

söder om Vislanda bangård, den sinnrika 

schweiziska stoppmaskinen dunkade sina 

åtta tänder i krossgruset på båda sidor om 

rälsen, också det som en justering och vid 

södra infarten till järnvägsstationen kopp-

lades det nya verket för ”klart och ”stopp”-

signalerna på av män som klängde i ställningarna högt ovan jord. 

  En ny etapp i dubbelspårsbygget stod klart. Sträckan Vislanda–Eneryda, 12 km lång har 

därmed planenligt inlänkats i det stora hela. I november i fjol påbörjades arbetet med 

terrassering o.d. och på mindre än ett år är alltså det mesta klart. Än återstår förstås en del 

justerings- och planeringsarbeten. 

 

Vislanda bangård 
 

är förstås ännu inte klar. Den skall, enligt vad överbanmästare W. Sellin, Vislanda, om-

talar, utvidgas betydligt. Spår och godsmagasin skall flyttas bl.a. – ännu gapar dubbel-

spårets ”slutarmar” otämjda vid södra infarten. Dessa bangårdsarbeten förverkligas dock 

inte förrän till våren. 

  Nu koncentrerar man sig i stället på den återstående delen Eneryda–Osby, på vilken 

sträcka åtskilligt arbete är gjort. Fram till Diö från Eneryda har sålunda det mesta av 

terasseringsarbetet färdigställts. Och här sätts nu större delen av den arbetskraft, som 

sysslat med Vislanda–Enerydadelen, in – någon arbetslöshet blir det alltså inte tal om.  

  För övrigt går det inte längre åt så mycken arbetskraft till järnvägsarbetet. 12–14 man 

har räckt till för rälsläggningen under den nu klara etappen – resten av arbetet utföres till 

största delen av moderna maskiner, vilkas oerhörda krafter förmår betydligt mer än vad 

människohänder kan uträtta. Det gamla spåret som nu ser en granne ringla fram vid sidan 

om, tog säkert åtskilligt längre tid att bygga, åtskilligt mer svett och möda från starka 

rallarhänder. Liksom nutidens tåg ter sig annorlunda än sekelskiftets. 

 

 

 

Ingemar Ljung, Alvesta, kopplar ledningarna 

till klart- och stoppsignalerna. 
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Ur Smålandsposten N:o 164 Lördagen den 22 Oktober 1955. 
 

Rättegångs- och polissaker. 

 
Mopedfyllerist fick en månad. 

 

  Vägarbetaren Sven Mattias Nyh, Vislanda, ådömdes av rätten en månads fängelse för 

”onykterhet vid förande av cykel med hjälpmotor”.  

  Den 4 juni hade svaranden kört moped på gatorna i Vislanda i berusat tillstånd. Polisen 

larmades och tog mannen strax efter hemkomsten. Vittnen styrkte åtalet. 

 

Parkerad bil vållade olycka. 
  
  Den 22 febr. hade en långtradare och en personbil kolliderat mellan Huseby – Vislanda. 

Långtradaren kom från Huseby och observerade på sin vänstra vägkant en parkerad 

lastbil. I det hala väglaget och på grund av skymd sikt och kurva kunde långtradar-

chauffören inte stanna inför mötet med personbilen utan tog sig förbi den parkerade bilen. 

Härvid kolliderade emellertid långtradarsläpet med personbilen, som skadades ganska 

illa.  

  Ingendera av de båda i krocken inblandade förarna stod dock instämda, däremot en 

Gottåsabo, som fört den parkerade lastbilen. Denna stod nämligen felparkerad, och den 

vårdslösheten kostade föraren 25 x 5 kr. jämte skadestånd med 2.662 kr. till personbilens 

ägare. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 166 Tisdagen den 25 Oktober 1955. 
 
 

 

 

 

   

   

 
 

Poströsterna gav 476 nej och 262 ja. 
 

  Den officiella sammanräkningen i Kronobergs län av rösterna vid folkomröstningen om 

höger- eller vänstertrafik ägde i går rum på länsstyrelsen i Växjö. Genom tillkomsten av 

poströster blev totalsiffrorna nu något större än vid den preliminära sammanräkningen, 

men fördelningen mellan ja och nej blev i stort sett densamma, d.v.s. en väldig övervikt 

för nej. 

  Riktigt samma ställning höll dock inte nejrösterna som vid preliminära samman-

räkningen, beroende på att jarösternas andel av poströsterna var något större än andelen 

av de preliminärt räknade rösterna. Förskjutningen mot ja blev dock inte mer än 3 

tiondels procent. 

  Slutresultatet blev, att 88,1 proc. av väljarna vill ha kvar vänstertrafiken, medan 10,6 

ville ha övergång till höger, 1,2 röstade blankt, och 0,1 procent av rösterna kasserades. 

  De slutliga siffrorna för länet blev 55.998 nejröster, 6.697 jaröster, 773 blanka och 87 

ogiltiga. Av dessa siffror var antalet poströster 476 nej, 262 ja, 14 blanka och 8 ogiltiga. 

  Sammanlagt avgavs 63.535 röster, vilket betyder, att 58,52 procent av väljarkåren 

deltog. 

 

 

Malte Karlsson 

Asta Karlsson 

Virestad.                                Vislanda.  

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 168 Lördagen den 29 Oktober 1955. 
 

Dödsfall. 
 

  Johan Svensson †. I sitt hem i Hagaborg, 

Vislanda, avled i torsdags f. lokeldaren Olof Johan 

Svensson. 

  Den bortgångne var född i Ryssby 1895. I sjuårs-

åldern flyttade han med föräldrarna till Haghult, 

Virestad. En tid arbetade han i Vidmans smedja, 

Värmanshult, Vislanda. Från 1915 har han varit 

anställd som lokeldare på järnvägen Karlshamn – 

Vislanda. Denna tjänst fick han dock lämna på 

grund av sjukdom, som alltsedan dess bundit honom 

vid sängen. 1921 ingick han äktenskap. Efter att un-

der ett tidigare skede ha varit bosatta i Hagaborg, 

köpte makarna 1938 denna fastighet, där de allt-

sedan varit bosatta. 

  Den bortgångne sörjes närmast av makan Gerda, 

dottern Gun, gift med köpman Ingvar Petersson, 

Färjestaden, samt av åldrig fader, broder och syster. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 172 Fredagen den 4 November 1955. 
 

Rättegångs- och polissaker. 

 
En månads fängelse för mopedfyllerist 

 

Vislandahistoria med poänger. 
 

  Västra Värends domsagas häradsrätt i Alvesta dömde vid gårdagens ordinarie ting 

lantbrukaren Tage Törnqvist, Vislanda, till en månads fängelse för ”mopedfylleri”. 

  Förseelsen hade begåtts midsommarafton och bestod i att svaranden kört moped mellan 

Piggaboda och Åäng. I Piggaboda hade han hos en bekant förtärt – enligt egen utsago 

högst 8 – 9 cl. brännvin, enligt ”värden” 5 supar om fyra cl. vardera. Tydligen hade båda 

parter blivit ganska högljudda, en köksstol hade slagits i bitar och talet varit oanständigt. 

Törnqvist hade givit sig iväg, trots att han avråddes från att köra moped hem, och därvid 

polisanmälde värden saken. Svaranden ansåg nu, att han inte kunde ta taxi hem, eftersom 

han inte fått med sig mopeden då och menade sig inte ha varit så farligt berusad. Han 

tyckte att färden på den lilla vägen inte gjorde något – men han skulle absolut inte givit 

sig ut på stora Ljungbyvägen i det tillstånd han befann sig. Nu påträffades han av polisen 

i Åäng, och något blodprov togs ej. 

  Rätten ansåg dock att onykterheten styrkts med vittnesmål och dömde svaranden till en 

månads fängelse. 

 

 

 
 

Min älskade make, 

min kära lilla pappa, 

svärfader och morfar 

Olof Johan  

Svensson 
har i dag efter en långvarig sjukdom 

lugnt och stilla avlidit i sitt 61:a 

levnadsår, sörjd och saknad av oss, 

åldrig fader, syskon, övriga 

släktingar och vänner. 

Hagaborg, Vislanda den 27 okt. 1955. 

GERDA SVENSSON. 

Gun och Ingvar. 

Björn. Ingeli. 

Ditt tappra tåliga sinne 

Du burit i lidandet här 

Skall bli det ljusaste minne 

För oss som hållit dig kär. 

Sv. Ps. 265. 
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Vårdslös Vislandabilist. 
 

  En yngling från Vislanda stod instämd för vårdslöshet i trafik. Han hade den 30 april 

med en personbil kört mycket fort inom Vislanda på genomfartsleden och vid planen 

framför järnvägsstationen i minst 50 km. fart kört över huvudled, runt planteringen i 

sådan fart att det tjöt om hjulen, och även varit uppe på ena trottoaren. Någon olycka hade 

dessbättre inte skett, men händelsen hade väckt uppmärksamhet, särskilt som barn befann 

sig på gångbanorna. Domen löd på 50 dagsböter á 6 kr. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 173 Måndagen den 7 November 1955. 
 
Mc-olycka i Vislanda.  I fredags kväll inträffade en kollision mellan en motorcyklist 

hemmahörande i Grimslöv – och två cyklister på Växjövägen strax öster om Vislanda, 

varvid mc-föraren ådrog sig en del skador. 

  Olyckan inträffade vid Björneborg. Mc-föraren, som var på väg österut från Vislanda, 

blev tydligen bländad av en mötande personbil i mörkret och såg därför inte ett par 

framförvarande cyklister utan körde på dessa. Vid sammanstötningen kastades mc-

föraren i vägbanan och ådrog sig en del ansiktsskador. Han fördes till Växjö lasarett, där 

han fick kvarstanna för vård. Skadorna är dock inte av allvarligare art. Cyklisterna kom 

undan äventyret utan nämnvärda skador. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 178 Tisdagen den 15 November 1955. 
 

Föreläsningsföreningen i 

Vislanda 50 år 
 

  En förnämlig bildningsorganisation i Vislanda firar i höst 50-årsjubileum. Den 24 

augusti 1905 bildades nämligen Vislanda föreläsningsförening på initiativ av dåvarande 

lantbr. Salem Svensson, Hönetorp, Vislanda, vilken under ett 10-tal år fungerade som 

föreningens ordförande. 

  Dessutom bestod den första styrelsen av handl. A.G. Lindahl, kassör, stationsinspektor 

Wirén, organist P.M. Sjöstrand och lokförare Magni Petersson samt handlanden Carl 

Samuelsson, föreståndare. 

  Under en lång följd av år hölls föreläsningarna i Byggnadsföreningens lokal, nuvarande 

biograflokalen. Hyressumman bestämdes i avtal till 3 kr. per kväll. Vidare föreskrev 

hyresvärdarna som villkor för uthyrningen, att minst en 1/5 av föreläsningarna skulle 

behandla alkoholfrågan. 

  I regel har 5 á 6 föreläsningar hållit per termin. Ämnena vid dessa har varit skiftande och 

berört snart sagt alla ämnesområden. Ur programmen kan dock utläsas, att uppfostran och 

undervisningsfrågor liksom samhällsfrågor i övrigt intagit en dominerande plats i 

kursprogrammen. Reseskildringarna synes ha varit populära. Inom de sköna konsterna 

noterar man bl.a. konsert av violinisten Issay Mitnitsky. Säkert är att föreningens arbete 

varit till stort gagn för väckande av intresse för en mängd frågor, som rör människan och 

samhället, och en god skola, som då det gällt att förmedla något av den högre värden, som 

ryms i de sköna konsterna. 

  De 50 åren har dock inte bara bjudit på framgångar för föreningen. Sålunda har vid ett 

par tillfällen arbetet måst nedläggas på grund av lokalsvårigheter, dålig ekonomi och i 

viss mån bristande intresse. Första gången föreningen ”förpuppades” var under åren 1919 

–1925. 1948 beslöt man för andra gången nedlägga verksamheten på grund av svårigheter 

att anskaffa lämplig lokal. Från och med höstterminen i år har verksamheten dock 
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återupptagits sedan föreningen fått tillåtelse att föreläsningar disponera lokal i central-

skolan. Hittills har hållits tre föreläsningar i höst, och dessa är i medeltal besökta av 100-

talet personer. 

  I morgon blir det 50-årsjubileum i bespisningslokalen i Centralskolan. Föreningens ordf. 

och föreståndare från 1917 fram till årsmötet i år, folkskollärare J.W. Gustafsson, 

Vislanda, kommer då att hålla historik. Kontraktsprosten Y. Ahlberg, Traryd, talar över 

ämnet ”Den mogna människan”. Vidare medverkar kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, 

med sång. Programmet upptar även hälsningstal av nuvarande ordf. överlärare Harry 

Larsson, Vislanda. 

  Arrangörerna hoppas att gamla och nya medlemmar och övriga intresserade möta upp 

mangrant vid firandet av denna milstolpe i föreningens historia. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 180 Lördagen den 19 November 1955. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dödsfall. 
 

 Tilda Andersson †. Fröken Tilda Andersson, 

Hästhagen, Vislanda, avled i torsdags kväll 85 år gammal. 

  Hon var född i Vislanda. Redan vid sju års ålder förlorade hon sin moder och två systrar, vilka 

dödades i hemmet genom blixtnedslag. Tidigt fick hon taga tjänst och klarar sig på egen hand. 

Plikttrogen och arbetsam blev hon omtyckt och avhållen. I 35 år hade hon plats hos Peter Johns-

son i Lindås, Vislanda, och följde med när familjen Johnsson 1906 flyttade till Bölsnäs i Stenbro-

hult. De senaste 20 åren har hon vistats hos en brorsdotter, fru Karin Åkesson, Hästhagen. Så länge 

hälsa och krafter varade hjälpte hon till med varjehanda småsysslor. Gemytlig och gästfri ville hon 

gärna se släkt och vänner omkring sig. Vid sitt frånfälle var hon hos en brorsdotter i Hullingsved, 

fru Sigrid Nilsson. 

  Närmast sörjande är tre bröder, Johannes Andersson, S. Vare, Blädinge, Karl Andersson och 

Peter August Andersson, Vislanda, svägerskor och brorsbarn. 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att 

Herren Gud behagat hädankalla 

vår kära syster och faster 

Tilda Kristina 

Andersson 
som i dag ingått i den eviga vilan i 

sitt 86:te levnadsår. Djupt sörjd och 

saknad av oss syskon, syskonbarn, 

övrig släkt och vänner. 

Hästhagen, Vislanda den 17 nov. 1955. 

Syskon. Syskonbarn. 

Flitig så länge krafterna räckte, 

Fridsam och nöjd har Du levat Ditt liv. 

Somnat då allmakten livslågan släckte, 
Ljust är Ditt minne. Vila i frid. 

Sv. Ps. 95 v. 3–6 . 

 

 

 
 

Vår kära syster 

och 

svägerska 

Jenny Samuelsson 
har å Växjö lasarett ingått i den eviga 

vilan, djupt sörjd men i ljust och 

tacksamt minne bevarad av oss 

systrar, mågar, syskonbarn, släkt och 

många vänner. 

Hullingsved, Vislanda den 18 nov. 1955. 

Anna. 

John. 

Karin. Eva. 

Hilda och Emil. 

Birger, Ulrik, Alfhild, 

Ragnhild. 

Martina och John. 

Livets timmar äro korta 

slutets aning fjärran är 

att du nu skall vara borta 

det för oss ofattligt är. 

Sv. ps. 336, 331. 
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  Jenny Samuelsson †. Fröken Jenny Samuelsson, Hullingsved, Vislanda, avled i går.  

  Hon var född i Hullingsved 1885. I yngre dagar var hon en mycket anlitad hemsömmerska. 

Under de sista 30 åren har hon ägnat sig åt att hjälpa till med gårdens skötsel. Fröken Samuelsson 

sörjes närmast av fem systrar. Anna är bosatt i Portland, Oregon, USA, Karin och Eva i 

Hullingsved, Hilda i Brohult och gift med lantbrukare Emil Olsson, samt Tina gift med lantbrukare 

John Hullestedt, Hullingsved. 

 

 

 

 

Mjölkdiplom i 

Vislanda 
 

  I går kom turen till mjölkleverantörerna till Vislanda mejeri att mottaga diplom för god 

mjölkskötsel, och ett 20-tal sådana utdelades. Utmärkelserna utdelades av överlärare 

Harry Larsson.  

  Hälsningsanförande hölls av konsulent A. Östensson, Malmö, som också talade om 

mjölkningsmaskinens konstruktion och skötsel. Programmet upptog även filmförevisning. 

Diplommottagare var: 

  Intyg för bronsplakett: Betty Blom, Färanäs, Blädinge, Anna Folin, Södra Vare, Blä-

dinge, Karin Åkesson, Hästhagen, Vislanda. 

  Diplom III: Ellen Johansson, Rödingsås, Vislanda, Astrid Nilsson, Brohult, Vislanda. 

  Intyg för Diplom III: Anna och Gunnar Engström, Färanäs, Blädinge, Ida Salomonsson, 

Spjutaretorp, Vislanda. 

  Intyg för Diplom II: Edit Aronsson, Kyllershylte, Vislanda, Hildur Bergstrand, Lindås, 

Vislanda, Edith Johansson, Trästen, Vislanda, John Johansson, Björkemon, Vislanda, 

Rune Johansson, Södra Vare, Blädinge, Hildur och Ernst Jonasson, Rödjan, Vislanda, Ida 

Salomonsson, Lindås, Vislanda, Gerda och Klas Sten, Trästen, Vislanda, Erik Svensson, 

Lilla Hyltan, Vislanda, Astrid Windstedt, Lindås, Vislanda. 

  Diplom I: Elsa Fagermalm, Björkemon, Vislanda, Karl och Edit Lind, Råknen, Vislan-

da, Astrid Petersson, Mörhult, Vislanda. 

  Intyg för Diplom I: Ida Häll, Källeberg, Vislanda, Ester Johansson, Färanäs, Blädinge, 

Gully Johansson, Moshult, Vislanda. 

  Dessutom innehar 72 leverantörer giltiga intyg. 

 

 

 

Föreläsningsjubileet i Vislanda.  Vislanda föreläsningsförening firade i onsdags kväll 

sitt 50-årsjubileum i Centralskolan, vars bespisningslokal var till trängsel fylld av en 

förväntansfull publik. 

  Föreningens ordförande, överlärare Harry Larsson hälsade välkommen, varvid han 

särskilt vände sig till de personer, som troget arbetat för föreningen under de gångna åren. 

En av styrelseledamöterna i föreningens första styrelse av 1905 var närvarande. Det var f. 

lokföraren Magni Petersson, numera bosatt i Karlshamn. En historik över verksamheten 

föredrogs av folkskollärare J.W. Gustafsson, som under åren 1917–1948 varit ordförande 

och föreståndare. 

  Kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, sjöng till orgelackompanjemang av kantor Ernst 

Rosengren, Vislanda, två av Davids psalmer. Kontraktsprosten Yngve Ahlberg, Traryd, 

höll därefter en synnerligen intressant föreläsning över ämnet ”Den mogna människan”. 

Överlärare Larsson tackade alla medverkande varefter man bänkade sig till gemensam 

kaffedrickning. 

 

 

 

 



 
50 

 

Ur Smålandsposten N:o 182 Tisdagen den 22 November 1955. 
 

 
 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 186 Tisdagen den 29 November 1955. 
 
Födelsedag. 
 

  75 år fyller på torsdag verkställande direktören för AB Gust. Bengtssons diversehandel, 

Sven Oskar Emil Svensson, Vislanda. Han är bördig från Vittsjö. Som 16-åring tog han 

anställning som biträde hos Gust. Bengtsson och har alltsedan dess haft sin verksamhet 

inom handelsbranschen eller sammanlagt under 59 år. 1915 blev han föreståndare för 

samma affär. Då företaget 1928 ombildades till aktiebolag blev han dess verkställande 

direktör, vilken befattning han ännu innehar. 

  Hr Svensson har varit flitigt engagerad i arbetet inom branschens organisationer. 1939–

1947 tillhörde han sålunda fullmäktige i Sveriges köpmannaförbund. Vidare har han varit 

ledamot i Kronobergs läns köpmannaförening och mångårig ordförande i Vislanda 

köpmannaförening. Även för en rad övriga allmänna uppdrag har hans krafter tagits i 

anspråk. Sålunda var han kassör för Vislanda erkända sjukkassa från 1909 till sjuk-

kasserörelsen ombildades fr.o.m. årsskiftet 1954–55.  

  Han har varit ledamot och kassör i kyrkorådet sedan 1936 och ledamot och kassör i 

pastoratskyrkorådet sedan 1946. Åren 1940–43 var han ordf. i municipalfullmäktige. Han 

har även varit ledamot av såväl municipal-, kommunal- som kyrkofullmäktige. Vidare 

tillhörde han under ett flertal år fattigvårdsstyrelsen. Han har varit styrelseledamot i 

Svenska Handelsbanken, Vislanda, 1942–50 och revisor i Vislanda pastorats sparbank. 
 

 

 

 

 

 
 

Tillkännagives 

att Gud har behagat hädankalla 

vår älskade syster och svägerska 

Judith Salomonsson 
som lugnt och stilla avlidit i  

New York. 

Djupt sörjd och saknad men i ljust 

och tacksamt minne bevarad av oss 

alla. 

Lindås, Vislanda och USA den 21 nov. 

1955. 

SYSKONEN. 

Minnena sakta susa,  

långt bort vid din tysta grav. 

Tack för ditt minne ljusa, 

tack för all kärlek du gav. 

Sv. ps. 434. 
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25-årsjubilerande skolklass i Vislanda 
 

  De elever, som år 1930 började i Östra folkskolan, Vislanda hade i lördags samlats till 

kamratfest. 

  Av 29 stycken hade 23 kommit tillstädes. En del hade rest lång väg för att vara med. 

Samling skedde i centralskolan, som förevisades av kantor Ernst Rosengren, Vislanda, 

vilken varit den jubilerande klassens lärare. Skomakaremästare Sigfrid Lindblom, 

Vislanda, överlämnade blommor till lärare. 

  Till sist samlades man i en skolsal där kantor Rosengren höll lektion med sina forna 

elever och ett flertal skolsånger sjöngs. På kvällen hade den jubilerande klassen inbjudit 

kantor Rosengren med fru till supé i Östra skolan. Här hälsade järnvägstjänsteman 

Magnus Hedlund, Vislanda, välkommen, och han och järnvägstjänsteman Bror Sjöqvist, 

Stockaryd, svarade för en mycket trevlig underhållning. Stämningen var under hela 

kvällen den allra bästa, och man kom överens om att träffas igen. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 189 Måndagen den 5 December 1955. 
 
Vislanda kyrkliga söndagsskola, hade i går eftermiddag sin traditionella adventshögtid i 

Vislanda kyrka. 

  Tillslutningen av barn och föräldrar var mycket stor. Högtidligheten inleddes med psalm 

43: 1. Härefter följde ”ljuståget”. Belysningen i kyrkan släcktes och ett 20-tal flickor med 

ljus i händerna företrädda av sex små pojkar, tågade fram till koret under det de sjöng 

”Härlig är jorden”. Framme i koret läste pojkarna en psalm, varefter flickorna läste var 

sin bibelvers och sjöng advents- och julpsalmer. En kort predikan hölls av kyrkoherde 

Eskil Jonson, som lärde åhörarna att tala sanning, vara pålitliga och sträva efter det som 

är rätt. Barnkören sjöng under ledning av kantor Rosengren ”Hosianna” av Vogler och 

”Dotter Sion, fröjda dig” av G.F. Händel. Som avslutning följde altartjänst och psalmen 

”Tryggare kan ingen vara”. De barn, som deltagit i söndagsskolan, fick mottaga 

jultidningar och äpplen, kakor och karameller. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 194 Måndagen den 12 December 1955. 
 

Kupp mot postvagn 

i Vislanda. 
 

  Då ett tåg från Vislanda på lördagen anlände till Karlshamn upptäckte posttjänste-

männen i den kombinerade passagerar- och postvagnen, att åverkan gjorts å dörren till 

postkupén, vilken med ett 20-tal kraftiga hugg på olika ställen bearbetats med en pikyxa 

som numera finns i alla vagnar. Huggen, som utförts såväl med eggen som med piken 

bl.a. mot låset, troligen utdelats redan i Vislanda, men det är dock inte uteslutet att 

åverkan gjorts under tågets gång eller något uppehåll på en mellanliggande station. 
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Ur Smålandsposten N:o 192 Lördagen den 10 December 1955. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

Astrids matsalar 
Tel. 369 

REKOMMENDERAS 
 

Beställningar å middagar och supéer samt fester för slutna 

sällskap.                                                        Ölrättigheter. 

 Jul- 
      blommor 

från HEDLUNDS 

Tel. 27 och 250. 

 

ISHOCKEY- 

och bandyrör 
   

i olika prislägen samt i övrigt 

allt för vintersport.  

Radio, cyklar, mopeder, 

motorcyklar. / Stålslipning av 

ishockey- och bandyrör 

utföres på specialmaskin. 

 

Cykel och Sportaffären 
Telefon 33. 

 

Till julen 
Stor sortering i färska 

GRÖNSAKER, FRUKT, 

KONSERVER. 
Nylutad fisk m.m. 

 

Vislanda Fisk-, Frukt- 

och Grönsaksaffär. 

Tel. 17. 

 

 

VISLANDA 
Lokalombud: Kantor Ernst Rosengren. Tel. 41. 

Vid behov av bil 
 

RING 123 
 

Vislanda Taxi Julklappstips 
 

 innetofflor, läderstövlar, skid-

pjäxor, halvkängor, bottiner, 

galoscher m.m. 
 
 

Lindbloms Skoaffär 
Tel. 43. 

Bertil Svahn 

Esso Bensinstation 

Kojtet 

VISLANDA 

Tel. 168 
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Ur Smålandsposten N:o 196 Torsdagen den 15 December 1955. 
 

Dödsfall. 
 

  Jenny Sjöqvist †. Efter en lång tids sjukdom avled 

i går änkefru Jenny Sjöqvist, Vislanda.  

  Hon var född i Aringsås 1875. År 1902 ingick hon 

äktenskap med järnvägstjänsteman Oscar Sjöqvist 

och makarna bosatte sig i Vislanda 1906. Maken 

avled år 1938. Med fru Sjöqvist bortgick en mycket 

god och arbetsam människa. Alla sina krafter har 

hon offrat för familjens bästa och sorgen och sak-

naden blir stor både för barnen och deras familjer 

och för vännerna.  

  Närmast sörjes hon av två döttrar och fem söner 

samt barnbarn. 

 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller i morgon hemmansägaren Per Emil 

Bengtsson, Lindås, Vislanda. Han är född i Myrarås, 

Vislanda. 1910 köpte han jämte makan i ett tidigare 

äktenskap Myrarås och brukade detta i 18 år, var-

efter han bosatte sig i samhället, där han under åtta 

år i ganska stor omfattning bedrev affärer med slakt-

djur. 1936 köpte han en gård i Lindås, där han alltsedan varit bosatt. Här har han gjort sig känd 

som en framstående jordbrukare och genom bl.a. stenröjning utfört en rad förbättringar. Även den 

stora präktiga mangårdsbyggnaden har han renoverat och moderniserat.  

  Tidigare har han innehaft ett flertal kommunala uppdrag. Han har sålunda tillhört fullmäktige, 

tillhört kommunalnämnden, pensionsnämnden och barnavårdsnämnden, där han under en lång 

följd av år varit kassör. Vidare har han varit av länsstyrelsen utsedd värderingsman i länets häst-

uttagningsnämnd samt är fortfarande ledamot av socknens hästuttagningsnämnd. Till uppdrags-

listan kan även fogas att han är huvudman i Vislanda sparbank sedan flera år tillbaka. 

 
Krock i Vislanda.  En trafikolycka inträffade på Storgatan i Vislanda på måndags-

eftermiddagen, då en personbil och en mopedist körde ihop. 

  Båda fordonen var hemmahörande i Vislanda. Mopedisten körde mot personbilens 

främre vänstra del. Bilen var just i färd med att svänga in på gården vid Järn och Bygges 

fastighet. Mopedisten kastades upp på bilens motorhuv och blev liggande där. Bilen 

stannade så gott som omedelbart. Mopedisten fick en del huvudskador.  

  Båda fordonen blev skadade. Snöfall rådde vid tillfället vilket torde ha varit en bi-

dragande orsak till olyckan. 

 
Vislanda Röda korskrets, hade i tisdags kväll anordnat sin traditionella Luciafest i 

Vislanda Folkets park. Som vanligt var tillslutningen mycket stor.  

  Kretsens ordförande doktor Folke Rosenkvist, hälsade välkommen. Musik utfördes på 

fiol av kamrer Edvin Wollert, fotograf Evert Lundberg, konstsmed Harald Andersson och 

frisörmästare Roland Frej samt av 12-årige dragspelaren Lasse Lundberg. För det sång-

liga inslaget svarade tandläkare Thorsten Grahn, Alvesta, som till eget ackompanjemang 

på luta sjöng flera sånger samt deklamerade. 

  Efter kaffepausen höll slaktarmästare Axel Karlsson auktion på skänkta saker. Köp-

lusten var mycket stor. Vidare förrättades dragning i de av kretsen anordnade lotterierna. 

Till sist tågade Lucia med tärnor in och sjöng flera julsånger. För denna programpunkt 

svarade fröken Stina Andersson. 

  Den ekonomiska behållningen av festen blev mycket god. 
 

 

 

 
 

Vår kära lilla mor, 

mormor och farmor 

Jenny Sjöqvist 
har i dag lämnat oss i sitt 71:a 

levnadsår, djupt sörjd och saknad av 

oss, barnbarn, syskon, övrig släkt 

och vänner. 

Vislanda den 14 dec. 1955. 

BARNEN. 

Stilla och god har du varit i livet, 

Stilla och tyst ifrån oss du gick. 
Tack kära lilla mor för allt du givit, 

Vackert och ljust skall ditt minne förbli. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

tisdagen den 20 dec. 1955 kl. 14,30. 
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Ur Smålandsposten N:o 199 Tisdagen den 20 December 1955. 
 
  60 år fyller i morgon kyrkoherden i Vislanda–Blädinge 

församlingars pastorat Eskil Magnus Lorentz Jonson. 

  Han är född i Bredaryds församling och son till folkskol-

läraren och organisten därstädes, Karl Jonsson och hans maka. 

I föräldrahemmet fostrades jubilaren i kyrklig anda, och där 

grundlades hos honom den kärlek till sakral sång och musik, 

som sedan alltmer utvecklats och fördjupats. 

  Jubilaren avlade studentexamen vid Jönköpings högre all-

männa läroverk år 1915. Sina akademiska studier bedrev han 

vid Lunds universitet, där han avlade teol. -fil. -examen 1916, 

teol. kand. -examen år 1921 och prakt. teol. prov samma år. 

Trettondagen 1922 prästvigdes han i Växjö domkyrka av 

biskopen Ludvig Lindberg. Efter förordnanden som extra 

ordinarie i Hånger, Voxtorp och Värnamo tillträdde han sedan 

den 1 maj 1923 ordinarie komministertjänsten i Hånger. 

Tjänstgöringen där blev icke långvarig. Efter ett år instal-

lerade han sig som komminister i S:t Sigfrid i stiftets Kalmar-

del. År 1930 valdes han till kyrkoherde i Södra Hestra. I 

denna kyrkliga församling utförde jubilaren en högt skattad 

prästgärning, som ännu lever i tacksamt minne hos de forna 

församlingsborna. När Vislanda pastorat blev ledigt efter prosten Holm, kallades Jonson som 

fjärde man, erhöll en överväldigande röstmajoritet och blev av k. m:t utnämnd. Den uppskattning, 

som kommit Jonson till del i samtliga övriga församlingar, där han verkat, kommer också till synes 

på hans nuvarande verksamhetsfält där han har en stark och oomstridd position. 

  Kyrkoherde Jonson är en av stiftets allra främsta liturger. Han äger en ljus, klangfull och bärande 

tenorstämma av utsökt behag. Redan under Lundatiden blev han uppmärksammad för sin 

röstbegåvning, och han uppträder ofta som solist i studentsången. Inom Kyrkosångens vänner i 

Växjö stift har han varit en betydande tillgång. Alltid vill man försäkra sig om hans medverkan vid 

KSV:s turnéer, och hans röst har där förr ljudit i många kyrkor i vårt stift. I den egna församlingen 

uppskattar man tacksamt hans tjänst vid altaret i helgedomen. För Vislanda församling är van vid 

framstående liturger. Men även på predikstolen är kyrkoherde Jonson gärna hörd. Han hör icke till 

de predikanter, som sprakar och chockerar. Hans förkunnelse är mild och stilla som Siloas vatten, 

djupt förankrad i skrift och bekännelse, framförd med en utmärkt klar och distinkt stämma och 

med den auktoritet, som personlig ödmjukhet förlänar. Därför vinner den också ingång i hjärterna. 

  Kyrkoherde Jonson har en framstående praktisk begåvning och är mycket kunnig på skilda 

områden. Hans kapacitet är bl.a. tagen i anspråk i skolans tjänst. Som ordförande i Vislanda folk-

skolestyrelse har han mycket att bestyra och tänka på. Det är ingen sinekur att rida för skolans 

rusthåll i en tid, då hela skolväsendet befinner sig i omstörtning och det bl.a. gäller att bygga 

skolor av mastodontkaraktär. Kyrkoherde Jonsons välbalanserade omdömen och sunda saklighet är 

en tillgång för kyrka och skola. 

  Jubilaren har vidare varit pensionsstyrelsens ombud både i Västbo och Allbo härad. 

  Personligen är kyrkoherde Jonson en försynt och stillsam man, som icke armbågar sig fram i 

mängden. Redbarhet, solidaritet och tjänstvillighet är hans kännemärken. Som präst representerar 

han både lag och evangelium, men evangeliet överväger. I hans blick utläser man inre ro och sam-

ling och därtill en ödmjukhet och människokärlek, som verkar gott i umgänget med medmän-

niskorna. Hans ämbetsbröder ser i honom en kamrat, som är non plus ultra. 

                                                                                                                                               G. S – n. 
 

Ur Smålandsposten N:o 203 Torsdagen den 29 December 1955. 
 
Filmpremiär i Vislanda.  Annandag jul fick Vislanda-Blädinge sockenfilm sin premiär-

visning för allmänheten. 

  Filmen har visats för kommunalfullmäktige vid sista sammanträdet för året. I Central-

skolans bespisningslokal gavs två föreställningar, som samlade fulla hus. Filmen ger ett 

tvärsnitt av kommunens ekonomiska och kulturella liv. Kungens Eriksgata i färgfilm var 

ett mycket vackert inslag, och fotograf Einar Nihl, Konga, visade sig ha den rätta blicken 

både för motivval och färgvalörer. 

Kyrkoherde E. Jonson 
60 år 
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Ur Smålandsposten N:o 202 Tisdagen den 27 December 1955. 

 
Från Vislanda, meddelas: 

  Julen i Vislanda inleddes traditionsenligt 

med julbön vid granen å Västra järnvägs-

torget. När Vislanda musikkår under ledning 

av hr Stig Ferm spelade de gamla välkända 

julpsalmerna och julsångerna, hade en stor 

mängd julfirare samlats kring granen. Folk-

skolans barnkör sjöng ”Nu så kommer julen” 

och ”Nu tändas tusen juleljus”. 

  Kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, höll därefter en kort andaktsstund. 

  Vid juldagens ottesång och högmässa i Vislanda predikade kyrkoherde Jonson, som 

också som inledning sjöng Adams ”O, helga natt”. Barnkören sjöng ”Stilla natt” och 

kyrkokören ”Det är en ros utsprungen”. På grund av det hala väglaget lyckades en bil ej 

komma upp för den s.k. Kyrkerydsbacken vid kyrkan. Följden blev att övriga bilar fick 

stanna och bakom samlades bussar, taxibilar och privatbilar i en lång rad. Passagerarna 

fick promenera till kyrkan och bilarna fick stå kvar tills Vägkassans sandbilar hade gjort 

vägen farbar. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 204 Lördagen den 31 December 1955. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Dödsfall. 
 

  Sven Elof Karlsson †. På torsdagsmorgonen avled 

på Vislanda ålderdomshem f. hemmansägaren Sven 

Elof Karlsson från Snöreshult, Vislanda. 

  Den bortgångne som var född i Eringsboda, kom i 

mycket unga år till Danmark, där han arbetade på 

olika platser, den mesta tiden i Köpenhamn. Han 

reste tillbaka till Sverige 1895 och ingick giftermål. 

Efter något år återvände makarna till Köpenhamn. 

Senare bosatte de sig i Vislanda, först i Hullingsved 

och senare i Snöreshult. På det sistnämnda stället ut-

förde den nu bortgångne en storslagen livsgärning 

genom att uppodla ett friköpt torp till en mönster-

gård. 

  Änkling sedan 1940 bodde han i några år hos en son, till vilken han sålt sin gård. För fyra år 

sedan flyttade han till Vislanda ålderdomshem. Det senaste året har han varit svårt sjuk, varför 

döden nu kom som en befriare. Han skulle nyårsdagen ha fyllt 84 år.  

  Närmast sörjande är nio barn, av vilka sonen är f.d. verkstadsarbetare i Vislanda, Willy är hand-

lande i Boden, dottern Klara är gift med lantbrukaren Sture Andersson, Älmhult, Alma gift med 

lantarbetaren Valter Johansson, Arneberga, Ellen gift med cementarbetaren Bror Bengtsson, 

Höganäs, Ernst trädgårdsmästare i Liatorp, John bosatt i Vislanda, Edvin trädgårdsarbetare i Gävle 

samt dottern Edit gift med förman David Ånell, Linköping. I sorgen deltar barnbarn, barnbarns-

barn och många vänner. 

 

 

Karl-Erik Elmqvist 

Mait Nilsson 

Liatorp.                                  Vislanda.                                

 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade  

 

 
 

Vår käre Far 

Farfar och Morfar 

Sven Elof 

Karlsson 
* 1/1 1872 

har i dag stilla insomnat i den eviga 

vilan. Sörjd och saknad, men i ljust 

och kärleksfullt minne bevarad av 

oss alla. 

Vislanda den 29/12 1955. 

BARNEN. 

Barnbarnen. 

Barnbarnsbarnen. 

Jag lyfter mina händer 

upp till Guds berg och hus. 

 

 

Bo Johansson 

Wilma Carlsson 

Vislanda.                               Långasjö. 

Julafton. 

 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 1 Måndagen den 2 Januari 1956. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 2 Tisdagen den 3 Januari 1956. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon hemmansägare Edvin Åkesson, Björneborg, Vislanda. Han är född 

i Vislanda och redan efter konfirmationen kom han i tjänst. Från 1939 arrenderade han i 

fem år Björneborg, varefter han köpte detsamma. Trots att arbetet på gården mer än väl 

bort räcka till för en man av vanlig kaliber, hann han även med skogskörslor och liknande 

arbeten. Då SLU-avdelningen i Vislanda bildades 1928 blev han medlem i denna och till-

hörde i en lång följd av år styrelsen och innehade såväl kassörs- som ordförandeposten. 

Under denna tid var han också flitigt i elden som amatörskådespelare. Genom en aldrig 

svikande humor och språksamhet har han skaffat sig idel vänner. 
 
 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 4 Lördagen den 7 Januari 1956. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Thure Liljequist 

Gunborg Ståhl 

Virestad.                                Vislanda. 

Värnamo nyårsafton.  

Bertil Ottosson 

Gun Andersson 

Vislanda.                             

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

Bo Rosén 

Anita Karlsson 

Alvesta.                                 Vislanda. 

Trettondagsafton 1956.  

Gustaf Bladgren 

Elin Pettersson 

Vislanda.                                Eneryda.                             

Trettondagsafton 1956.  

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Från Vislanda, meddelas: 

  Gårdagens högmässa i Vislanda kyrka hölls på eftermiddagen, då kyrkan var upplyst av 

levande ljus. Som liturg och predikant tjänstgjorde kyrkoherde E. Jonson. Kyrkokören 

sjöng ”En stjärna gick på himlen fram”. Som postludium spelade musikdirektör per 

Jonson, Växjö, ”Hell morgonstjärna mild och ren” av S. Scheidt samt under offergången 

till Missionen orgelkonsert i B-dur av G.F. Händel. Missionsoffret uppgick till 716 kr. 

  Kollekterna i Vislanda kyrka uppgick under 1955 till 5.186 kr. Därav till rikskollekten 

3.178 kr. och till stiftskollekterna 741 kr. och till övriga kollekter 266 kr. 

 

Dödsfall. 
 

  Emma Kristina Ferm †. I tisdags avled änkefru Emma Kristina Ferm, Vislanda. 

  Hon var född i Skörda, Vislanda den 23 april 1874. År 1896 ingick hon äktenskap med Sven 

August Ferm, som under många år var anställd vid Astra takpannefabrik i Vislanda. Han dog år 

1952. Fru Ferm har utfört ett verkligt gott livsverk. Hon var godhjärtad och gästfri och offrade sig 

helt för familjens bästa. 

  Närmast sörjes hon av fyra söner och fyra döttrar. Sonen Ernst är bosatt i Lessebo, Karl och Emil 

i Vislanda samt Bror i Asarum. Av döttrarna är Ellen och Margit bosatta i Helsingborg och Berta 

och Greta i Vislanda. I deras sorg deltager barnbarn och barnbarnsbarn, åldrig broder, övrig släkt 

och många vänner. 

 

  J.A. Andersson †. Efter en längre tids sjukdom avled i onsdags f. hemmansägaren J.A. Anders-

son, Duveryd, Vislanda. 

  Han var född i Härlöv 1872. Redan som liten kom han till Duveryd. Gården övertog han av sin 

fader och överlämnade den 1926 till en av sina söner.  

  Närmast sörjande är fyra söner, två döttrar samt barnbarn. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 5 Måndagen den 9 Januari 1956. 
 
Från Vislanda, meddelas: 

  Julen i Vislanda dansades ut i lördags kväll, då kring granen på Östra järnvägstorget 

samlades unga och gamla för en timmes ringdans. För klämmig musik svarade med-

lemmarna av Vislanda musikkår. Som ett litet avbrott i ringdansen tog man en långdans 

runt de närmaste kvarteren. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 7 Torsdagen den 12 Januari 1956. 
 

Vislanda väntar på 

sin nya idrottsplats 
 

  Allt är klart för igångsättande av arbetena på Vislanda nya idrottsplats. Man bara väntar 

på Länsarbetsnämndens meddelande om arbetstillstånd. 

  Den nya planen ligger intill den gamla söder om vägen mot Huseby. Arbetskostnaden 

enligt anbud uppgår till 78.200 kr. Därtill kommer beräknad kostnad för räckverk 4.200 

kr. och för omklädningspaviljong 15.000 kr. Den sammanlagda kostnaden skulle då bli 

97.400 kr. Av Tipstjänst beräknar man få 27.500 kr. Räckverk och paviljong utgöres 

medelst insamlade medel och frivilligt arbete till ett sammanlagt belopp av 19.400 kr. och 

återstoden, 50.000 kr. kommer att bestridas av kommunen. 

  Kommunen svarar för färdigställandet av idrottsplatsen och ställer sig som garant för 

underhållet under tio år. 
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Vislanda just nu 
 

  Spara på strömmen! Orden är oss bekanta i dessa dagar. Ingen kan komma och klandra 

Vislanda för att detta påbud inte efterlevs. Det är ingen hastigt påkommen laglydnad. Det 

har sparats ström länge på denna del av jorden. Det sägs att det folk som vandrar i 

mörkret skall se ett stort ljus. Med utgång från dessa visa ord, har vi i Vislanda mycket 

gott och ljust att vänta. 

  Vislanda-folket väntar ett större ljus. Flera stora ljus! Det kan bli påfrestande att vandra i 

ett ständigt mörker år efter år. När kommer ljuset?  – Strömstyrkan skall ökas från 130 till 

220 volt. Vi har planer på att dra en kabel från transformatorn i Aplamon, säger herrarna i 

ledningen, vid vår förfrågan. Men det blir en kostsam historia. Vi har nu 100 watts 

lampor i gatlyktorna, men som det nu är lyser lamporna knappt sig själva. Belastningen är 

stor i samhället. 
 

… och i byar 
 

  De flesta av oss har i varje fall ljus i husen. En sak som man inte så ofta reflekterar över. 

Det finns ett par byar i Vislanda som än hetare än samhällsborna längtar efter ett större 

ljus. Det är de som fortfarande sitter vid fotogenlampor och stearinljus. De längtar efter 

elektriskt ljus! Har längtat, om inte i århundraden, så i varje fall i decennier. Stearinljus 

och fotogenlampor kan vara rofyllt ljus i mörkret om man får njuta dem när man tycker 

det är behagligt. Skall man ständigt vandra omkring i detta ljus, eller mörker, vad man nu 

vill kalla det, så är det minsann lagom behagligt. 

  Hur går det för dessa ljuslängtande och ljussökande människor? – En lika problematisk 

som dyr historia, säger herrar fullmäktige. Vi måste ta och kontrollera och studera det här 

ljusproblemet lite närmare innan vi kan avgöra om kommunen skall bistå de sökande. 

Den summa som ett dotterbolag till Sydkraft begär pr kraftenhet, tycker vi är alldeles för 

mycket. Sen kan man inte heller utan vidare klubba fram pengar till sökande. Det är 

känsligt och måste behandlas från flera synvinklar. 
 

Ljus i templet för idrottssjälarna. 
 

  Det finns ljus i mörkret, i det dis som under helgen legat över den grop, där Vislanda en 

gång växte upp. De själar idrotten frälst, har fått sina böner besvarade. För en tid sedan 

slogs klubban i bordet. Idrottsplats skall byggas! Tänk, vilket underbart julbudskap för en 

idrottsvän! Det är så trevligt, att man vill knacka ner ett stort tack till den som makten 

haver och till alla dem som fört fram frågan. Helt klart är det inte ännu. Länsarbets-

nämnden skall ge sitt ord också. Bästa länsarbetsnämnd! Om möjligt, klubba fort! Pengar 

finns. Entreprenören Olle Olsson står klar med maskiner för att börja offensiven. 

Arbetsplanen är klar: Först ordna till träningsplanen – vilken är lika med en grusgrop som 

vi nu har – så den blir i ett sådant skick, att den kan användas för spel under den tid det 

tar att anlägga huvudarenan. Hela bygden är klar för offensiven och det har rustats 

alltsedan den kväll det blev klarsignal från huvudkvarteret. Det läggs på listor. Det 

tecknas arbetstimmar. Det viks en dagsförtjänst. Arbetarna offrar villigt sina hårt förvär-

vade slantar. Företagsledarna satsar sina lappar. Vissa lika mycket som arbetarna tillsam-

mans. Alla är med. Föreningen skall plocka in cirka 20.000 kronor genom insamlingar. 

Det ser ut att gå i vägen. Med den goda anda, som nu är rådande i kommunen i denna 

angelägenhet, kommer det säkert att gå bra. Kommunen stöttar det hela med 50.500 kr. 

Sedan är det Tipstjänst att hoppas på. Enligt RF:s kostnadsförslag på 110.000 kr. skall 

tipsmedel uppgå till 27.500 kr. Det nu godkända projektet går på cirka 97.000 kr. 
 

Det ljusnar för de gymnastikintresserade. 
 

  Det är stora chanser att det skall lossna i år med gymnastiksalsbygget. Ingenting är klart, 

men det har ljusnat, sägs det. Vi har alltså kommit en aning närmare efterlängtat bad. 

Efterlängtade tiljor för alla gymnastik- och motionsintresserade i Vislanda. Vi är ett 
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spänstigt folk. Det gymnastiseras i nio avdelningar. Det rör sig om cirka 150 gymnaster. 

Störst tillslutning från de yngre och kjolsvängande leden. Nog är dess entusiastiska 

ungdomar väl värda gynnsammare förhållanden än de nu får nöja sig med. 
 

Det stora drömmen. 
 

  Sedan den afton en samling visa och erfarna bebyggare kom till det resultatet, att det för 

principers och prestiges skull är lyckligast att vara utan samlingslokal har det gjorts små 

trevare i olika sammanslutningar. 

 – Vi vill inte ha det så, säger fullmäktige. Skall det byggas samlingshus i Vislanda, så 

skall det samarbetas i den styrelse, som en gång bildades i denna fråga. Samarbete i allt är 

den bästa medicinen för vårt samhälle och storkommun. Vi har ett gott förhållande för 

Blädinge och några större stridigheter är det inte på våra sammanträden. Så säger de 

herrar, som makten haver. Kan det nu inte tänkas, att det blir lite jämkningar hos de där 

husbyggarna också? 
 

Mörkt på byggfronten… 
 

  Bygga hus, ja.. Det är stillestånd på byggfronten just nu i Vislanda. – Så här dåligt med 

arbete, har jag inte haft, sedan före kriget, säger byggmästare Erik Gustafsson. När man 

tittar in till arbetsförmedlingen och kommunalfullmäktiges Karl Karlsson, så är han också 

lite dyster. – Det är inte lätt att placera ut alla dessa just nu arbetslösa, säger han. – Jag 

gör så gott jag kan. Här är nog cirka 25 – 30 man nu som är utan arbete. Till största delen 

byggnadsarbetare – snickare och murare.  
 

Apotek och kommunsalar i vadande. 
 

  Apotek skall vi så småningom få i samhället. Det är meningen, att medikamenterna skall 

bosätta sig där kommunalgubbarna nu huserar. På så vi blir våra visa män utan härbärge. 

– Vi har planer på att ordna till kommunalsalar i Västra skolan, berättar Karl Karlsson. 

Riva ut allt som finns inom skalet, och så iordningställa två våningar. Det är inte klart 

ännu, men det räknas och ritas på denna tanke. 

  Om denna tanke kan löna sig, återstår att se. Kan det verkligen vara ide att forma om 

detta gamla kunskapens hus till ett klokhetens palats? Därom får väl våra visa män tvista.  
 

Parken i ide. 
 

 – Vi vilar, säger en av herrarna i Folkets park, när vi frågar om de tänker förverkliga sina 

tankar om att bygga om och rusta upp nöjeslivet i Vislanda. – Som det nu är där nere kan 

vi knappt ha några tillställningar. Det är pengar och åter pengar som måste till för att 

idéer skall kunna förverkligas. Det ordet lurar överallt. Det finns nog vilja till litet av 

varje.  
 

Problem för efterkommande. 
 

  Om det nu kommer en undrets dag, då alla enar sig om att bygga ett hus, där vi kan 

dansa, se teater, film, där vi kan samlas till andra sammankomster, så finns det ett stort 

problem kvar: Att ekonomisera företaget. Men varför bekymra sig om detta nu. Det blir 

säkert en sak för våra efterkommande i tredje och fjärde led att brottas med. De kanske 

löser namnfrågan också.  
 

Full sysselsättning för filmkommittén.  
 

  På tal om tredje och fjärde led – till dessa människor håller vi på med en filmskapelse. 

Det har arbetats i två år på den, och det tar väl ännu ett år innan den blir klippt och ordnad 

till belåtenhet. Det har råkat bli en del omkastningar. Flera väsentliga bilder har glömts 

av. Så nu får det bli kompletteringar. Det blir en arbetsam tid framöver för filmkommittén 

för att ordna till filmen på ett sätt som folk vill ha den. Men vi ska väl tro att den lyckas 

till slut. Tanken var ju bra från början.  
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Bön om industri. 
 

  Vi behöver industri! Det är ropet för dagen i Vislanda. Det har det varit i många år. Visst 

har samhället utvecklats under de sista decennierna. Hus har skjutit upp ur jorden både 

vackert och snabbt. Men några fabriksskorstenar vill inte spira upp. Vad det nu kan bero 

på. Tre välskötta företag har vi: Ångsågen, A-Betong, Skogsägarna. Men det räcker inte 

med idrottsplats för att behålla de unga. Det är inte nog med att bygga hus för dans och 

förlustelser. Det fordras sysselsättning också.  VI BEHÖVER INDUSTRI ! 

                                                                                                                      Svenne. 

 

Ur Smålandsposten N:o 8 Lördagen den 14 Januari 1956. 
 
Trafikolyckor.  Tidigt på fredagsmorgonen råkade en personbil på vägen Kojtet–Gottåsa  

vid Skörda i Vislanda slira och blev stående tvärs över vägen, blockerande densamma. 

Föraren hann dock varna en söderifrån kommande lastbil från Skåne, som emellertid för 

att undvika kollision måste köra ner i vänstra vägdiket. Karossen blev härvid skadad mot 

ett träd. 
 

  Vid 12-tiden i går kolliderade en skåpbil från Ljungby och en personbil från Växjö på 

den smala vägen Blädinge–Ugnabygden inom Vislanda polisdistrikt. Vägen är krokig och 

backig och vid olycksplatsen var sikten bara ett 50-tal meter. Snöglopp och svår halka 

rådde. Bilarna kunde därför i halkan inte stanna utan stötte emot varandra nos mot nos, 

varvid båda fordonen fick skador. Personbilen måste transporteras från platsen med 

bärgningsbil. Utredning pågår. 
 

  I går middag möttes två lastbilar i Rönningeryd i Hjortsberga socken, varvid den ena, en 

mjölkbil från Blädinge, vid försök att passera den mötande bilen från Agunnaryd råkade 

köra för nära vägkanten och kanade av denna och mot en fura. Härvid skadades kylar-

maskeringen en hel del. 

 
Ur Smålandsposten N:o 11 Torsdagen den 19 Januari 1956. 
 

Dödsfall. 
 

  Anna Maria Bengtsson †. Änkefru Anna Maria 

Bengtsson, Lindås Östregård, Vislanda, avled i sön-

dags. 

  Hon var född i Fagerås, Vislanda den 7 juni 1882. 

År 1913 ingick hon äktenskap med hemmansägaren 

Carl Bengtsson, Lindås, Vislanda. Sedan hon för nio 

år sedan blev änka har fru Bengtsson brukat gården 

tillsammans med sin son. 

  Närmast sörjes hon av sonen Erik samt två bröder, 

f. hemmansägare Anders Johan Pettersson, Vis-

landa, och f. åkeriägaren Carl Pettersson, Ljungby, 

svägerskor och syskonbarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min kära Mor 

Anna Maria 

Bengtsson 
* 7/6 1882 

har efter ett långt, men med tålamod 

buret lidande i dag stilla insomnat, 

djupt sörjd och saknad av mig, 

bröder, svägerskor, övrig släkt och 

vänner. 

Lindås, Vislanda den 15/1 1956. 

ERIK. 

Tänk när en gång det töcken har 

försvunnit, 

Som över detta livet breder sig, 

När evighetens sköna dag 

upprunnit, 

Och himmelskt solljus flödar på 

min stig! 

Sv. ps. 594. 
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Ur Smålandsposten N:o 12 Lördagen den 21 Januari 1956. 
 

Dödsfall. 
 

  Maria Jonsson †. I torsdags avled i sitt hem 

Kvarntorpet Mörhult, Vislanda, fru Maria Kristina 

Jonsson, änka efter hemmansägare O. Jonsson. 

  Den bortgångna var född i Ryssby 1874. Efter att i 

ungdomen ha haft anställningar på olika platser i 

trakten ingick hon äktenskap 1898. Makarna var 

först bosatta i Hjulsryd, Vislanda, men efter fem år 

köpte de en gård i Mörhult. Under åren har fru 

Jonsson utfört en hedrande livsgärning i hemmet 

och som hjälp vid gårdens skötsel. Sedan gården 

övertagits av en av sönerna bosatte sig makarna i 

Kvarntorpet. 

  Med den avlidna gick en strävsam och dugande 

lantbrukarhustru, en kärleksfull och uppoffrande 

kvinna ur tiden. Under många år var hon ett helt 

ovärderligt stöd för en rad moderlösa barnbarn, och 

hennes hem var städse öppet för alla, liksom hennes 

generösa och varma hjärta. 

  Änka sedan 1949 sörjes hon närmast av barnen 

Carl, innehavare av föräldragården, Emil, kran-

skötare och bosatt i Älmhult, Ida, gift med lantbru-

kare Edvin Johansson, Borensberg, Gustaf, fastig-

hetsägare i Häradsbäck, samt Svea, som vistas på 

sjukhem. Dessutom sörjes hon av tvenne bröder, 

sonhustrur, mågar, barnbarn och barnbarnsbarn.   

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 13 Måndagen den 23 Januari 1956. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller på torsdag hemmansägaren Gustaf Wilhelmsson, Skeppshult, Vislanda. 

  Han är född i Skövlemon, Vislanda. Redan som 15-åring kom Wilhelmsson ut i förvärvsarbete 

som lantarbetare. 1928 fick han anställning vid Ångsågen i Vislanda. Två år senare gifte han sig 

och köpte då ett stycke ouppodlad och mycket stenrik jord, där han dels byggde hus och dels med 

seg energi drog upp sten och dikade. Vidare utförde han en hel del skogskörning. 1939 började han 

åter vid Ångsågen. Sitt eget jordbruk har han utökat genom att arrendera jord i närheten.  Hr Wil-

helmsson tillhör styrelsen för RLF-avdelningen i Vislanda samt sedan 1939 styrelsen för Vislanda 

Kooperativa handelsförening. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 14 Tisdagen den 24 Januari 1956. 
 

Kommunalt 
 

Vislanda 
 

    Kommunalfullmäktige höll i går sammanträde. Entreprenör S. Flykt, Madhem, 

Vislanda, hade anhållit om höjd ersättning för renhållningen av bl.a. Östra Torget. 

Fullmäktige gick med på detta. Angående försäljningen av 94,1 kbm rotstående skog på 

samhällets gård Hönetorp Södregård beslöt man försälja denna till Skogsägareföreningen 

för 3.750 kr. Till att ombesörja försäljningen utsågs ordföranden omlastare Albert 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att 

Gud i dag till sig hemkallat 

vår kära moder 

Maria Kristina 

Jonsson 
som efter ett långvarigt men tåligt 

buret lidande i dag insomnat i sitt 

82:dra levnadsår, djupt sörjd och 

saknad samt i tacksamt minne 

bevarad av oss, barn, barnbarn, övrig 

släkt och många vänner. 

Mörhult, Vislanda den 19 jan. 1956. 

CARL. 

IDA och EDVIN. 

EMIL och ANNA. 

GUSTAF och EMMY. 

SVEA. 

Sv. ps. 376. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

söndagen den 29 januari kl. 10,15. 
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Rydberg. Från brandstyrelsen förelåg förslag om försäljning av gamla brandstationen. 

Man beslöt att uppdraga åt brandstyrelsen att sälja till högstbjudande. Till ny ledamot av 

byggnadsnämnden valdes tandläkare Gunnar Korduner, som också valdes till samman-

kallande.  

  Fullmäktiges ordf. uttalade ett tack till fabrikör Anton Samuelsson för det arbete han 

såsom ordf. i många år utfört i både gatunämnden och byggnadsnämnden. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 17 Måndagen den 30 Januari 1956. 
 
Bröllop. 
 

  I Vislanda prästgård sammanvigdes i lördags linjemontör 

Torsten Lennart Olsson, Härlunda, och fröken Stina Margit 

Johansson, dotter till f. hemmansägaren Sven G. Johansson, 

Åker, Vislanda. Vigselförrättare var kyrkoherde Eskil Jonson, 

Vislanda, som höll lyckönskningstal till brudparet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 20 Lördagen den 4 Februari 1956. 
 
Vislanda föreläsningsförening, höll i onsdags sitt årsmöte i Centralskolan.  

  Av årsredogörelsen framgick bl.a. att föreningen startade sin verksamhet den 3 april 

1955 efter att ha legat nere sedan 1948. Under höstterminen hölls fem föreläsningar, som 

besöktes av c:a 500 personer. Medlemsantalet upp-

gick till 82. För innevarande år har kommunal-

fullmäktige anslagit 500 kr. Efter den 1 juli i år ut-

går statsbidrag med 35 kr. pr föreläsning. Folk-

skolestyrelsen har gratis ställt lokal till förfogande 

i Centralskolan. 

  I styrelsen omvaldes överlärare Harry Larsson, 

fru Elna Gustafsson, handlanden Johan Nilsson, 

kontorist Gustav-Erland Andersson och lantbru-

kare John Andersson. Till revisorer omvaldes 

järnhandlande Eric Johansson och kantor Ernst 

Rosengren. 

  Efter årsmötets slut höll rektor Justus Eljeskog, 

Tutaryd, föreläsning över ämnet ”Människan och 

ödet”. 
 

 

VISLANDA 
med omnejd 

 
  Vid dödsfall kan Ni med förtroende 

vända Eder till undertecknad.  

– Sarkofager och svepningar finnes på 

lager. 
 

Hedlunds Blomsterhandel och 

Begravningsbyrå. 

Tel. 27. 

                            Sigvard Hedlund. 

  Hr Torsten Olsson, Fridafors, med 

maka Margit, född Johansson, 

Vislanda. 

(Foto: Lundbergs Foto, Vislanda.) 
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Ur Smålandsposten N:o 24 Måndagen den 11 Februari 1956. 
 

Föräldramöte i Vislanda. 
 

  Föräldramöte hölls i onsdags kväll i Centralskolan i Vislanda. 

  Över 200 föräldrar och målsmän hade hörsammat folkskolestyrelsens inbjudan. 

Kyrkoherde Eskil Jonson hälsade välkommen, varefter en barnkör under ledning av 

kantor Ernst Rosengren sjöng några sånger. Kvällens föredrag hölls av lektor Gustaf 

Dahlbäck, Växjö, över ämnet ”Några synpunkter på uppfostran”. Talaren belyste på ett 

mycket intressant och medryckande sätt en del problem, som både föräldrar och barn 

ställas inför. Föräldrarna måste ställa stora fordringar på sig själva, då det gäller att fostra 

barn. Det är ju föräldrarna, som skapar den miljö, i vilken barnen växer upp. All vår 

fostran skall gå ut på att barn skall få klart för sig att både hemmet och skolan är en 

gemenskap, där var och en skall bidraga till trevnad och trivsel. Barnen skall lära känna 

sitt ansvar. Utan detta kommer vi ingenvart med vår fostran. Kyrkoherde Jonson fram-

förde de närvarandes tack. Överlärare Harry Larsson, Vislanda, redogjorde därefter för 

undervisningsplanens bestämmelser i fråga om sexualundervisningen i folkskolan. Lektor 

Dahlbäck underströk i ett anförande betydelsen av att även föräldrarna talar med sina barn 

om dessa för barnens hela utveckling så allvarliga problem. Ett gemytligt kaffesamkväm 

avslutade mötet. 

 
Ur Smålandsposten N:o 28 Lördagen den 18 Februari 1956. 
 

Dödsfall. 
 

  Sven Gustav Pettersson †. I torsdags avled i 

Växjö hemmansägaren Sven Gustav Pettersson, 

Fållen, Vislanda. 

  Den bortgångne var född i Skogatorp, Piggaboda, 

Vislanda, år 1882. År 1906 ingick han äktenskap 

och var under en kort tid bosatt i Granhult, Ryssby. 

Han inköpte sedan gården Fållen, som han brukat 

till sin död. Den bortgångne var en mycket arbetsam 

och försynt människa. 

  Närmast sörjes han av maka, två söner och sju 

döttrar. 
 

August Svensson †.  F. stenarbetaren August 

Svensson, Vislanda, har avlidit i sitt 85:e levnadsår. 

  Den avlidne, som var född i Vislanda, sörjes när-

mast av syskonbarn samt svägerska. 

 

 

Från Vislanda, meddelas: 

  På Centrumbiografen i Vislanda var i tors-

dags en turistafton anordnad. Stationsinspektor 

Enbom hälsade de närvarande välkomna och 

framhöll i ett kort anförande, att Statens järn-

vägar, som är Nordens största arbetsgivare har 

som sin uppgift allt vad gäller service i fråga 

om kommunikationer. I sin arbetsuppgift har 

den två strävanden: bekväma och säkra resor. 

Därefter överlämnade han ordet till före-

ståndaren för SJ:s Resebyrå i Växjö S. Lundh. 

Denne gav så en allmän orientering i de olika 

former om ersättningar, som förekommer vid 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att min älskade make 

vår käre lille Far 

Morfar och Farfar 

Hemmansägaren 

Sven Gustav 

Pettersson 
född den 23/4 1882 

har i dag hastigt insomnat på Växjö 

lasarett djupt sörjd och saknad men i 

ljusaste minne bevarad av oss, maka, 

barn, barnbarn, barnbarnsbarn, 

bröder, svägerskor, svågrar, släkt och 

många vänner. 

Fållen, Vislanda den 16/2 1956. 

HULDA PETTERSSON 

Ida o. Karl.   Anna o. Martin. 

Sven o. Edit.   Astrid o. Teoder. 

Rut o. Harald.   Kalle o. Edit. 

Gunhild.   Gärda o. Anders. 

Bertil o. Gunvor.   Stina o. Åke. 

Stilla och god har du varit i livet 

Stilla och tyst ifrån oss du gick. 

Tack käre Far för allt vad du givit 
Vackert och ljust skall ditt minne förbli. 

Sv. ps. 355. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka söndagen den 26/2 kl. 10,15. 
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järnvägsresor. Han påpekade särskilt ersättningen för familjer, vilken också kan utnyttjas 

tillsammans med ersättningen för semesterresor, samt SJ:s billiga rundturer och tåg-

hemsresor.  

  Härefter visades två filmer ”Semestertid” och ”Till fjälls på räls”, vilka livligt uppskat-

tades av den fulltaliga publiken. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 33 Måndagen den 27 Februari 1956. 
 

Isglädje i Vislanda 
 

  Vislanda idrottsförening hade i går kväll anordnat pjäxdans å ishockeybanan i samhället. 

  Före dansen spelades en match i bandy mellan ett gubblag och ett damlag. Spelet leddes 

med säker hand av en domare i hög hatt och tidtagningen var perfekt med hjälp av en 

väckarklocka, som domaren bar i en korg. Damernas körskicklighet var det inget att klaga 

på och deras målvakt fyllde på alla sätt sin plats. Hon införde en ny teknik för målvakter, 

idet hon placerade sig i horisontalläge i målburen. ”Gubbarna” var inte fullt artiga mot 

damerna och bollen var flest gånger i damernas bur. Vissa av de yngre gubbarna visade 

god körskicklighet men motsatsen fanns också till publikens stora förtjusning Efter 

matchen fick publiken möjlighet att värma upp sig med en svängom. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 36 Lördagen den 3 Mars 1956. 
 

Dödsfall. 
 

  Elof Petersson †. I torsdags avled i sitt hem f. 

handlanden Elof Petersson, Vislanda.  

  Han var född i Traryd 1878. Tidigt kom han in i 

affärslivet. Efter att ha haft anställning bl.a. i Traryd 

och Ryssby kom han till Adolf Johanssons affär i 

Alvesta, där han verkade i många år. 1921 startade 

han egen affär i Tyringe. Till Vislanda kom hr 

Petersson 1926. Här drev han någon tid affärsrörelse 

men har den mesta tiden ägnat sig åt skötseln av sin 

fastighet. Under åren 1936 – 1944 var han kommu-

nalnämndens ordförande i Vislanda. 

  Närmast sörjes han av maka, dottern Elsa, gift med 

lantmätare Ingvar Widén, Stockholm, samt barn-

barn. I deras sorg deltaga en syster och en broder 

samt övrig släkt och vänner. 

 

 

 

 

 

 

 

Vislanda station skall få nytt godsmagasin.  Ritning härtill har gjorts upp inom järn-

vägsstyrelsen och tillställts distriktschefen i Malmö, som skall beräkna kostnaderna om 

inte något väsentligt är att invända mot förslaget. 

 

Logen 693 Wieselgrens förhoppning av IOGT, hade häromkvällen anordnat ett väl-

besökt möte i Ordenshuset. Ordensmedlemmarna från Eneryda överlämnade till 

Vislandalogen kretslogen Blendas programstafett. Det var den femte logen inom kretsen, 

 

 

 
 

Min älskade make, 

vår käre far och morfar 

Elof Petersson 
har i dag stilla avlidit i sitt 78:e 

levnadsår. Djupt sörjd och saknad 

men i tacksamt minne bevarad av 

oss, syskon, släkt och vänner. 

Vislanda den 29 februari 1956. 

HULDA PETERSSON. 

Elsa och Ingvar. 

Margareta, Catarina. 

Ljuvt är att vila när krafterna domna, 

Skönt i den eviga vilan få somna. 

Jordfästningen äger rum i stillhet. 
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som erhållit stafetten. Vislandalogen skall vidarebefordra den till Alvesta. Hrr Ernst 

Karlsson och Axel A. Johansson, Liatorp, svarade för ett mycket trevligt program. Hr 

Karlsson talade om Ernst Rolf, och ett flertal Rolfmelodier föredrogs. Publiken fick också 

höra polka och gammalvals, som hr Johansson med fart och kläm spelade på sitt gamla 

dragspel. Programmet upptog vidare allsång och en stunds lekar och dans. 

 

 

Ny brandstation i Vislanda 
 

 

  Vislanda nya brandstation är nu i det allra närmaste färdig. Det är bara en del målning- 

och uppsnyggningsarbeten som återstår. Byggnaden är uppförd i gult tegel intill skolan 

och rymmer två garage, manskapsrum och utrymmen för motorsprutor och övrig 

utrustning. Arbetet med stationen påbörjades i september. Entreprenör har varit 

byggmästare Erik Gustavsson, elinstallationer har klarats av A. Engström, målningen av 

H. Lundell och för värme och sanitet har Bröderna Axelssons Värme AB svarat. 

  Brandkåren i Vislanda är 18 man stark och har vid mer än ett tillfälle visat sin vak-

samhet och effektivitet. Kåren bildades 1927. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 41 Måndagen den 12 Mars 1956. 
 
Vislanda husmodersförening, har haft månadsmöte i Hantverksföreningens lokal. Mö-

tet firades som Nordens dag och öppnades av ordf. Margit Johansson, som hälsade 

välkommen. Brev från de nordiska länderna upplästes, varefter de nordiska national-

sångerna stämdes upp. Därefter följde förhandlingar. En kommitté tillsattes för matt-

tombolan, som skall hållas i april. En kurs i mönsterritning skall anordnas. Som ledare för 

denna utsågs fru Märta Trygg. Därefter visades två lärorika husmodersfilmer. Mötet 

avslutades med ett trevligt kaffesamkväm. Värdinnor var fruarna Anna-Lisa Johansson 

och Ester Johansson. 

 



 
66 

Ur Smålandsposten N:o 37 Måndagen den 5 Mars 1956. 
 

Tupp eller höna?  Japanman avgör 
 

160.000 hönsbarn 

                  årsproduktion 

                               i Sälhyltan 
 

  För sådär 10 – 15 öre kan man få en dag-

gammal tuppkyckling, men hönkycklingarna går 

på c:a 2:10. Så relativt värdelös är alltså ämnet 

till gödselstackens galande hane, den pepparfräne 

slagskämpen med den blodröda kronan. Äggen 

produceras av hönorna, därför sorteras de ut till 

ett tämligen betydelsefullt liv, medan tupparna 

går mera ovissa möten tillmötes. Just nu är det 

full kycklingsäsong vid hönserierna – vid 

Sälhyltan i Vislanda t.ex. håller Hiroshi Iguchi 

från Japan Chick Checking Association på med 

könssortering – ett viktigt jobb, som japanerna 

sköter bäst i världen. Tupp eller höna? Det avgör 

Hiroshi med ett enda ögonkast, han sorterar upp 

till 1.000 kycklingar i timmen. Och bröderna 

Lönn, innehavare av Sälhyltans välskötta hönseri, 

vet att det är väl värt vad det kostar att anlita en 

sådan expert.  

  160.000 kycklingar om året kläcks vid Säl-

hyltan. Ruvnings- och kläckningsmaskiner med 

stor kapacitet har övertagit en del av hönornas 

bekymmer, och maskinerna är numera pålitliga 

och effektiva – de tar ansvaret för ägaren tills 

dunbollarna är mogna för yttervärlden och tar den 

i besittning med spröda pip. 

 

Att tända ljuset 
 

åt hönsen är vår första angelägenhet om morg-

narna, berättar bröderna Bernt och Hugo Lönn. 

Och de har en verkligt fin hönsbostad att gå om-

kring och tända i. Allting är modernt, och väg-

garna är av betong. Isoleringen är så perfekt, att 

någon värmeanläggning inte behövs för de vuxna 

hönsen, men kycklingarna får värme från bl.a. 

elektriska lampor. 

  Av vuxna höns håller man en stam på c:a 3.000. 

Det är huvudsakligen Vit Leghorn. Men också 

New Hampshire, Ljus Sussex och mera som 

experiment Svart Leghorn och Plymouth Rock. 

Ett femtiotal gäss har man dessutom för om-

växlings skull. Ungefär 800 kg. foder om dagen 

går åt – havre, korn, majs, vete, mjölfoder och 

ensilage. 

 

Hiroshi Iguchi från Japan Chick 

Checking Association könssorterar upp 

till 1.000 kycklingar per timme, när han 

arbetar hos bröderna Lönn på mönster-

anläggningen Sälhyltan i Vislanda. 

Stolt, arg och bara lite rädd. 
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Omsorgsfull kontroll 
 

har bröderna Lönn alltid räknat till det mest betydelsefulla. Värplistorna förs med reda 

och noggrannhet in i minsta detalj. Det är enda sättet att få en riktig uppfattning om 

produktionen. Vit Leghorn har t.ex. i Sälhyltan visat sig lämna i genomsnitt 133 ägg (c:a 

14 kg.) om året. Genom individuell kontroll har man också lättare att dra upp riktlinjerna 

för avelsarbetet.  

  Sälhyltans hönseri började inte så storslaget. Hugo Lönn kom till Vislanda år 1939 men 

först år 1946, när brodern Bernt förenat sig med honom, började man på allvar. 100 höns 

fick räcka i början. Men rörelsen utvecklades oavbrutet, bröderna följde omsorgsfullt med 

allt i branschen, lärde sig allt, som är värt att veta om höns och hönsskötsel. 

  År 1952 uppfördes den moderna byggnad i betong, som idag håller värmen åt alla 

hönsen. Till sin hjälp har bröderna Lönn sex anställda. Var och en bidrar på sitt sätt till att 

göra Sälhyltans hönseri till en mönsteranläggning. 

 

Kycklingsäsongen 
 

börjar i januari och är nu i gång på allvar. Ungefär 5.000 kycklingar per vecka kläcks vid 

Sälhyltans moderna kläckningsmaskiner. Äggen har tidigare hållits vid 37,8 grader 

Celsius i ruvningsapparaten. När så kycklingarna kommit ur skalet är tiden inne för den 

viktiga könssorteringen. Det gäller att så tidigt som möjligt skilja de onyttiga tupparna 

från de värdefulla hönorna. Det är ett mycket svårt jobb, när djuren inte är mer än några 

timmar gamla. Japaner har sedan länge varit specialister på uppgiften, och nu för tiden är 

det rätt vanligt, att svenska hönserier gemensamt anlitar Japan-hjälp för sorteringen. 

  Sälhyltans hönseri har i år anlitat Hiroshi Igushi, en fackman i särklass med en sorte-

ringskapacitet på upp till 1.000 kycklingar per timme. Ett enda handgrepp, en enda blick, 

och Igushi lägger kycklingen på rätt plats, tupparna i kartonger till vänster, hönorna till 

höger.  

 

Morgonmusik. 
 

  Efterfrågan på kycklingar är f.n. rätt god och priserna hyggliga. Transporterna sker 

huvudsakligen per järnväg men också till en del med särskild transportbil. 

  250 stora tuppar regerar hönshuset med hjältemodiga galanden, om morgnarna sjunger 

de hett och fränt ur alla sträckta strupar, hönorna skrockar och småskriker, fjädrar singlar 

i dagens första ljus. Det är liv och rörelser i alla former. Hönserier är alltid anläggningar, 

som talar för sig själva genom tuppars trumpetstötar och andra vilda ljud. Men Sälhyltan 

har bortsett från dessa ordinarie livsyttringar gjort sig känt långt utom hörhåll genom hög 

kvalitet på alla saluförda produkter. 

  Tupparna där borde ha full rätt att lägga lite extra stolthet i tonen. 

                                                                                                                         Wood. 

 

Ur Smålandsposten N:o 42 Tisdagen den 13 Mars 1956. 
 
            50-åring. 

 

  50 år fyller på fredag cementarbetaren Reinhold Johansson, Vislanda. 

Han är född i Vederslöv. Tidigt kom han ut i arbete av olika slag. 1935 

reste han till Skåne och fick arbete i en handelsträdgård som försäljare, 

vilket han var i många år. Därefter tog han arbete på vaggonfabriken 

som gjutare. Även har han arbetat på sockerfabriken i Arlöv. Efter tolv 

år i Skåne flyttade han med familjen till Vislanda och arbetade hos 

Skogsägarna i sex år. Sedan flyttade han över till A-Betong som 

cementblandare vilket han nu är. Hans redbara sätt har gjort honom 

väl känd. 
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Ur Smålandsposten N:o 47 Torsdagen den 22 Mars 1956. 
 

      90-åring. 

 

  90 år fyller på söndag änkefru Amanda 

Kristina Spång, Hullingsved, Vislanda. 

  Hon är född i Kvenneberga. 1892 in-

gick hon äktenskap med furiren och fjär-

dingsmannen Axel Spång, och makarna 

bosatte sig i Hullingsved. Fru Spång har 

varit en arbetsmänniska, och trots sin 

höga ålder håller hon på med att väva 

band och sticka. Hennes andliga vigör är 

också mycket god och hon följer på alla 

sätt med allt som händer och sker i tiden. Sedan 1939 är hon 

änka. 

 

 

Högerungdomen bildar förening 

i Vislanda. 
 

  Vid ett välbesökt möte i Vislanda hotell i tisdags 

bildades en lokalförening av Högerns ungdomsförbund. 

Den nya föreningen konstituerades under ombudsman 

Lennart Sjöbergs ordförandeskap och döptes till 

Vislanda unghöger. 

  Distriktets förslag till stadgar för lokalförening antog 

med ett par smärre justeringar. Årsavgiften fastställdes 

till 4 kr., och 15 medlemmar anmälde sig i starten. 

  Till ordförande valdes Carl-Gustav Samuelsson, vice 

ordf. Gunvor Lönn, sekr., Rea Ydén, kassör, Johan Sa-

muelsson, vice sekr., Marianne Olsson och övriga sty-

relseledamöter Ulla Svensson och Birger Ericsson. 

  Revisorer: Bernt Lönn och Anders Rosenqvist. Studie-

ledare blev ordföranden och PT-ledare Knut Masö. 

  Nästa möte hålles tisdagen den 27 mars och en kom-

mitté med Knut Masö som sammankallande valdes. 

Styrelsen fick i uppdrag att utarbeta ett terminsprogram för den närmaste tiden, och kurs i 

föreningskunskap står också på programmet. 

  Efter förhandlingarna hälsade ombudsman Sjöberg medlemmarna välkomna i kamrat-

kretsen. Tävlingen i personkännedom vanns av Carl-Gustav Samuelsson med Rea Ydén 

som tvåa. Efter kaffepausen vidtog en stunds dans, och kvällens gäst, HUF-kamraten 

Birgitta Karendahl från Stockholm berättade om sina upplevelser bland svarta och vita på 

sjukhus i USA. 
 

 

  Hr Vallis Petersson, Vrå m. maka 

Sigrid, f. Petersson, Vislanda. 

(Foto Lundberg, Vislanda). 

  Hr Malte Karlsson, Vislanda, m. 
maka Asta f. Karlsson. 

(Foto Lundberg, Vislanda). 
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Ur Smålandsposten N:o 52 Lördagen den 31 Mars 1956. 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 53 Tisdagen den 3 April 1956. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Dödsfall. 
 

  Eva Rooth †. Påskdagen avled i sitt hem änkefru 

Eva Rooth, Lindås, Vislanda. 

  Hon var född i Håralycke, Vislanda, den 14 juli 

1860 och var äldste medlemmen i Vislanda för-

samling. Ett synnerligen arbetsfyllt liv har med 

henne slocknat ut. Hennes barndom fylldes med arbete. Hon fick vara med om att dika, flåhacka 

och tröska. Men hon hade god hälsa och var ovanligt stark. Vid sexton års ålder kom hon till 

Flensburg och arbetade där i tre år i mejeri. 21 år gammal gifte hon sig med soldaten August Rooth 

och fick med honom sex barn. Men det var fru Rooth, som fick ansvaret för barnens uppfostran. 

Mannen lämnade hemmet och vistades borta i tolv år utan att höra av sig. En tid efter det han kom 

tillbaka blev han blind och fick även värk och låg till sängs i sju år, under vilken tid fru Rooth både 

 

 

 
 

Min älskade far  

och vår käre farfar 

Salomon Flykt 
* 5 mars 1886 

har i dag stilla insomnat djupt sörjd 

och saknad av oss bröder, övrig släkt 

och vänner. 

Vislanda den 29/3 1956. 

ERIK och STINA 

Barbro. Göran. 

Ellen. 

Sv. ps. 355. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka söndagen den 8 april 1956 kl. 

10,15. 

 

 

 
 

Eva Rooth 
* 14 juli 1860 

Min älskade, goda mor har genom en 

stilla död lämnat mig och mina 

syskon i Amerika i djup sorg. 

Lindås, Vislanda den 1 april 1956. 

HJALMAR. 
 

Jag skulle ej sörja dig, lilla mor, 

Din vila så unnad var. 

Men tomheten är så oändligt stor 

Och hemmet så dystert då du ej är 

kvar 

Gud signe ditt älskade minne. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda 

kyrka söndagen den 15 april  kl. 10,15. 

 

 

Sven Svensson 

Svea Fransson 

Rörvik.                                 Vislanda. 

Påskafton 1956.  

Erik Johansson 

Ester Andersson 

Vislanda.                               Blädinge.                             

Påskafton.  

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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fick passa och försörja sin man . Han dog 1914. Men fru Rooth hörde inte till dem, som beklagade 

sig. Det goda humöret och en aldrig svikande hälsa bidrog till att göra livet så ljust som möjligt 

var. För ungefär sju år sedan flyttade hon från sitt gamla hem i Håralycke till Stubbalycke, som 

ligger vid Vislanda kyrka. Här har hon levat i lugn och ro, och haft tid till att läsa sin bibel och 

andra religiösa böcker samt framförallt haft möjligheter att komma till kyrkan. Ända till söndagen 

efter nyår i år var hon en av Vislanda församlings flitigaste kyrkobesökare. Sedan den dagen har 

hon icke orkat att gå i kyrkan. Som sitt fasta och kärleksfulla stöd under ålderdomen har hon haft 

sin son Hjalmar. 

  Närmast sörjes den bortgångna av nämnde sonen Hjalmar, samt två söner och en dotter i 

Amerika. I deras sorg deltar övrig släkt och en stor vänkrets. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 55 Lördagen den 7 April 1956. 
 

Kommunalt 
 

Vislanda 
 

    Folkskolestyrelsen valde vid sammanträde i torsdags till ordinarie småskollärarinna 

fr.o.m. 1 juli i år fröken Stina Andersson, Vislanda. Till vikarie för fröken Ellen Uhlin 

utsågs fröken Siv Hegborn, Växjö, och till vikarie för fru Gun Andersson kandidat 

Dahlgren, Älmhult. 

  Vid uthyrning av skolans filmprojektor till icke ideella föreningar skall uttagas en hyra 

av 10 kr.  

  Åt den byggnadskommitté, som handhaft uppförandet av småskoleflygeln, uppdrogs att 

låta så gräsmattor och plantera buskar å planen vid småskolans lekplats. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 57 Tisdagen den 10 April 1956. 
 

Ny Volvo 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Volvo har kompletterat sin personbilslinje med en ny större personbil vid sidan av PV 

444:an. Härovan en exteriör av den nya vagnen. Innan konstruktion och utformning 

definitivt fastställts och utprovats hålles vagnens tekniska data hemliga. Bilen kommer 

icke att kunna levereras innevarande år. Med nuvarande materialpriser beräknas vagnen 

kosta omkring 12.500 kr. 
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Skadad av fallande stock. 
 

  En olyckshändelse inträffade på lördagen vid Ångsågen, Vislanda, varvid sågverks-

arbetaren Egon Söderberg, Vislanda, erhöll så svåra skador, att han fick transporteras till 

Växjö lasarett, där han kvarligger. 

  Söderberg jämte en kamrat var sysselsatt med att lasta stockar på en lastbil, och då man i 

det närmaste hade fullt lass, släppte greppet om en stock, som hängde högst upp i 

lyftkranen. Söderberg som vistades högst upp på lasset förlorade därvid balansen och föll 

handlöst i marken och fick därvid den nedfallande stocken över sig och ådrog sig därvid 

skador i den ena axeln och armen. I en kamrats lastbil fördes den skadade av chaufför 

Arnold Johansson, Vislanda, till dr Folke Rosenkvist, Vislanda som omedelbart remit-

terade den skadade till Växjö lasarett. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 58 Torsdagen den 12 April 1956. 
 
Bandsåg tog två fingrar.  Under arbete i slöjdsalen i Centralskolan i Vislanda har 10-

årige Roland Törnqvist råkat ut för en olyckshändelse. 

  Pojken, vilken är son till lantbrukare Tage Törnqvist, Lönshult, Vislanda, skulle just ta 

ett trästycke som slöjdläraren sågat ut på bandsågen och råkade då komma för nära denna, 

så att klingan skar rakt över högra handens fingrar. Den skadade fördes skyndsamt till dr 

Folke Rosenkvist för första förband, varefter han remitterades till Växjö lasarett. Två av 

handens fingrar, pekfingret och långfingret, gick ej att rädda. Skadorna på de övriga 

fingrarna är ej allvarligare än att de troligen kan läkas utan framtida men. Tummen är helt 

oskadd. 

 

Ringexplosion vållade svår vurpa i Vislanda.  Ett bilmissöde har inträffat i Vislanda, 

som lätt kunnat få allvarligare följder. 

  En mindre lastbil från Ljungby på väg mot Växjö råkade just på bron över Hönetorpsån 

utanför Björneborg ut för en ringexplosion på vänster bakhjul. Bilen gick då över på 

högra sidan, och då föraren skulle räta upp vagnen gick denna runt och hamnade på fö-

rarehytten och kylaren. Bilen fick en del mindre skador, men däremot inga personskador 

uppstod. En från Ljungby rekvirerad lastbil tog haveristen på släp till verkstad för repa-

ration. 

  Polisman Axel Lundgren, Vislanda, kunde efter att ha gjort undersökning på olycks-

platsen, konstatera att ren olyckshändelse förelåg. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 59 Lördagen den 14 April 1956. 
 
Från Vislanda, meddelas: 

  Om måndag hålles i Metodistkapellet försäljning med kaffeservering, lotterier m.m. Om 

onsdag talar i veckogudstjänsten pastor Simon Lindberg från Stockholm. Det är första 

gången, som pastor Lindberg besöker Vislanda. Han är en av Metodistkyrkans i Sverige 

främste förkunnare. 
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Ur Smålandsposten N:o 61 Tisdagen den 17 April 1956. 
 

Huvudmännen i Vislanda pastorats sparbank, höll i 

går årsmöte å kommunalkontoret. 

  Kyrkovärd Arvid Johansson, Hönetorp, Vislanda, 

konstaterade i sitt hälsningsanförande bl.a. att verk-

samheten under räkenskapsåret gett ett tillfredställande 

resultat. Förvaltnings- och revisionsberättelsen före-

drogs och styrelse och tjänstemän beviljades ansvars-

frihet. Bankens vinst på 12.953: 69 kr. skall fördelas på 

följande sätt: 6.198:50 för nedskrivning av obligationer, 

1.450 för avskrivning på fastighet, 3.265 kr. för avskriv-

ning på inventarier och 2.040:19 kr. till reservfonden. 

  Till huvudmän intill årssammanträdet 1960 omvaldes 

fabrikör August Engström, sågmästare Ragnar Svens-

son, lantbrukare John Petersson, Värmanshult och lant-

brukare Inge Svensson, Mjöhult. Till huvudmän intill 

årssammanträdet 1957 valdes lantbrukare Karl Augusts-

son, Moshult, och Ivar Pettersson, Biabacken. 

  Styrelseordföranden tillerkändes en höjning av sitt 

arvode med 200 kr. till 800. Övriga arvoden fastställdes 

som förut. 

  Till styrelseledamöter omvaldes lantbrukare Olof Gustafsson, Jutagård, Blädinge, och 

lantbrukare Karl Uno Nilsson, Blädingeås. Till revisorer omvaldes riksdagsman Ebbe 

Ohlsson, Blädinge, nämndeman Gunnar Rogdahl, Blädinge, och nyvaldes efter kantor 

Ernst Rosengren, Vislanda, som undanbett sig återval, kamrer Åke Gransvik, Vislanda. 

Vislanda IF tillerkändes 200 kr. som bidrag till utförandet av en idrottsplats. 

  Ordföranden uttalade ett tack till huvudmän, styrelse och tjänstemännen. Direktör Göthe 

Johansson, Vislanda, tackade ordföranden för dennes oegennyttiga arbete. 

 

Givande trafikkontroll i Vislanda. 
 

  En rattfyllerist på väg mot Växjö från Vislanda stoppades vid en trafikkontroll i 

Vislanda. 

  Man misstänkte att han förtärt sprit. Han fick avbryta sin färd och istället medfölja 

polisen för blodprov. 

  Vidare stoppades en del andra fordon, som var behäftade med diverse fel och brister. I 

ett fall påbjöds kontrollbesiktning inför bilinspektionen i Växjö. I fyra andra fall skulle 

fordonen uppvisas för polisen i hemorten och där visa, att påpekade bristfälligheter blivit 

avhjälpta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fastighets- o. Lösöreauktion 
 

  Dödsbodelägarna efter Maria Jonsson, Kvarntorpet, Mörhult i Vislanda 

socken, låter genom offentlig auktion därstädes lördagen den 21 april 

1956 med början kl. 14 försälja fastigheten Mörhult 117.  

  Fastigheten, som är belägen intill Mörhults stn. omfattar 1 har åker, 1 

har ängsmark, 1 har skogsmark med vacker skog. Boningshus om 3 rum 

och kök jämte uthus, el. ljus. Tillträde efter önskan. 

  Vid samma tillfälle försäljes allt inre lösöre såsom div. möbler, linne, 

sängkläder, glas och porslin. Bl.a. två tennfat, ett tennstop och tallrikar, 

spinnrock, gungstol, två sablar, fyra st. samovarer m.m. 

  Å fastigheten erlägges 2.000 kr. kontant, å lösöret två mån. betal-

ningsanstånd mot vanligt äganderättsförbehåll. 

  Vislanda den 14/4 1956. 

KARL KARLSSON. Tel. 128. 

   Hr Ivar Petersson med maka 
Margit, född Johansson, Vislanda. 

(Foto Lundberg, Vislanda). 
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Ur Smålandsposten N:o 66 Torsdagen den 26 April 1956. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller på lördag f. verkmästaren Karl Malmström, Aplamon, Vislanda. Han är född i 

Dädesjö. Vid 15 års ålder kom han till Fjälkestad i Skåne, där han blev verktygssmed vid granit-

berget. Hans far var även anställd där som verktygssmed. Hr Malmström kom sedan att arbeta med 

olika järnvägsbyggen. Bl.a. var han 1912 med om att bygga dubbelspår mellan Göteborg och 

Alingsås. Under åren 1919–1925 arbetade han hemma i Vislanda med grundläggningar till ett 

flertal nybyggen. Hos AB Kullbergs Enka, Uddevalla, har hr Malmström under 21 år haft 

anställning på olika platser. Jubilarens arbete har alltid präglats av ordning och reda. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 68 Måndagen den 30 April 1956. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dödsfall. 
 

  Anders Johan Salomonsson †. F.d. sågverksarbetaren Anders Johan Salomonsson, Kalkatorp, 

Vislanda, avled i lördags. 

  Han var född i Kalkatorp år 1875 och har under ett 20-tal år varit anställd vid Astra taktegelfabrik 

i Vislanda. Han har vidare under många år arbetat vid AB Ångsågen i Vislanda. 

  Närmast sörjes han av maka, sex söner och fyra döttrar. I deras sorg deltar släkt och vänner. 

 

 

 

 
 

Min kära make, 

vår lille far, morfar och farfar 

Anders Johan 

Salomonsson 
* den 21/11 1875 

har idag stilla insomnat i tro på sin 

Frälsare, sörjd och saknad av oss, 

syskon, släkt och vänner. 

Kalkatorp, Vislanda den 28/4 1956. 

HULDA SALOMONSSON. 

Barnen. 

Barnbarnen. 

När solen sjönk i väster ned, 

du somnade så stilla. 

Gud tog dig hem från kamp och strid 
från världens larm och villa. 

Hur många trötta steg du gick för oss, 

som all din kärlek fick. 
Men nu du målet hunnit  

och ro för evigt funnit. 

Sv. ps. 594. 

 

 

 
 

Min kära maka 

Anna Emelia 

Löfgren 
* 16 sept. 1870 

avled lugnt och stilla på Växjö 

lasarett i tacksamt minne bevarad av 

mig, övrig släkt samt vänner. 

Vislanda den 25 april 1956. 

FRITIOF LÖFGREN 

Sv. ps. 594. 
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Ur Smålandsposten N:o 69 Torsdagen den 3 Maj 1956. 
 

Rättegångs- och polissaker. 

 
Två månader för rattfylleri. 

 

  Växjö rådhusrätt dömde på måndagen försäljaren Egon Gustaf Roland Sundin, Vislanda, 

till två månaders fängelse för rattfylleri, förande av bil utan körkort, förande av bil i brist-

fälligt skick samt vårdslös framfart. Sundin hade på Storgatan i Växjö varit nära att köra 

på en hästskjuts. För att undgå krock hade han svängt in vid Shells bensinstation. Då 

bromsarna inte tog hade han där kört på en bil som stod och tankade. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 78 Lördagen den 19 Maj 1956. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 79 Tisdagen den 22 Maj 1956. 
 

Bröllop. 
 

  Pingstafton sammanvigdes i Vislanda prästgård bokbindare Tage Valdemar Svensson, Kvarna-

backen, Vislanda, och fröken Iris Ingeborg Olsson, Vislanda. Vigseln förrättades av kyrkoherde 

Eskil Jonson, Vislanda, som också höll tal till brudparet. 

 

  I Vislanda prästgård sammanvigdes pingstafton metallarbetaren Tage Karlsson, Alvesta, och 

fröken Ida Kerstin Hult, Hönetorp, Vislanda. Kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, förrättade 

vigseln och höll tal till brudparet. 

 

  Bröllop ägde på pingstafton rum i Vislanda prästgård, då där sammanvigdes av kyrkoherde Eskil 

Jonson, Vislanda, hr Kjell Ingemar Nilsson och fröken Vera Gunborg Ingegärd Johansson, båda 

från Växjö. 

 

Vislandapojke 

framför bil. 
 

  Pingstafton cyklade en åttaårig skolpojke från Gransö i Vislanda rakt över huvudleden 

utan att se sig för och kolliderade med en bil. Pojken fördes till Växjö lasarett med 

Lösöreauktion 
  Dödsbodelägarna efter Salomon 

Flykt, Madhem, Vislanda, låter genom 

offentlig auktion därstädes lördagen 

den 26/5 1956 m. början kl. 14 
försälja den avlidnes lösöre såsom div. 

möbler, sängkläder och linne, glas och 

porslin, symaskin, två spinnrockar, 

mangel m.m., yttre lösöre, slåtter-

maskin, hästräfsa, plogar, kälkar, hand-

redskap, 30 höns. 

  För annan persons räkning försäljes 

en del prima möbler. 

  Två månaders betalningsanstånd mot 

vanligt äganderättsförbehåll. 

Vislanda den 19/6 1956. 

                            KARL KARLSSON. 
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komplicerat benbrott, hjärnskakning och skallfraktur. I går meddelades från Växjö 

lasarett, att ingen omedelbar fara föreligger för hans liv. Bilisten, som är hemmahörande i 

Ljungby hade ingen chans att undvika olyckan. 

 

 

Vislanda Röda korskrets, har haft vårfest i Vislanda folkpark, som lockat många 

besökare. Efter hälsningstal av kretsordförande d:r Rosenkvist spelades några stycken på 

piano och fiol. Tal hölls av musiker Areskog och smedmästare Alfred Karlsson. Därefter 

höll lasarettsläkare R. Thelin ett anförande om barn- och föräldrafrågor, som med stort 

intresse avlyssnades och belönades med kraftiga applåder. Sedan vidtog kaffeservering 

och lottförsäljning, som damerna i kretsstyrelsen snart undanstökade. Vidare förekom 

utdelning av Sv. Röda korsets förtjänsttecken till sex damer, som varit förhindrade att 

mottaga dessa vid distriktsmötet i Växjö. Därefter följde en vacker uppvisning av 

gymnastikflickor under ledning av fröken Kerstin Petersson. Slutligen avtackade d:r 

Rosenkvist alla som visat intresse för Röda korsverksamheten och uppmanade alla, som 

icke redan är medlemmar, att gå in i den lokala kretsen och verka för dess framgång. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 80 Torsdagen den 24 Maj 1956. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 83 Tisdagen den 29 Maj 1956. 
 

Skivnytt. 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elvis Presley heter den amerikanska ungdomens nya favorit. Han har på kort tid gjort en 

fantastisk succé som sångare i ”gråtaren” Johnny Race stil. Presley kompar sig själv på 

gitarr och sjunger helst hillybilly-sånger. Ålder: 21 år. 

 

 

Rune Svensson 

Inger Pettersson 

Vislanda.                                 Hulevik. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 88 Torsdagen den 7 Juni 1956. 
 
Bröllop. 
 

  I Vislanda prästgård sammanvigdes i söndags rörmontören Stellan Svante Holger Johansson, 

Långhults Mellangård, Ryssby, och fröken Ingegerd Edla Birgit Nilsson, dotter till hemmans-

ägaren Ernst Nilsson och hans maka, Lönshult, Vislanda. Vigselförrättare var kyrkoherde Eskil 

Jonson, Vislanda. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i sitt hem. 

 

 

 

 

 

 

 

Scoutmässan i Vislanda. 
 

  I söndags hade Vislanda scouters föräldraförening och scouter anordnat en scoutmässa 

på Centralskolans lekplan. På söndagseftermiddagen samlades scouterna på Östra torget 

och tågade med Vislanda musikkår i spetsen genom samhället till Centralskolan. Här 

hade mycket folk samlats. Musikkåren gav först en mycket senterad konsert. På 

skolgården fanns en mängd trevliga arrangemang. För de yngsta lockade särskilt 

fiskdammen, då de vid varje napp fick en vinst. Tombolans lotter hade en strykande 

åtgång. Vid pilkastningsståndet uppnådde Karl Lundström och Olle Svensson de bästa 

resultaten med 46 poäng vardera. Därefter kom Yngve Vesterlund och Karl Magnusson, 

37 poäng, och Åke Nilsson, 36 poäng. Bollkastningen mot levande mål blev ett mycket 

omtyckt nöje. I skogskanten hade scouterna satt upp ett läger med alla dess tillbehör. På 

lägerspisen kokades korv, som gick åt i massor.  

  De, som ville ta sig en promenad genom skogen, kunde då deltaga i tävling vari ingick 

naturkännedom, bedömning samt kasttävling. Första pris vanns av Harry Larsson, 28 

poäng. Sedan kom Bert Aronsson, R. Johansson och Evert Johansson. Samtliga hade 26 

poäng. Efter tävlingen smakade det med en kopp kaffe, som serverades i bespisnings-

lokalen. Så förekom tävlingar för barn. Bära sten i sked, bära skog på stång, säcklöpning. 

Till stor förtjusning deltog även en del vuxna i dessa skämttävlingar. 

  Nettobehållningen kommer att uppgå till cirka 1.000 kr. En stor del av den tillfaller 

scouternas insamling ”Ljuspunkten”. Arrangörerna vill genom denna tidning frambära ett 

tack till alla som på ett eller annat sätt bidragit till det goda resultatet. Ett speciellt tack till 

Vislanda musikkår för den vackra konserten. Huvudansvaret för mässans genomförande 

vilade på scoutcheferna Stina Andersson och Folke Andersson, vilka med heder skilde sig 

från sitt uppdrag. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 89 Lördagen den 9 Juni 1956. 
 
Från Vislanda, meddelas: 

  Svenska flaggans dag firades i Vislanda framför centralskolans huvudingång. Scouter, 

gymnaster och elever från folkskolan tågade med fanborg och Vislanda musikkår i teten 

från Östra torget genom samhället till skolan. Här hissades skolans flaggor under det att 

musikkåren spelade en fanmarsch. Vislanda kyrkokör sjöng ”Sveriges flagga” av Hugo 

Alfvén. Högtidstalet hölls av sparbankskamrer Åke Bolin, Vislanda, som också ut-

bringade ett leve för flaggan och fosterlandet. Kören sjöng så ett par sånger och musik-

kåren utförde några musiknummer, varefter som avslutning sjöngs ”Du gamla, du fria”. 
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Trotjänare belönad i Vislanda. 
 

  Medaljen för nit och redlighet i rikets tjänst tilldelades i 

torsdags lantbrevbärare Karl Viktor Aronsson, Vislanda. 

  Hr Aronsson har troget varje dag sedan den 1 jan. 1925, alltså 

i över 30 år, betjänat postabonnenterna på linjen Vislanda – 

Mörhult.  

  Medaljen överlämnades av postmästare H. Henerud, Alvesta. 

Vid överlämnandet närvar också stationsmästaren i Vislanda 

Harry Salomonsson och övrig postpersonal. Efter över-

lämnandet vidtog en liten kaffefest, varefter plikten kallade och 

man fick återgå till sina sysselsättningar. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 94 Måndagen den 18 Juni 1956. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 97 Måndagen den 25 Juni 1956. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bertil Johansson 

Birgitta Arvidsson 

Växjö.                                    Vislanda. 

Örebro den 17/6 1956.                                  

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

Harald Lönegård 

Birgitta Andersson 

Vislanda.                               Blädinge. 

Midsommarafton 1956.                                  

 

 

                                

 

 

Förlovade 

Hr Stellan Johansson, Målaskog, 

med maka Ingegerd, född Nilsson, 

Vislanda. 

(Lundbergs Foto, Vislanda). 
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Ur Smålandsposten N:o 100 Lördagen den 30 Juni 1956. 
 

                Djurpark i Huseby med  

                                  björnar, lejon, elefant 
 

  Stora ting är i görningen i Huseby. En stor djurpark håller 

på att anläggas vid Nöbbele värdshus. Om sex veckor skall 

den vara klar för invigning och kommer att bjuda på sådana 

attraktioner som björnar, sjölejon, en elefant, en lejonunge 

för att nu inte tala om alla slag av fåglar, hjortar, rådjur m.m. 

  Initiativtagare till djurparken är direktör Berl Gutenberg, 

som i dag officiellt lämnar sin befattning som förvaltare för 

Huseby gods och bruk men än en tid bor kvar och fungerar 

som konsulterande. 

  Uppgifterna lämnades till Smålandsposten i går av direktör 

Gutenberg personligen. Det ligger inte alls någon schism 

bakom försäkrar han. När jag kom hit till Huseby lovade jag 

att stanna ett år. Nu har jag varit här ett och ett halvt år. 

Någon ny förvaltare är inte utsedd. Jag tycker att vi kommit 

igång så bra här nu att platscheferna för de olika industri-

grenarna kan sköta det hela själva under ledning av fröken 

Stephens. 

  Men jag skall i alla fall stanna så pass länge att jag hinner se min dröm, djurparken, 

förverkligad. Som synes har vi hägnat in ett stort område bakom Nöbbele värdshus, jag 

skulle tro, att det i storlek inte slår Skansen i Stockholm efter, men f.ö. skall vi akta oss 

för att göra jämförelser. Någon motsvarighet lär väl emellertid inte finnas i södra Sverige. 

Jag har faktiskt fått löfte om en lejonunge, björnar, en elefant, sjölejon och en hel del 

andra för smålänningarna inte så vanliga djur. Hjortar och rådjur har vi redan men 

stammen skall ökas ut. Av fåglar skall vi försöka få ett så stort urval som möjligt. Här vid 

Nöbbele värdshus är terrängen precis som gjord för en djurpark, och vintertid har vi inte 

mindre än fem ladugårdar, som kan göra tjänst som djurstallar. 

  En annan sak som legat mig varmt om hjärtat, är det planerade sportstugeområdet vid 

Masjön. Vi har fått upp fem stugor där. Stugorna är försedda med gasspis för flaskgas, 

belysningen fås ur samma kraftkälla och i storstugan finns en riktig murad öppen spis 

som värmer både vinter och sommar. Stugorna är byggda på Huseby egen snickerifabrik 

som ett experiment. Vi har tagit till vara ytved och avfallsvirke och lyckats konstruera 

sportstugor, som inte bara blir billiga i inköp utan också håller måttet rent kvalitativt. 

Driften vid snickerifabriken skall nu inom kort läggas om till sportstugefabrikation. 

  Nästa sommar, om inte förr är vi klara att ta emot hyresgäster på Huseby sportstuge-

område vid Masjön. Där skall också den naturliga badplatsen med fin sandbotten 

kompletteras med badbryggor, slöt direktör Gutenberg, som inte nu vill avslöja mer om 

de framtida planerna. 

 

 

Svåra olyckor med motorcykel 
 

  Under torsdagsdygnet inträffade två svåra trafikolyckor, den ena vid Husebyvägen vid 

Nöbbele värdshus, där en motorcyklist från Kalvsvik kolliderade med två flickor på en 

cykel utan lyse, och den andra vid Kojtets vägskäl i Vislanda där en motorcykelpassa-

gerare, en dansk medborgare, i kollision med en bil kastades i vägen. Både Kalvsviksbon 

och dansken ligger allvarligt skadade på Växjö lasarett. 

Direktör Berl Gutenberg initia-

tivtagare till djurparken avgår 

idag som förvaltare men kvar-
står en tid som konsulterande. 
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  Olyckan vid Nöbbele hände vid tvåtiden natten till torsdagen. Kalvsviksbon hade efter 

dansen vid Nöbbele festplats stämt träff med ett par flickor. De båda flickorna åkte bägge 

på en cykel utan lyse på stora Husebyvägen för att möta mc-föraren. Under väntetiden 

kom en bil, som saktade in, medan några pojkar i bilen försökte komma till tals med 

flickorna. Då de inte var hågade på uppvaktningen stannade flickorna till och körde 

därefter rätt ut i vägen bakom bilen. I samma ögonblick kom den väntande mc-föraren. 

Han hade ingen chans att undvika en kollision med flickorna. Alla tre fördes till lasarettet. 

Flickorna kom undan med skrubbsår, medan Kalvsviksynglingen slog sig sanslös och 

hans tillstånd betecknades ännu på fredagskvällen som allvarligt. 
 

Utan störthjälm. 
 

  Olyckan vid Kojtets vägskäl i Vislanda hände på torsdagseftermiddagen. En estnisk 

ingenjör kom i bil på väg till Tyskland. I vägskälet krockade han med en motorcyklist 

som också hade en passagerare. Passageraren, danske medborgaren Villy Peterson, 

anställd vid Huseby, gjorde en luftfärd – 10 meter och fick i fallet mot vägen svåra 

huvudskador. Varken han eller mc-föraren hade störthjälm. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 98 Tisdagen den 26 Juni 1956. 
 

Kommunalt 
 

Vislanda 
 

50.000 kr. till gångtunnel under järnvägen. 
 

  Kommunalfullmäktige hade i går sammanträde i Blädingegården. 

  Storkommunens räkenskaper för 1955 godkändes. 

  Befrielse från nöjesskatt beviljades Logen Wieselgrens förhoppning för en fest i maj 

månad. 

  Folkskolestyrelsen hade föreslagit inrättande av hjälpklass för specialundervisningen 

fr.o.m. nästa läsår, vilket fullmäktige godkände. 

  Till ledamöter i beredningsnämnden för fastighetstaxering valdes Göte Johansson, Carl 

Olsson, John Pettersson, Karl Karlsson, Gunnar Rogdahl, Albert Rydberg och Sven 

Jonsson. Till ledamöter i fastighetsberedningsnämnden valdes Carl Olsson och Karl 

Karlsson. Att deltaga i sammanträde inför länsstyrelsen om fastighetstaxeringen valdes 

Carl Olsson i Mörhult. 

  I fråga om anordnande av gångtunnel under järnvägen vid Vislanda station blev det en 

stunds diskussion. Hr Gunnar Johansson i Hönetorp ansåg det lyckligt, om denna fråga 

kunde lösas, särskilt med tanke på de barn, som går i skolan. Hr Arvid Johansson i 

Hönetorp fann det vara av stor betydelse, om kostnaden ej bleve så stor för kommunens 

del, och direktör Harry Johansson framhöll, att SJ borde stå för den största delen av 

kostnaderna och att frågan borde ordnas med det första. Omlastare Albert Rydberg 

framhöll, att kostnaden bleve ganska stor om tunneln skulle anläggas framför platt-

formarna och att någon annan plats kanske kunde väljas. Fullmäktige beslöt att bevilja 

50.000 kr. till anläggningen, om den kommer till stånd. En kommitté tillsattes med 

direktör Göte Johansson, Bengt Olsson och Erik Gustafsson att underhandla med SJ i 

saken. 
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Ur Smålandsposten N:o 106 Tisdagen den 10 Juli 1956. 
 

Dödsfall. 
 

  Petter Adolf Jönsson †. I söndags avled i sitt hem 

f.d. banvakten Petter Adolf Jönsson, Rosendal, 

Vislanda, 84 år gammal. 

  Han var född i Benestad, Alvesta. Redan i unga år 

kom han i järnvägens tjänst och blev så småningom 

banvakt med stationering huvudsakligen i Diö och 

Vislanda, tills han år 1932 avgick med pension. Se-

dan dess har han varit bosatt i Vislanda. 

  Änkling sedan 1936 sörjes den bortgångne närmast 

av tre döttrar och en son, barnbarn, barnbarnsbarn, 

övrig släkt samt vänner. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 109 Måndagen den 16 Juli 1956. 
 
Treåring ormbiten.  Treårige Torbjörn Arvidsson, son till lantbrukare Arvid Johansson 

och hans maka, Hönetorp, Vislanda, blev häromdagen biten i foten av en huggorm.  

  Gossen uppehöll sig på åkerrenen vid ett betfält, där modern och några andra var 

sysselsatta. Då han klagade över smärtor i foten och man såg märken efter ormens tänder 

förstod man att han blivit biten. Då man saknade ormserum på läkaremottagningen i 

Vislanda fördes pojken till d:r T. Vesterlund, Alvesta. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 111 Torsdagen den 19 Juli 1956. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår älskade far, 

morfar och farfar, 

f.d. Banvakten 

Petter Adolf Jönsson 
* 2/7 1872 

† 8/7 1956 

har i dag stilla insomnat i den eviga 

vilan, sörjd och saknad av oss barn, 

barnbarn och barnbarnsbarn samt 

släkt och vänner. 

Rosendal, Vislanda den 8 juli 1956. 

BARNEN. 

Tack, o Far, för vad du varit, 

Tack för kärlek stor du gav, 

Tack för stunderna, som farit, 

Tack för minnet rikt vi har. 

 

 

Ove Petersson 

Elsie Norlin 

Vislanda.                           Agunnaryd. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 116 Lördagen den 28 Juli 1956. 
 

65-metersbro vid Huseby körklar 
 

  I dag öppnas Kronobergs läns hittills största och längsta bro för trafik. Det är det stora 

brobygget vid Huseby bruk, som då definitivt färdigställts efter att ha pågått sedan april 

1955. 

  Bron är utförd av armerad betong såsom kontinuerlig balkrambro i tre spann med fria 

spännvidderna 17, 20 resp. 17 meter, d.v.s. med landfästen och två mellanpelare. Fria 

brobredden utgör 9 meter. Några särskilda gång- eller cykelbanor förekommer icke. 

Totala brolängden utgör sålunda 65,2 meter. 

  Landfästena och mellanpelarna äro uppförda på betongplattor, vilka gjutits inom spant, 

landfästena i torrhet och mellanpelarna under vatten. Brobanans slitlager utgöres av 

betongbeläggning på membranisolering. 

 

 

   

  Bron är utförd på entreprenad av AB Skånska Cementgjuteriets Växjöavd. Entreprenad-

summan utgör 282.000 kronor, rörlig entreprenad. 

  För byggnaden har åtgått c:a 750 kbm. betong, 55 ton armeringsstål samt 9.000 kbfot 

ställnings- och formvirke. 

  Sedan ställningsbyggnad, formsättning och armering för brons överbyggnad utförts ägde 

gjutning rum under tiden 29 februari– 6 april. 

  Isolering av och betongbeläggning å själva brobanan har utförts under tiden 7–30 maj i 

år. Arbetsstyrkan vid brobygget har varierat mellan 5–17 man. 

 
Tillfartsvägarna 
 

  har en sammanlagd längd av 3.400 m., varav 700 m. utgöres av väg 73:s Älmhult – 

Huseby anslutning. Vägbredden utgöres av 7 m. körbana med tvenne vägrenar om 

vardera en meter. Vägarbetena har utförts och fullbordats i vägförvaltningens egen regi, 

ävensom de erforderliga brokonerna sten samt erosionsskydden kring brons landfästen 

och mellanpelare samt för anslutningsbankarna. 

  Tillfartsvägarna beläggas med 120 kg./kvm. grusasfalt. 

  Vägförvaltningen igångsatte arbetena å tillfartsvägarna den 11 jan. 1955. Terasse-

ringsarbetena har till övervägande del skett med tillhjälp av grävmaskiner och traktorer. 

Sedan beläggning skett av huvudsakliga delarna av tillfartsvägarna nedlades arbetet i 

avvaktan på brons färdigställande och trafiken leddes in på redan färdiga vägdelar. 

Arbetet har emellertid återupptagits innevarande vår och beräknas vara avslutat under 

senare delen av augusti. 

  Totala kostnaderna för tillfartsvägarna beräknas uppgå till c:a 800.000 kr. varav för 

beläggning c:a 100.000 kr. 

  Arbetsstyrkan har varierat mellan 7 och 15 man och arbetena har letts av vägingenjör 

Gunnar Jogdal, Växjö. 
 

Bron vid Huseby är Kronobergs läns hittills största och längsta. 
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Dödsfall. 
 

  Ida Sofia Karlsson †. Efter en lång tids sjukdom 

avled i går fröken Ida Sofia Karlsson, Mjöhult, 

Vislanda. 

  Hon var född i Mjöhult 1879. Fröken Karlsson har 

vistats i föräldrahemmet ända tills för några år se-

dan, då sjukdom bröt hennes krafter. Under många 

år har hon skött hemmet för sin systerson, lant-

brevbärare Wiktor Aronsson. I hans sorg deltager 

övriga släktingar och många vänner. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 120 Lördagen den 4 Augusti 1956. 
 
De kyrkliga sykretsarna i Vislanda, företog i onsdags en utfärd till bl.a. Jönköping och 

Gränna. 

  Resan företogs i en av SJ:s turistbussar och avfärden skedde tidigt på morgonen. Res-

routen gick över Ljungby till Värnamo där kaffe intogs i Apladalen. På vägen till 

Jönköping besågs Skillingaryds kyrka och kyrkogård, och i kyrkan höll kyrkoherde Eskil 

Jonson, Vislanda, morgonbön. Taberg och Norrahammars kyrka var nästa färdmål innan 

tändsticksstaden. Här gjorde deltagarna en rundvandring och gemensam middag åts på 

Margaretaskolan. Utsikten från Vista kulle beundrades och i Gränna besåg man bl.a. 

Andrémuseet och stadens kyrka. På hemvägen intogs kaffe på Gyllene Uttern. När bussen 

stannade vid Hjälmseryd gamla kyrka ringde kyrkklockorna till aftonbön, vid vilken 

samtliga deltagare deltog. Sent på kvällen var man så åter i Vislanda, glada och nöjda 

över en verkligt givande och trevlig utfärd. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 122 Tisdagen den 7 Augusti 1956. 
 

Kommunalt 
 

Vislanda 
 

    Municipalfullmäktige sammanträdde i går kväll å brandstationens samlingsrum. Därvid 

beslöts att sälja en tomt i kv. Korpen till byggnadsarbetare Sture Lövdahl för 2 kr. kvm. I 

fråga om samhällets gård i Hönetorp beslöts renovera boningshuset. Förslag hade 

uppgjorts av byggmästare Erik Gustafsson. Till entreprenör för snickeri, cement och 

plåtarbeten antogs F:a K.H. Svensson & Co, Vislanda. Anbudet löd på 5.500 kr. 

 

 

 
 

Gud har i sitt allvisa råd 

behagat hädankalla 

Ida Sofia Karlsson 
* 15 mars 1879 

som i dag stilla insomnat i den eviga 

vilan. Djupt sörjd och saknad av oss, 

övriga släktingar och vänner. 

Vislanda den 27/7 1956. 

WIKTOR ARONSSON 

Anna och Arvid 

Johansson 

Stilla, så stilla Du somnat 
tåligt Din smärta du bar. 

Minnet Ditt ljusa är kvar. 
Vi tacka för allt,  

vad i livet Du skänkt 

För kärlek och omsorg, 
vad vackert Du tänkt 

Må klockorna ringa till vila. 

Sv. Ps. 400: 11. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

söndagen den 5 aug. kl. 10,15. 
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Kostnaden för målning 1.900 kr. och skall utföras av E. Karlsson och P. Petersson. Till 

entreprenör för utläggning av Kungsgatan till samhällsgränsen i öster antogs AB Grus & 

Makadam, Eneryda, för 8.375 kr. De inköp av gatumark, som erfordras skall utföras av 

byggnadsnämnden. Från Hälsovårdsnämnden förelåg ett förslag att bygga en sopstation 

vid Sköflemovägen. Ritningar har uppgjorts av arkitekt Wandt, Rydaholm och kostnads-

beräknats till 23.900 kr. Beslöt i enlighet med förslaget och uppdrogs åt hälsovårds-

nämnden att infordra anbud. Till Kronobergs läns blindförening anslogs 50 kr. 
 

 

Blodprov togs efter Vislandakrock. 
 

  En trafikbil från Pjätteryd och en personbil från Vislanda råkade på lördagskvällen 

krocka mitt på kanalbron invid Värmanshult, Vislanda. 

  Trafikbilen kom från Vislandahållet på väg mot Agunnaryd, och personbilsföraren med 

passagerare bosatta i Vislanda, var på hemväg efter en andjakt. På den smala vägen kom 

bilarna lite för nära varandra och törnade ihop med framstänkskärmarna. I samma 

ögonblick gjorde personbilsföraren en tvärgir och törnade emot broräcket, vars ena stolpe 

försköts 70 cm. Tursamt nog stannade bilen uppe på vägen, varigenom en långt svårare 

olycka säkerligen undveks. Vid sammanstötningen med broräcket fick bilen en del skador 

och fick dras loss med tillkallad traktor. Polisman Ohlin, Vislanda, som har hand om 

utredningen, tog personbilsföraren med till läkare för blodprovstagning. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 123 Torsdagen den 9 Augusti 1956. 
 

Dödsfall. 
 

  Frida Melin †. I sitt hem i Värmanshult, Vislanda, 

avled i söndags efter en tids sjukdom fru Frida 

Melin, maka till lantbrukare Ernst Melin.  

  Den bortgångna var född i Vislanda 1898 och efter 

äktenskap 1922 övertog makarna föräldragården, 

vilken de allt sedan innehaft. Allt sedan Vislanda 

SLKF-avdelning bildades 1933 har hon tillhört den-

na organisation och inom densamma nedlagt ett 

intresserat arbete på de många uppdrag, hon här har 

anförtrotts. Flitigt och kunnigt har hon ägnat stor 

omsorg om hemmet, vilket därför alltid stått pryd-

ligt och inbjudande. Bland grannar och vänner har 

den genompräktiga kvinnan alltid gjort sig omtyckt 

och har därför kommit att framstå som en god före-

språkare för sin bygd. Under flera år har hon också 

varit flitigt verksam inom kyrkliga sykretsen. 

  Den bortgångna sörjes närmast av make, sonen 

Allan, bosatt i hemmet, Rune, byggnadsingenjör, 

gift och bosatt i Vetlanda, dottern Vivan, gift med 

folkskollärare Gustaf Svensson, Ljungby, syskon 

och barnbarn. Den djupa sorgen delas av släktingar 

och en mycket stor vänkrets. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade Maka, 

vår kära lilla Mor, 

Farmor och Mormor 

Frida Melin 
* 12 juli 1898 

† 5 aug. 1956 

har i dag stilla insomnat i sitt hem. 

Djupt sörjd av mig, barn, barnbarn, 

syskon, övrig släkt och många 

vänner. 

Värmanshult den 5 aug. 1956. 

ERNST MELIN. 

Allan 

Rune och Hilda 

Viveca 

Vivan och Sven-Gustav 

Jörgen 

Syskonen 

Du möter oss ej mer som förr, 
välkomnande där hemma. 

Vid hemmets kända dörr, 

där hörs ej mer din stämma. 
Din plats är tom vid fönstrets karm, 

där du oss väntat ofta. 

Kring din gestalt din blick så varm. 

Blott minnets rosor dofta. 

Sv. ps. 350. 

Kära mor vem var väl som du, 
ingen i hela världen. 

Tack för allt. 
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Älg hoppade över bil 

vid Huseby. 
 
  En älgtjur satte troligen svenskt hopprekord då han skuttade över en personbil vid Huseby 

slott på landsvägen mellan Växjö och Vislanda. Älgen tog språnget då bilen kom körande 

med full fart. Bilisten stannade och kunde endast konstatera att varken hopparen eller biltaket 

tagit skada av rekordsprånget. 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 124 Lördagen den 11 Augusti 1956. 
 

Död. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  F. lokföraren Magni Petersson, Karlshamn, har 

avlidit i en ålder av 78 år. 

  Den bortgångne var född i Vislanda och där erhöll 

han redan vid 16 års ålder anställning inom järn-

vägen som banvakt. År 1898 fick han anställning 

vid dåvarande Vislanda–Bolmens järnvägs repara-

tionsverkstad i Ljungby. 1901 blev han ordinarie 

lokeldare och efter några år lokförare med Vislanda 

som stationsort. I Vislanda var han bosatt till 1932, 

då han förflyttades till Karlshamn. Under sin tid i 

Vislanda var han bl.a. med om att bilda Vislanda 

arbetarekommun och ortens Kooperativa handels-

förening, vars ordförande han var till 1932. I kom-

munalnämnden och fattigvårdsstyrelsen var han 

ledamot åren 1908–32 och i municipalstämman ord-

förande 1914–32. Ledamot av kommunalfullmäk-

tige var han från denna institutions tillkomst fram till 1932. Han har också varit medlem i Lok-

mannaförbundet och som sådan ombud vid flera förbundskongresser samt vid flertalet av 

personalens löneförhandlingar. Vidare har han varit järnvägspersonalens fullmäktige i Enskilda 

järnvägarnas pensionskassa åren 1908–37. Sedan 1899 var han organiserad nykterhetsman och 

mångårig medlem i Svenska järnvägsmännens helnykterhetsförbund. 

  Närmast sörjes den bortgångne av två söner och två döttrar samt barnbarn och syskon. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 125 Måndagen den 13 Augusti 1956. 
 
Järnvägsmannajubileum i Vislanda.  Järnvägsmannaförbundets avd. 172 i Vislanda firade i 

söndags 50-årsjubileum i Blädingegården, Blädinge. 

  Det blev en trevlig tillställning med historik av Karl Karlsson, som med humoristiska inlägg 

gav några glimtar från avdelningens 50 år. Vislanda musikkår spelade under Stig Ferms 

ledning och fröken Gunnel Johansson sjöng. Hälsningstalet hölls av ordf. Gösta Sandberg och 

prologen lästes av Gustav E. Andersson. Högtidstalare var ombudsman Ragnar Cederlund. 

Efter det att de inbjudna gästerna haft ordet blev det supé och efter denna underhållnings-

 

 

 
 

Vår käre lille far 

och farfar 

f. Lokföraren 

Magni Petersson 
har i dag stilla lämnat oss. 

Älskad, saknad. 

Karlshamn den 10 augusti 1956. 

Margit – Hjalmar. 

Sven – Margit. 

Torbjörn, Annika. 

Ann-Marie. 

Karl-Erik – Britta. 

Britt-Marie, Anders. 

Syskonen 

Saliga äro de fridsamma. 

  Inbjudes att med eder närvaro hedra den 

avlidnes begravningsakt i Karlshamns 
krematoriekapell tisdagen den 14 augusti 

1956 kl. 15,00. Samling vid krematoriet 

kl. 14,45. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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musik samt en kabaréunderhållning av ett amatörgäng från Ljungby. Så avslutades jubileums-

festligheterna med dans. 

 

De gamlas dag i Vislanda, firades i går. 

  Kyrkliga arbetskretsarna hade gratis ställt kyrkbussar till förfogande för de gamla. Vid 

högmässan i kyrkan officierade kyrkoherde Eskil Jonson. Församlingens barnkör sjöng under 

ledning av kantor Ernst Rosengren ”Härlig är jorden” och ”Pris ske Fadern!” av W.A. Mozart. 

Efter högmässans slut hade arbetskretsarna anordnat samkväm i Central-skolan. Här hälsade 

kyrkoherde Jonson välkommen. Sedan samtliga bjudits på smörgåsar, kakor, kaffe och 

ostkaka sjöng kyrkoherde Jonson ”Jag lyfter mina ögon upp till bergen” av Carl L. Nylund 

och ”Kom till mig, Jesus” av Ilmari Hannikainen. Kyrkoherden läste så upp namnen på de 24 

församlingsmedlemmar över 70 år som avlidit sedan förra årets de gamlas dag. En kort an-

daktsstund följde därefter och gemensamt sjöngs Aftonpsalmen. F. hemmansägaren Berggren 

uttalade de inbjudnas tack till kyrkoherden och arbetskretsarna. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 126 Tisdagen den 14 Augusti 1956. 
 

Dödsfall. 
 

  Axel Johansson †. F.d. banarbetaren Axel Johans-

son, avled i söndags. 

  Han var född i Ryssby 1890. Han var först anställd 

vid Hästhagens torvmosse, Vislanda. Sedan blev 

han banarbetare vid SJ och arbetade vid elektrifie-

ringen tills han pensionerades. 

  Närmast sörjes han av maka, syskon, övrig släkt 

och många vänner. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 130 Tisdagen den 21 Augusti 1956. 
 

Bostadshus eldhärjades 

i Vislanda 
 
  Ett äldre bostadshus, tillhörande Emanuel Arons-

son, Lindås, Vislanda, eldhärjades i går kväll. 

  Ägaren var borta, när branden började, men en 

förbipasserande cyklist observerade, att det slog ut 

rök ur stugan och såg till att brandkåren larmades. 

  Brandkåren gjorde en snabb utryckning och var 

 

 

 
 

Mitt allt, min älskade make 

Axel Johansson 
* 10/2 1890 

har i dag stilla avlidit. Sörjd och 

saknad men i tacksamt minne 

bevarad av mig, syskon, släkt och 

vänner. 

Vislanda den 12 aug. 1956. 

FRIDA JOHANSSON. 

Syskonen. 

Sv. ps. 355. 

I livet vi ej råkas mer 

och trycka få din hand. 
Den sista hälsning vi kan ge 

är kransen med dess band. 

Snart kyrkans klockor manar oss 
att lämna dig i frid. 

Vi viska alla: Tack för allt. 

Vi mötas om en tid. 

 

 

Allan Gårner 

Birgit Johansson 

Osby.                                     Vislanda. 

Karlskoga den 18/8 1956.                            

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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på brandplatsen efter tio minuter. Då var klockan några minuter över tio på kvällen. Elden 

hade då fått fäste i sängkammaren och lågor slog upp genom taket. Efter tre kvart hade man 

elden under kontroll. Bevakning skall emellertid ordnas under natten. 

  Det var hr Lennart Nilsson, Hullingsved, som observerade elden, när han cyklade förbi huset 

vid tiotiden. Han sprang in till en granne, bilreparatör Stig Gustafsson, varifrån brandkåren 

larmades. Hur elden uppkommit är ännu okänt, men man gissar på kort-slutning. Värdet av 

det brunna var inte heller fixerat, men elden kunde begränsas till viss del av huset. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 134 Tisdagen den 28 Augusti 1956. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 137 Måndagen den 3 September 1956. 
 

Vislanda nya brandstation 

invigd 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Vislanda brandkår hade i lördags en stor dag. Den nya moderna brandstationen var då 

färdig för invigning. Byggnaden är uppförd enligt de modernaste principer och består av 

ett stort garage 10 x 16 m. samt expeditionsrum, samlingssal, pannrum för oljeeldning 

och tvättrum, tillsammans 7 x 10 m. Vidare inrymmes i byggnadskroppen verkstad, 

förvaringsrum för slangar och torkrum för slangarna. 

  Invigningen ägde rum på lördagseftermiddagen. Brandstyrelsens och byggnadskom-

mitténs ordförande, f.d. stationsförman C.G. Lund hälsade välkommen. Han vände sig 

särskilt till f. länsbrandinspektören, överstelöjtnant H. Forssman, Växjö, länsbrand-

inspektören, brandchefen L.M. Eliasson, Växjö, brandkonsulent S. Davidsson, Växjö, 

samt representanter för kommunala och municipala myndigheter i Vislanda. 

 

 

Stig Petersson 

Vivi Kling 

Vislanda.                                 Hulevik. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

En tilltalande exteriör. 
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  Hr Lund gav därefter en redogörelse för brandstationens tillkomst. Han angav bl.a. att 

redan 1952 började man inom brandstyrelsen diskutera frågan om en ny brandstation. 

Den 15 dec. 1952 gav municipalfullmäktige brandstyrelsen i uppdrag att utreda frågan. I 

början av 1953 företog men en studieresa till bl.a. Diö, Älmhult, Strömsnäsbruk, Ljungby 

och Lagan. Under utredningens gång beslöt man intressera kommunen för ett samarbete 

med gemensam byggnad för bl.a. brandstation och polisstation, men härav blev det intet 

resultat. I februari 1954 förelåg förslag på fullmäktiges bord. Två alternativ fanns. Första 

alternativet upptog byggnad för endast brandstation, det andra brandstation jämte 

bostadslägenhet. Frågan bordlades för vidare utredning. 

  Den 26 november 1954 beslöt fullmäktige uppdraga åt brandstyrelsen att infordra anbud 

enligt första alternativet. Som arkitekt hade man anlitat Bengt Särwe, Växjö. Till huvud-

entreprenör antog fullmäktige den 28/3 1955 byggmästare Erik Gustafsson, Vislanda. För 

värme och sanitet antogs Axelssons Värme AB, Vislanda, och för elektriska installationer 

fabrikör August Engström, Vislanda. Planeringen av tomten uppdrogs senare åt bygg-

mästare Sture Salomonsson, Vislanda. Kostnaderna har uppgått till c:a 93.000 kr. I stats-

bidrag har utgått 6.000 kr. Vidare har genom försäljning av bl.a. gamla brandstationen 

influtit 1.200 kr. 

  Hr Lund slutade med att överlämna byggnaden till municipalfullmäktige. Å dess vägnar 

talade municipalnämndens ordf. hr Albert Rydberg, som tackade byggnadskommittén för 

dess uppoffrande arbete. Det hela har lösts tillfredställande, och byggnaden fyller alla 

moderna krav. Han tackade även entreprenörerna och överlämnade den nya brand-

stationen till brandstyrelsen. Den har därvid kommit i rätta händer, sade talaren, det har 

styrelsen alltid visat. Hr Lund tackade för förtroendet.  

  Brandinspektör Eliasson tog där-

efter till orda. Han sade bl.a., att da-

gens invigning utgör en milstolpe i 

Vislanda brandkårs historia. Bakom 

det hela ligger år av besvärligheter. 

Pliktmedvetande och viljan att göra 

sitt bästa hos brandmännen har 

övervunnit många svårigheter. I den 

gamla brandstationen hade man ett 

hårt arbete att under vintern klara 

brandattiraljer. Den dyra materielen 

kunde ej ha så lång livslängd och 

samhället förorsakades onödiga 

kostnader. Nu får man större möj-

ligheter för bevarandet av brand-

materialet. Vidare får brandkåren 

bättre tillfällen och plats för övning 

och träning i sitt viktiga och bety-

delsefulla arbete. Hr Eliasson ut-

tryckte den önskan, att man inom en 

icke för lång tid skall låta uppföra 

ett övningshus för rök- och eldsläckningsövningar. Talaren slutade med att gratulera 

Vislanda brandkår, samhälle och släckningsområdet till den nya brandstationen och 

förklarade den invigd. Han höjde ett leve för brandkåren. 

  Efter invigningen följde en brandövning, vid vilken man bl.a. fick en mycket god upp-

fattning om motorsprutornas kapacitet, c:a 3.000 minutliter. Samtliga närvarande bänkade 

sig därefter kring vackert dekorerade kaffebord inne i det stora garaget. Bryggare Gustaf 

Carlsson föredrog här en historik över brandväsendets utveckling i Vislanda. Vislanda 

samhälle, som började bebyggas på 1860-talet, var under 1890-talet utsatt för flera 

förhärjande bränder, vilkas ödesdigra utveckling till stor del berodde på att man saknade 

ett ordnat brandförsvar. Efter branden 1899, då fyra fastigheter vid Storgatan brann ned, 

började man planera för ett gemensamt brandförsvar. Man inköpte en handkraftsspruta 

Brandmännen Edvin Svensson och Tage Andersson synar 
redskapen. 
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med slang och tillbehör. Materielet glömdes snart och vid ett eldsvådetillbud kom sprutan 

fram, men slangen fann man först senare – under en halmhög i en lada. Under åren 1912–

1926 gjordes flera försök att lösa brandförsvarsfrågan, men alla strandade på att man 

saknade medel för inköp av brandredskapen. Den 19 juni 1926 fick samhället sin första 

brandordning. Året därpå valdes handlande J.A. Ståhl till brandchef. I den nya borgar-

brandkåren ingick 15 man, varav flertalet tillhört frivilliga brandkåren. En av dessa 

brandmän, Emil Flood, är medlem av brandkåren än i dag och tjänstgör som brand-

förman. En ny tid började nu för brandväsendet. Tyvärr hade samhället ont om pengar 

och i ett av brandstyrelsens protokoll står att läsa, att ”styrelsen beslöt att med hjälp av 

brandkåren anordna en brandkårsfest för att på detta sätt få ihop medel för brandredskap 

och för anskaffning av utrustning till brandkåren”. År 1931 inköptes en motorspruta och 

500 m. slang. Samma år byggdes slangtorn intill spruthuset. Sin första brandbil fick kåren 

1936. Bilen var byggd av brandmännen själva. Brandchef Ståhl avgick 1942 och till 

brandchef utsågs två år senare nuvarande brandchefen, smedmästare Lars Nilsson. När en 

modern brandbil med frontpump inköptes 1950 bidrog kåren själv med 2.500 kr. Under 

den tid Lars Nilsson varit brandchef har gjorts 75 utryckningar. 12.575 m. slang har 

utlagts och sprutorna har arbetat i sammanlagt 81 timmar. Efter historiken hyllades 

minnet av framlidne brandchef Ståhl med en tyst minut. 

  Brandchef Nilsson talade om tiden som varit, och tackade brandstyrelsen och full-

mäktige för stort tillmötesgående. Överstelöjtnant Forssman erinrade om samarbetet 

under 25 år och framhöll bl.a. kårens förnämliga insatser vid bl.a. skogsbränder. 

  Nämndeman Bengt J. Olsson, Skörda, lyckönskade som representant för landsbygden 

till brandstationen. Han ville också påminna om betydelsen för fler branddammar inom 

släckningsområdet. 

  Kommunalnämndens ordf., lantbrukare Carl Olsson, Mörhult, uttalade kommunens tack 

för det arbete, brandkåren nedlagt för kommunens brandförsvar. 

  Så var invigningen över, och Vislandaborna kan vara både glada och stolta över en 

modern brandstation, fullgott brandmaterial och en utmärkt brandkår. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 145 Måndagen den 17 September 1956. 
 

Bilkrock i Skatelöv. 
 
  Vid halvsjutiden på fredagsmorgonen inträffade 

en bilkrock vid Ströby vägkorsning i Skatelöv.  

  En lastbil kom i riktning från Grimslöv, stan-

nade vid stopptecknet och fortsatte därpå på väg-

banan, då den plötsligt blev påkörd av en från Vis-

landa kommande DKW-personbil. 

  Denna höll en ganska hög fart och körde våld-

samt in emot lastbilens sida. I krocken blev personbilen i det närmaste demolerad och föraren 

av densamma erhöll huvudskador, samt dessutom skador på båda benen. Han fördes omedel-

bart till läkare i Vislanda, och det får anses tur i olyckan, att han inte blev värre skadad. Den 

täta morgondimman hade försämrat sikten, men även bristande varsamhet torde enligt polis-

utredningen föreligga. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 149 Måndagen den 24 September 1956. 
 
Vislanda hembygdsförening, höll i går årsmöte vid hembygdsstugorna i Lindås.  

  Mycket folk hade infunnit sig och hälsades välkomna av föreningens ordförande, 

lantbrukare Per Engkvist, Piggaboda. Hr Engkvist omtalade, att den ena av stugorna 

restaurerats under året. Församlingen deltog även vid högtidligheternas vid gamla 

 

 

Ivar Johansson 

Alice Kroon 

Vislanda.                             S. Sandsjö. 

Den 15 sept. 1956. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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prästgården, där bl.a. klockstapel invigdes på den plats, där Vislanda gamla kyrka legat. 

Behållningen i kassan uppgick vid årets slut till 920 kr. Restaureringen, som slutförts i år 

har kostat en hel del pengar, men ordföranden uttalade den förhoppningen, att Vislanda-

borna genom bl.a. att köpa medlemskort skulle hjälpa till att bestrida kostnaderna. 

  I styrelsen omvaldes för två år fru Elma Gustafsson, lantbrukare Erik Jonsson, Gamla 

prästgården, folkskollärare Hjalmar Liljekvist och f. lantbrukaren Vilhelm Lüning. 

Kvarvarande i styrelsen är kyrkoherde Eskil Jonson, byggmästare Erik Gustafsson, 

lantbrukare Per Engkvist, lantbrukare Folke Ohlsson, Mörhult, och fru Ester Olsson, 

Skörda. Till revisorer omvaldes handlande Valfrid Johansson, Piggaboda, och lantbrukare 

John Andersson, Hönetorp. 

  Efter årsmötet konserterade Vislanda musikkår och kaffe serverades. Landsantikvarie 

J.A. Anderbjörk talade om hembygdsrörelsen och gav en del praktiska råd i fråga om 

hembygdsföreningarnas arbete och framhöll bl.a. att det finns mycket att slå vakt om. 

Smedmästare Alfred Karlsson, Vislanda, utförde allmogemusik på fiol. 

 

Vislanda höstmarknad, gick av stapeln i fredags. Vädret var för ovanlighetens skull 

vackert och mycket folk hade infunnit sig. Men de olika ståndspersonerna gjorde trots 

detta inga särskilt lysande affärer. Nöjesarrangemangen bestod av de sedvanliga tivoli-

nöjena jämte uppträdande av balanskonstnärer, trollerigubbar, ormtjusare m.m. I ett tält 

uppträdde lätt klädda damer som brottare, vilket inte hörde till det mera tilltalande. 

  Ordningen på marknadsplatsen var mycket god. 

 

Från Vislanda, meddelas: 

  Vislanda föreläsningsförening startade i lördags höstterminens föreläsningar med en 

sångafton i Centralskolan. Kantor Folke Gustafsson, Motala, sjöng i första avdelningen 

danska, norska och finska sånger. Andra avdelningen upptog operaarior och trenne sånger 

av svenska kompositörer. Hr Gustafsson, som är född i Vislanda, är i besittning av en 

mycket välljudande och välskolad röst. För ackompanjemanget svarade elegant och 

perfekt sångarens maka, fru Inger Gustafsson, som också mellan de olika sångavdel-

ningarna utförde flera pianostycken av både klassiska och moderna kompositörer. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 151 Torsdagen den 27 September 1956. 
 
Vislanda kommuns enskilda vägar, hade i tisdags årssammanträde på Vislanda hotell. 

  Ordf. lantbr. Arvid Johansson, Hönetorp, öppnade sammanträdet med att hälsa rep-

resentanter för de anslutna 23 samfälligheterna välkomna. Kassan har under året 

balanserat på 9.693 kr. med en kassabehållning på 5.044 kr. Samfälligheternas årsavgifter 

till föreningen utgjorde 292 kr. och i reparationskostnader har föreningen erhållit 305 kr. 

Inkomsterna för föreningen i egenskap av maskinhållare utgjorde för snöplogning 2.696 

kr. och för vägsladdning 702 kr. Utgifterna för snöplogning utgjorde 2.842 kr. och för 

sladdning 746 kr. Den sammanlagda vägsträckan utgör omkring 12 mil. 

  I styrelsen omvaldes lantbr. Arvid Johansson, Hönetorp, Per Engkvist, Piggaboda, Nils 

Johansson, S. Vare, och Erik Nilsson, Hökatorp, samt nyvaldes efter lantbr. Karl Johans-

son, Rödingsås, som undanbett sig återval, lantbr. Gunnar Johansson, Röshult. Till att 

jämte av kommunen utsedd revisor granska föreningens räkenskaper omvaldes lantbr. 

Karl Andersson, Rödjan. 

  För att få en bättre överensstämmelse med utdebiteringen och de faktiska reparations-

kostnaderna beslöts att höja utdebiteringen för reparationsarbeten till kr. 1:50 pr timme 

från 1 jan. 1957. Å styrelsen uppdrogs att kontakta A-Betong, Vislanda, angående 

åtagande av sandning av samtliga sandningsskyldiga enskilda vägar i kommunen samt 

inhämta upplysningar om nödvändig utrustning härför. Styrelsen fick vidare i uppdrag att 

utreda i vad mån föreningen kunde åtaga sig att träffa avtal med en eller flera grus-

leverantörer om grusning av samtliga till föreningen anslutna vägar. 
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Från Vislanda, meddelas: 

  I tisdags kväll hade kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, och komminister Nils Ekedahl, 

Blädinge, inbjudit till ungdomssamling i Centralskolan i Vislanda. Ett 100-tal ungdomar 

hade hörsammat kallelsen. 

  Pastor Ekedahl hälsade välkommen. Församlingens barnkör sjöng under ledning av 

kantor Ernst Rosengren tre sånger. Därefter talade kyrkoadjunkt Mårten Werner, Malmö, 

om sin tjänst som sjömanspastor i Antwerpen. Talaren gav en mycket livfull skildring av 

arbetet bland sjömännen. Han uttryckte sin stora respekt för den svenska sjömanskåren. 

Sjömanskyrkan har en stor uppgift att fylla som samlingspunkt för de svenska sjömännen, 

som i mycket stort antal söker sig till gudstjänsterna och samkvämen i sjömanskyrkan. I 

Antwerpen, som inte är en så stor stad som Stockholm, finns det över 9.000 krogar, som 

på olika sätt vill locka till sig sjömännens pengar. Efter det trevliga och intressanta före-

draget spelade syskonen Malmklint fyrhändigt på piano två stycken, som mottogs med 

kraftiga applåder. Pastor Ekedahl ledde så allsång, och sångerna klingade friskt och käckt. 

Kyrkoherde Jonson framförde ett tack till alla, som medverkat, samt uttalade den glädje 

han och pastor Ekedahl kände över att så många kommit tillstädes och hoppades att nästa 

gång inbjudan utgår ingen skall svika. Kyrkoherden riktade så några tänkvärda ord till de 

unga, och gemensamt lästes Fader vår och välsignelsen. Den i allt lyckade ungdoms-

samlingen avlutades med psalmen 600: 5–7. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 154 Tisdagen den 2 Oktober 1956. 
 

Åskan skadade telefon- och elnät 

i Vislanda. 
 

  Under det åskväder, som natten till söndagen drog fram över Vislanda, anställdes en hel 

del skador på telefonledningar och det elektriska nätet. Värst utsatt för blixtens härjningar 

blev man i byn Sälhyltan, där ett tiotal fastigheter fick känningar av ett nedslag. 

  Blixten har troligen slagit ned i elledningen utanför fabrikör Robert Samuelssons villa. 

Jordkabeln in till boningshuset slets av eller brändes ned. Inne i bostaden smulades kopp-

lingsdosor, proppar, uttag och dylikt sönder och tapeterna revs ned från väggarna på 

utsatta ställen. Telefon och trådradio försattes ur funktion. 

  Hos lantbrukare Gunnar Hedstig slog blixten ut på tre ställen i makarnas sovrum via 

strömbrytare, kopplingsdosa och trådradio, vilka helt splittrades. Strömbrytaren var 

placerad alldeles över huvudkudden till hr Hedstigs säng, men som genom ett under 

klarade han sig utan svårare olägenheter. Hela rummet höljdes i rök, och en liten gosse, 

som låg i sin säng i den andra ändan av rummet, fick lättare chockskador. I ladugården 

dödades en ko. 

  Hos lantbrukare Nils Samuelsson har blixten härjat om bland de elektriska installa-

tionerna och satt telefonen ur funktion.  

  Banvaktstugan utsattes även den för en stor skadegörelse. Säkringar och kopplingsdosor 

smulades sönder, och som en följd härav sattes stoppljus och semafor ur funktion. Även 

här uppstod skador på telefonen, varför förbindelsen med andra stationer varit avbruten 

hela söndagen. 

  Man befarar att skadorna kommer at uppgå till ganska stora belopp, då man nog får 

räkna med att telefon- och elinstallationerna helt eller delvis får byggas om på ett tiotal 

fastigheter, som haft känning av nedslaget. 
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Ur Smålandsposten N:o 156 Lördagen den 6 Oktober 1956. 
 

Motorcyklist dödades vid 
krock med lokomotor 

 

  Cementarbetaren Agne Malm, Grimslöv, om-

kom i går eftermiddag genom olyckshändelse i 

Vislanda. Han blev överkörd av en lokomotor 

och skadades till döds. 

  Malm, som var anställd vid A-Betong, var 

efter arbetets slut på väg till Vislanda station 

över Elnaryd. Strax före samhällets gräns skär 

SJ:s industrispår Elnarydsvägen. En lokomotor 

med två vagnar framför och två efter var på 

väg till SJ:s skrotningsplats i Hästhagen. På 

första vagnen stod en järnvägstjänsteman för 

att kontrollera, att passagen var fri. Loko-

motorn framfördes mycket sakta, och föraren 

gav oavbrutna signaler. Förman Herman 

Karlsson, Vislanda, hade just på cykel passerat 

övergången och stannade, när han hörde 

signalerna. Han gav stopptecken till en cyklist, 

som kom från Elnarydshållet och cyklisten 

stannade. Vagnvakten, som såg att stopp-

signalen hade uppfattats, signalerade klart till 

föraren. I samma ögonblick dök en motor-

cyklist fram med tämligen hög fart. Det var cementarbetare Agne Malm. Han hade 

motorglasögon på sig, och på grund av regnet hade han tydligen svårt att se, och han har 

troligen inte observerat cyklistens stopptecken eller hört lokomotorns signaler. En 

kollision mellan motorcykeln och lokomotorn var oundviklig. Malm körde rakt på första 

vagnen, som gick framför lokomotorn. Cykeln slungades under vagnen och över på andra 

sidan spåret. Själv hamnade Malm på rygg framför första hjulparet som gick över honom. 

Lokomotorn stannade omedelbart. Läkare i Vislanda tillkallades omedelbart men kunde 

endast konstatera att Malm ljutit en ögonblicklig död genom brott på ryggraden och inre 

bukskador. Den så sorgligt omkomne var född 1916 och bördig från Vislanda. Han sörjes 

närmast av maka och fyra barn. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 161 Måndagen den 15 Oktober 1956. 
 
Begravning. 
 

  I Vislanda kyrka jordfästes i går cementarbetaren Agne Malm, Grimslöv. När kistan infördes i 

kyrkan spelade kantor Ernst Rosengren Largo av A. Runbäck. Jordfästningen förrättades av 

kyrkoherde Eskil Jonson, som talade över Davids psalm 66: 10–12 ”Ty väl prövade du oss, o Gud, 

du luttrade oss, såsom silver luttras; du lade en tung börda på vår rygg; du lät människor fara fram 

över vårt huvud, vi måste gå genom eld och vatten. Men du har fört oss ut och vederkvickt oss.” 

Kistan bars till graven å nya kyrkogården under det å orgeln spelades ”Nu lämnar vi stoftet åt 

graven” av Runbäck. Vid den öppna griften tog först maka, barn och övrig släkt farväl av den 

bortgångne. Därefter talade banarbetare Karl Olsson, Vislanda, verkstadsarbetare Verner Persson, 

Vislanda, sågverksarbetare Gunnar Svensson, Vislanda, som nedlade blommor från Vislanda-

avdelningen av Sveriges sågverksarbetareförbund, fabrikör Bengt J. Olsson, Skörda, för firma     

 

 

 
 

Min älskade Make, 

vår käre Far 

Agne Malm 
har i dag hastigt lämnat oss i en ålder 

av 40 år. Djupt sörjd och saknad av 

oss, släkt och vänner samt i tacksamt 

minne bevarad. 

Aspelund, Grimslöv den 5 oktober 1956. 

ASTA MALM 

Barnen 

Moder och syskon 

Så många steg för oss du gått 

båd bittida och sent. 

Du ej ett ord till tack har fått, 

nu är det ju för sent. 

För dem, som önskar följa den avlidne på 

den sista färden, meddelas att jordfäst-

ningen äger rum i Vislanda kyrka sön-
dagen den 14 okt. kl. 10,15 fm. 
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A-Betong i Vislanda, lantbrukare Olof Nilsson, Grimslöv, för grannarna, Reinhold Johansson, 

Vislanda, för de anställda vid A-Betongs fabrik i Hästhagen, cementarbetare A. Samuelsson, för 

Grov- och fabriksarbetareförbundets Vislandaavdelning. En vacker blomstergärd hade sänts till 

båren. En stor mängd vänner och kamrater till den hädangångne hade samlats för att hedra hans 

minne. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 162 Tisdagen den 16 Oktober 1956. 
 

Apotek i Vislanda. 
 
  Vislanda fick i går ett nytt apotek, som i fortsättningen som filial till Alvestaapoteket, 

skall betjäna allmänheten i Vislanda.  

  Det nya apoteket är beläget i samma fastighet som dr Rosenkvists mottagning och 

tandkliniken och sålunda centralt och mycket lämpligt placerat. Att filialen fyller ett stort 

behov i Vislanda med omnejd är ganska klart, eftersom man tidigare endast haft tillgång 

till läkemedelsförråd samt apotekslåda två gånger varje dag från Alvesta. 

 
 

Kommunalt 
 

Vislanda 
 

Sopstation och stora gatuarbeten. 
 

  Municipalfullmäktige hade i går sammanträde i den nya brandstationen. Första ärendet 

gällde byggnadsnämndens utredning och förslag till utläggning av gator och avlopp å del 

av Kungsgatan, Snedgatan, Trädgårdsgatan samt Skogsvägen. Förslaget hade gjorts av 

ingenjörsfirman Pehrs & Co, Växjö, och dess representant Rune Schill, Växjö, redogjorde 

för frågan och de anbud som inkommit. Fullmäktige beslöt först, att arbetet skall utföras 

samt att även vattenledningsrör skall nedläggas i berörda gator. Till entreprenör antogs 

F:a Grus & makadam, Eneryda, Schakt & borrning i Vislanda för 80.918 kr. för gator och 

avlopp och 13.530 kr. för nedläggande av vattenledningsrör. 

  Nästa ärende gällde hälsovårdsnämndens utredning och förslag angående byggandet av 

sopstation. Förslaget hade gjorts av Wandtz arkitekt- och ingenjörsbyrå, Sm. Rydaholm. 

Till entreprenör antogs byggnadsfirman Karl Hilding Svensson & Co, Vislanda, för 

23.700 kr. De elektriska installationerna skall göras av Alvesta Elbyrå för 1.150 kr. Då 

vissa kostnader för planeringar och elanslutningsavgifter tillkom, hade hälsovårds-

nämnden begärt förslagsanslag med 32.000 kr., vilket beviljades. 

  Till två fastighetsägare, vars tomter förorsakats skada på grund av statsplanens genom-

förande, beslöts utbetala ersättning med sammanlagt 650 kr. Fullmäktige beslöt anhålla 

hos vägförvaltningen om att Elnarydsvägen utlägges till full bredd från Kungsgatan till 

Jakobsgatan. 

  Vislanda musikkårs begäran om befrielse från kommunal nöjesskatt beviljades. 

Brandstyrelsens förslag till nytt avlöningsreglemente för brandchefer och brandmän inom 

borgarbrandkåren i Vislanda godkändes. Reglementet skall gälla fr.o.m. 1956. Beslöt 

godkänna en begäran om procentuellt tillägg å sotningstaxan. 

  Municipalnämndens förslag till utgift- och inkomststat godkändes, och uttaxeringen 

fastställdes till 2:20, vilket innebär en höjning med 20 öre. Hundskatten bestämdes till 25 

kr. pr hund. Municipalnämndens förslag till fullmäktige skulle ingå till k. m:t med an-

hållan om rätt att upptaga ett 30-årigt amorteringslån på 150.000 kr. godkändes. 
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Ur Smålandsposten N:o 169 Måndagen den 29 Oktober 1956. 
 

Vislandabröder vann i Alvesta. 

 
  Alvesta skytteförening arrangerade i går fältskyttepremiären 

för Allbokretsen i tämligen olustigt höstväder, som menligt 

inverkade på resultaten. 24 träff blev toppnoteringen. Vislanda 

hade en stor dag, speciellt då brödraparet Rune och Malte 

Johansson, som vann mästar- resp. A-klassen. Trots höstrusket 

deltog 67 skyttar. 

 

Nattlig stöld i Grimslöv.  Natten till torsdagen förövades en 

inbrottsstöld hos reparationsverkstadsägaren Sven Engkvist, 

Grimslöv. 

  Verkstadslokalerna är belägna strax väster om järnvägs-

bommarna och inte långt från allmänna vägen. Då en reparatör 

på morgonen kom till sitt arbete, fann han kassaskrinet upp-

brutet och tömt på sitt innehåll, vilket var mellan 100 och 200 

kr. Dessutom har de nattliga gästerna snokat runt i lokalen och 

plockat bland däck och tillbehör. Huruvida de stulit något mer än pengar är osäkert. De 

har tagit sig in i verkstaden genom att på dess baksida bryta upp ett fönster. Ägaren, Sven 

Engkvist, brukar alltid taga med sig kassan hem till sin bostad varje kväll men hade just 

på onsdagskvällen glömt detta. Polisutredning pågår, men ännu har man inga som helst 

spår att följa. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 172 Fredagen den 2 November 1956. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Rune Johansson, Vislanda, 
bäste skytt i premiären. 

 

 

 
 

Vår outsägligt älskade 

Betty Svensson 
* 13/5 1885 

har idag lämnat oss, syskon, övrig 

släkt och många vänner i djupaste 

sorg och saknad. 

Vislanda och Diö den 31/10 1956. 

Inge och Margit. 

Syskon och syskonbarn. 

Vänligt över jorden glänser, 

Strålen av ett himmelskt hopp, 

Stilla inom tidens gränser 
Evighetens sol går opp, 

Ack, så stilla, att mitt öga 

Hennes sken fördraga må 

och Guds dolda råd förstå. 

Sv. Ps. 560. 

 

 

 
 

Min käre make 

min 

Sven 
har lugnt och stilla insomnat i sitt 

70:e levnadsår. I min sorg deltaga 

syskon, släkt och vänner. 

Vislanda den 31 okt. 1956. 

SOFIA NILSSON. 

Striden var långsam 

med smärta i såren. 
Lång var din prövning, 

men vilan så skön. 

Slutat är lidandet, 
borta år tåren. 

Himlen dig giver 

en sällare lön. 

Sv. ps. 287, 331. 
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Dödsfall. 
 

Betty Svensson †. Fröken Betty Svensson, Mjöhult, Vislanda, avled i onsdags i Växjö. 

  Hon var född den 13 maj 1885. Under många år har fröken Svensson varit husföreståndarinna 

hos en broder, hemmansägaren Gustaf Svensson, Mjöhult. De senaste 25 åren har hon och en bror 

brukat en gård i Tångarna, Diö. 

  Närmast sörjes hon av syskon och syskonbarn, övrig släkt och många vänner. 

 

Sven Nilsson †. Förre lantbrukaren Sven Nilsson, Vislanda, avled i onsdags. 

  Han var född i Hullingsved den 23 april 1887. År 1923 köpte han en gård i Ulvsboda. För tre år 

sedan sålde han gården och flyttade först till Växjö. Han köpte sedan fastighet i Vislanda muni-

cipalsamhälle och bosatte sig där. Under sin krafts dagar var han ledamot av bl.a. kommunal-

fullmäktige, kommunalnämnd och taxeringsnämnd. 

  Närmast sörjes han av maka, syskon, övrig släkt och många vänner. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 176 Lördagen den 10 November 1956. 
 

Hembygdsvård i Vislanda.  Vislanda hembygdsförening och Vislanda föreläsnings-

förening hade i onsdags kväll anordnat en föreläsning i Centralskolan. 

  Föreläsare var rektor Gunnar Orrling, Markaryd, som talade över ämnet ”Praktisk 

hembygdsvård”. Före föredraget utfördes musik av Frida Kock-Wolf, fotograf Evert 

Lundberg och konstsmed Harald Andersson. Hembygdsföreningens ordförande, 

lantbrukare Per Engkvist, Piggaboda, framförde ett tack till samtliga medverkande. Som 

avslutning följde samkväm. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 179 Torsdagen den 15 November 1956. 
 

Dödsfall. 
 

Ellen Sundlöf †. F. husföreståndarinnan Ellen 

Ingeborg Sofia Sundlöf, Brånan, Vislanda, har 

avlidit i sitt 74:e levnadsår. 

  Den nu bortgångna, som var född i Döderhult kom 

för ett flertal år sedan till Vislanda där hon var 

husföreståndarinna hos disponent Björnsson. 

  Närmast sörjande är en son, bosatt i Enköping, 

samt tre systrar, övrig släkt och många vänner i 

Vislanda. 

 

 

 

 

Vislanda vill bygga kommunalhus.  Bygg-

nadstillstånd söks av Vislanda kommun för 

ombyggnad av Västra skolan till kommunalhus 

och polisstation för en kostnad av 270.000 kr. 

Länsarbetsnämnden tillstyrker. 

 

 

 

 
 

Min kära mor  

Ellen Sundlöf 
* 1 aug. 1883 

har lämnat oss, syskon, släkt och 

många vänner.  

Vislanda den 13 nov. 1956. 

GÖSTA och GRETA 

Men om den stilla dödens bud 

I denna natt jag hör 
Det är min tröst,  

Att din, o Gud 

Jag lever och jag dör. 

 
  För dem, som önskar följa Ellen till 
hennes sista vilorum, meddelas, att 

jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 
söndagen den 25 nov. kl. 10,15. 
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Ur Smålandsposten N:o 182 Tisdagen den 20 November 1956. 
 
En kriminalpatient, greps i lördags i Vislanda av polisman Axel Lundgren. 

  Han såg en yngling på Storgatan, som såg misstänkt ut, och när ynglingen inte hade 

några papper på sig eller kunde redogöra ordentligt för sina förehavanden fick han följa 

med till polisstationen. Där kröp det så småningom fram att han var kriminalpatient från 

V. Ny sjukhem vid Motala. Han hade avvikit från ett anvisat arbete och på olika sätt tagit 

sig fram till Uråsa, där han stal en motorcykel, på vilken han nu färdades. Ynglingen är 

redan återförd till sjukhuset. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 184 Lördagen den 24 November 1956. 
 

Vislanda IF fyller 50 år 
 

  Vislanda idrottsförening fyller i år 50 år. Jubileet kommer att högtidlighållas med en 

festlighet i Vislanda Folkets park i morgon. Styrelsen har med hjälp av några intresserade 

och händiga personer sammanställt en historik i ord och bilder med mottot ”50 år med 

VIF”. Denna kommer att utställas i folkparken. Guldmedaljören från Londonolympiaden 

1948, Thore Sjöstrand har lovat att berätta olympiaminnen. En jubileumsrevy, i vilken 

kända lokala förmågor kommer att medverka, och avsluta festligheten, under vilken även 

medaljer och diplom till korporationer och skolfotboll skall utdelas. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 186 Tisdagen den 27 November 1956. 
 

Vislanda IF:s 50-årsjubileum 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vislanda idrottsförening, som i år fyller 50 år, hade i söndags kväll anordnat en 

jubileumsfestlighet i Vislanda Folkets park. I samband därmed var det anordnat en 

utställning av de under de gångna åren erövrade pris. Här var det skididrotten och 

orienteringen, som upptog huvudparten. Skidornas store man i Vislanda, målaremästaren 

Helge Lundell, som under 20 års tid varit den drivande kraften och kan med rätta ta åt sig 

äran av den uppnådda resultaten. I fråga om orientering har bröderna Eriksson varit de 

Thore Sjöstrand, Växjö, skriver autografer. 
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stora namnen. Vidare hade man å stora tavlor angivit namnen på ordförandena under 

gångna år samt bästa resultat i olika idrottsgrenar. För varje idrottsgren hade man en stor 

välritad teckning, som skulle symbolisera idrottsgrenen. Detta gällde i särskilt hög grad 

friidrottsteckningen. Idrottsföreningen kunde denna kväll glädja sig åt ett stort intresse 

från både äldre och yngre Vislandabor, vilket också ordföranden, hr Lindell konstaterade 

i sitt hälsningsanförande. Hela lokalen var till bristningsgränsen fylld av festdeltagare, 

som innan hälsningsanförande fått lyssna till musik av Lasses förstärkta orkester. 

Olympiamedaljören 1948 Thore Sjöstrand, Växjö, hälsades med en hjärtlig applåd. Han 

talade först om hur man blir en idrottsman. Det gäller att träna och åter träna om man vill 

uppnå resultat. Det gäller för alla idrottsgrenar, men särskilt för friidrottsmannen, som 

själv måste svara för prestationen och inte kan klaga på laget om det inte går så bra. Hr 

Sjöstrand visade därefter en del bilder från olika olympiader, bl.a. från Londonolym-

piaden1948, där han själv blev guldmedaljör i 3.000 m. hinderlöpning och som sällskap 

på prispallen hade två svenskar. På ett sympatiskt sätt talade han om varje bild. I en paus i 

programmet visade han av honom själv mycket vältagna bilder av bl.a. blommor. Hr 

Sjöstrand utdelade också en del medaljer och diplom till segrarlagen i årets korpfotboll 

och skolfotboll. Kvällen avslutades med en jubileumsrevy, där förmågor från trakten i 

ord, sång och grace roade publiken. För den musikaliska omramningen svarade Lasses 

revyorkester. Till sist gjorde man en insamling till förmån för Ungernhjälpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 191 Torsdagen den 6 December 1956. 
 

Vislandakrock i halkan. 
 

  Den svåra halkan på vägarna i tisdags eftermiddag 

orsakade en mindre kollision mellan två bilar i vägskälet 

vid Kojtet, Vislanda.  

  En bil kom från Växjöhållet mot Vislanda och råkade 

tydligen i sladdning just vid vägskälet. Här stod en bil på 

väg från Alvesta mot Gottåsa och väntade på att den 

andre bilen skulle passera huvudleden – bilisten hade 

alltså stannat före utfarten. Emellertid bar det sig inte 

bättre än att den från Växjö kommande bilen kanade rakt 

på den stillastående vagnen med följd att båda fordonen 

skadades. 

 
 
 

 

Stina Arvidsson, Ingemar Svensson och Margareta Johansson, 

som medverkade i revyn. 

  Kantor Karl-Erik Elmquist, Vrå, 

med maka Mait f. Nilsson, Vislanda.   
(Lundbergs Foto, Vislanda). 
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Ur Smålandsposten N:o 189 Måndagen den 3 December 1956. 
 

Idrottsjubileet i Vislanda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vislanda IF:s styrelse hade i lördags kväll i anledning av föreningens 50-årsjubileum 

anordnat en högtidssammankomst å hotellet i Vislanda. Smålands fotbollsförbund 

representerades av köpman Gunnar Fäldt, Alvesta, och Alvesta GoIF av hr Ericsson. Som 

representant för Vislanda kommun hade fullmäktiges ordförande hr Karl Karlsson 

infunnit sig. Under kvällens lopp överlämnade brandmästare Kaj Svensson till den 

jubilerande föreningen från SJ:s idrottsförening, Vislanda gymnastikförening och 

orienteringsklubben Virdarna en tavla av konstnären Harald Andersson, Vislanda. Hr 

Fäldt nämnde i sitt tal, om när VIF bildades och några framstående idrottsmän, som 

tillhört VIF. Han överlämnade från Smålands fotbollsförbund Smålands idrottsförbunds 

standar till VIF, Smålands idrottsförbunds diplom till handlande Bertil Friman, sko-

handlare Sigfrid Lindblom och skogsinspektör Torsten Rydström. Svenska skolidrotts-

förbundets diplom till kantor Ernst Rosengren. Svenska skidförbundets diplom till VIF 

och till målarmästare Helge Lundell. Hr Fäldt uppläste också ett telegram från Liatorps 

IF. Fullmäktiges ordförande talade om en del idrottsmän som gjort sig kända långt 

utanför Vislanda. Han framhöll också att kommunen försökt hjälpa föreningen, nu senast 

med en ny idrottsplats, vilken han hoppades skulle stimulera till stordåd inom idrotten. Hr 

Ericsson, Alvesta, överlämnade Alvesta GoIF:s standar och hoppades på ett gott 

samarbete mellan de båda arvfienderna. På de diplomerades vägnar uttalade hr Rydström 

ett tack till VIF:s nuvarande styrelse och erinrade om det stora ansvar, som åligger en 

styrelse. VIF:s ordförande hr Arne Lindell, framförde ett tack till förbund och föreningar, 

som uppvaktat med diplom och standar samt ett tack till herrar Fäldt, Karlsson och 

Ericsson. Hr Lindell framhöll att de diplom som utdelats inte skall anses som avgångs-

betyg utan istället vara en uppmuntran till fortsatt arbete inom föreningen. Den goda 

stämningen förhöjdes med sång och musik av bl.a. Ingemar Svensson, Lindås, som också 

föredrog Vislandasången, författad av hr Arne Lindell. Till sist tackade hr Helge Ferm 

ordföranden för det stora arbete han nedlagt för att jubileumsfesten skulle bli värdig och 

trevlig. Hr Ferm höjde också ett kraftigt belevat fyrfaldigt leve för Vislanda. 

 

Stående från vänster Bertil Friman ordf. Arne Lindell, Sigfrid Lindblom. 

Sittande fr.v. Helge Ferm, Helge Lundell och Torsten Rydström, vilka samtliga erhöll 

diplom. Mellan Friman och Lindell synes tavlan med föreningens gamla idrottsplats. 
Lundell har dessutom tvenne bordsstandar. 
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Ur Smålandsposten N:o 191 Torsdagen den 6 December 1956. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Anders Jonssons Konditori 
Rekommenderar sina 

bakverk av tårtor, små-

bröd och wienerbröd. 

Riklig sortering av 

choklad för julen. 

Beställningar av Em-Em 

glass och tårtor emot-

tages tacksamt. 

CYKEL - RADIO 

SPORT 
Vislanda.  Tel. 33. 

ALLT INOM BRANSCHEN! 

Stor sortering! 

 

 
 

 

Ombud: Kantor Ernst Rosengren. Tel. 41. 

Vid behov av 

 BIL 
 

RING 123 
 

Vislanda Taxi 

Julklappstips ! 
 

 LÄDERSTÖVLAR . SKIDPJÄXOR 

HALVKÄNGOR . HERRBOTTINER 

Stort urval SLIPPERS och 

INNETOFFLOR. 
 

Lindbloms Skoaffär 
Tel. 43. 

 

Vislanda pastorats sparbank 
Grundad 1873 

Vislanda tel. 2. 

Öppen vardagar kl. 10–14, lördagar kl. 10–13. 

fredagar även kl. 17–19. 
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Ur Smålandsposten N:o 190 Tisdagen den 4 December 1956. 
 

Dödsfall. 
 

Augusta Holmström †. Fru Augusta Holmström, 

maka till förre lokförare Gustaf Holmström, Vislan-

da, avled i går. 

  Hon var född i Stenbrohults församling 1882. Efter 

småskollärarinneexamen i Växjö fick hon plats i 

Vislanda, där hon tjänstgjorde i 20 år. 1916 gifte 

hon sig. 

  Närmast sörjande är maken, dottern Karin och 

fosterdottern Inger. I deras sorg deltar övig släkt och 

en stor vänkrets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 193 Måndagen den 10 December 1956. 
 
Från Vislanda, meddelas: 

  Vislanda kyrkliga söndagsskolor avslutade i går höstterminen med en adventshög-

tidlighet i kyrkan. Den var till trängsel fylld av äldre och yngre, och högtidligheten 

inleddes med psalm 33: 1–4. Därefter släcktes belysningen och ett 30-tal vitklädda flickor 

med ljus i händerna tågade in i kyrkan och sjöng ”Härlig är jorden”. Flickorna ställde upp 

i koret. Här läste några av flickorna var sitt avsnitt av julepisteln och gemensamt sjöng 

flickorna advents- och julpsalmer. Församlingens barnkör sjöng under ledning av kantor 

Rosengren ”Advent är väntans tid” av W. Åhlén samt ”Dotter Sion” av G.F. Händel. 

Kyrkoherde Eskil Jonson höll en kort betraktelse, och efter denna sjöng barnkören 

”Hosianna” av Vogler och ”Jord och himmel, fröjden er”, gammal böhmisk julvisa. 

Högtidligheten avslutades med altartjänst och så fick barnen jultidningar och gottepåsar. 

 

Kyrkokonsert i Vislanda. 
 

  En sång- och musikstund har anordnats i Vislanda kyrka till förmån för Ungernhjälpen. 

En mycket stor publik hade kommit tillstädes. Programmet inleddes med Gunnar 

Wennerbergs tonsättning av Davids psalm ”Gören portarna höga” för solo, kör och orgel. 

Solist var kyrkoherde Eskil Jonson. Vid orgeln tjänstgjorde musikdirektör Per Jonson, 

Växjö. Kyrkokörens damkör debuterade för kvällen med att sjunga ”Dotter Sion, fröjda 

dig” av Georg Freidrich Händel. Kyrkoherde Jonson och kantor Ernst Rosengren, 

Vislanda, sjöng ”Crusifix” av J. Fauré. Kyrkokören utförde ”Den rättfärdige blir hädan-

ryckt” av Johann Phillip Krieger, för kör, stråkar och orgel. Violinstämmorna utfördes av 

fotograf Evert Lundberg, konstsmed Harald Andersson och frisörmästare Roland Frej. 

Kören sjöng vidare ”Hör när tempelsången stiger” samt ”Adventskantat” av Axel Boberg 

för solo, kör och orgel, varvid solopartierna sjöngs av kyrkoherde Jonson och kantor 

Rosengren. Direktör Jonson spelade ”Passacaglia” av D. Buxtehude och ”Av himlens 

 

 

 
 

Min älskade maka 

vår kära lilla mor,  

Augusta Holmström 
f. 1/4 1882 

har i dag stilla insomnat, djupt sörjd 

och saknad av oss, övrig släkt och 

många vänner. 

Kvarnabacken, Vislanda den 3 dec. 1956. 

GUSTAF HOLMSTRÖM 

Karin, Inger. 

Minnena sakta susa invid din öppna grav, 

Tack för ditt minne ljusa 
Tack för all godhet du gav 

Tack för din kärlek ren och sann 

det var för oss ditt hjärta brann. 

Sv. ps. 120. 
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höjd oss kommet är” av J. Pachelbel. Kyrkoherde Jonson höll en kort betraktelse, efter 

vilken kören sjöng ”Hosianna” av Vogler. Som postludium utförde direktör Jonson 

Preludium och Fuga i ess-moll av N. Bruhns. Till sist upptogs ett offer för Ungernhjälpen, 

vilket uppgick till 720 kr., som insänts till Radiotjänsts Ungerninsamling. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 197 Måndagen den 17 December 1956. 
 

Vislanda Röda korskrets 
 

har hållit sin traditionsenliga Luciafest i Vislanda Folkets park. Över 300 personer hade 

infunnit sig. Efter det fru Frida Wolf, fotograf Evert Lundberg, kamrer Edvin Wollert, 

konstsmed Harald Andersson och frisörmästare Roland Frej utfört ett musikstycke, höll 

kretsens ordförande doktor Folke Rosenkvist hälsningsanförande. Tandläkare Thorsten 

Grahn, Alvesta, underhöll med sång till eget lutaackompanjemang. Doktor Rosenkvist 

höll ett längre anförande om Röda korsets stora hjälparbete, varvid han särskilt syftade på 

den hjälp, som för närvarande räckes till det frihetsälskande men så grymt och orättvist 

behandlade Ungerska folket, och han bad om generöst bistånd i kretsens arbete. Under 

den därpå följande kaffepausen underhöll musikkapellet med ett flertal musikstycken. Så 

skedde lottdragning på flera lotterier och auktion på skänkta saker och handarbeten, som 

till stor del åstadkommits under de syaftnar, som kretsen anordnat. Kvällen avslöts med 

att Lucia med tärnor och stjärngossar intågade och sjöng flera sånger. 

  Det ekonomiska resultatet blev mycket gott. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 199 Torsdagen den 20 December 1956. 

 
I Vislanda Metodistkapell, hade söndagsskolan sin sedvanliga julfest i söndags. 

  Lokalen var fullsatt, när söndagsskolans föreståndare Sven Magnusson hälsade publiken 

välkommen. Programmet upptog sång, uppläsning av dialoger av barnen. Pastor Arne 

Sjöborg sjöng till dragspel och ledde även allsång, samt talade till barnen. Även tomten 

kom och ombesörjde utdelning av påsar och tidningar. 

 
Vislanda municipalsamhälles lån.  Länsstyrelsen tillstyrker Vislanda municipal-

samhälles anhållan om tillstånd att låna 150.000 kr på 30 år för utläggning av delar av 

Kungs-, Sned- och Trädgårdsgatorna samt Skogsvägen med ledningar och för byggandet 

av ny sopstation m.m. 

 
Logen Wieselgrens förhoppning i Vislanda, hade i söndags en offentlig Luciafest i 

Ordenshuset. 

  Trots dåligt väder var lokalen i det närmaste fullsatt. Hr Birger Franzén, Alvesta, höll ett 

manade tal till de unga. Härpå intågade Lucia med tärnor och Luciasången klingade 

vackert under Signe Wendts ledning. Härefter följde kaffeservering och underhållning på 

piano av hr Areskog. 

  Hr Birger Franzén visade ett vackert färgfilmsprogram, vari åhörarna fick följa med på 

en rundvandring ute i naturen under de fyra årstiderna. Det vackra programmet inramades 

av musik och tal. Kvällen förflöt sedan med lekar och dans m.m. 
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Ur Smålandsposten N:o 198 Tisdagen den 18 December 1956. 
 

Gymnastikavslutning i Vislanda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I samband med avslutningen av höstterminen har Vislanda kvinnliga gymnaster avlagt 

truppmärkesprov. Genom att man har en tämligen liten gymnastiksal till förfogande 

måste proven avläggas i två omgångar. För första gången deltog nu även deltagare i 

husmorsgymnastiken i dessa prov. Ortens kvinnliga juniortrupp deltog också, i en grupp 

på sexton. Ledare för denna sistnämnda grupp har varit Eva-Britta Andersson. 

  Som domare fungerade gymnastikdirektör Britta Johansson, Alvesta. 

  Ett trevligt samkväm följde efter proven. Till samkvämet var även herrar inbjudna. 

Gymnastikföreningens ordf. brandmästare Kaj Svensson överlämnade blommor och 

gåvor till föreningens gymnastikledare, samtidigt som han manade till fortsatt deltagande 

i gymnastiken – inom vilket område man nu närmast siktar till att få en fullstor och riktig 

gymnastiksal även i Vislanda. 

  På bilden ses från vänster i närmaste raden: Mona Fredriksson, Lena Davidsson, Gun-

Lis Sjöqvist, Vivi-Ann Olsson, Karin Samuelsson, Gudrun Aronsson, Britt Loeb, Eva-

Britta Andersson och ledarinnan Kerstin Pettersson. 

  I andra raden: Karin Magnusson, Birgit Pettersson, Asta Rydström, Iréne Svensson, 

Hildur Lundell, Greta Karlsson, Edit Hedlund, Anita Karlsson, Inga-Lill Fredriksson.  

  Övre raden: Majken Fredriksson, Ulla Hult, Berta Björk och Karin Hult. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 201 Måndagen den 24 December 1956. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Åke Pettersson 

Marianne Gustafsson 

Vislanda.                                 Blädinge. 

Julafton. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 200 Lördagen den 22 December 1956. 
 

Dödsfall. 
 

Ingrid Martina Persson †. Fröken Ingrid Martina 

Persson, Södertörn Elnaryd, Vislanda, avled i 

onsdags i Växjö. 

  Hon var född i Vislanda den 19 mars 1880. I 60 år 

har hon varit grindvakt vid Elnaryd, där Karlshamn 

– Vislanda järnväg skär Elnarydsvägen. Så länge 

föräldrarna levde var hon ett gott och kärt stöd för 

dem. Stilla har hon vandrat sin väg och skött sin 

tjänst mönstergillt. 

  Närmast sörjes hon av systern Emma, bosatt i hem-

met i Vislanda, systern Anna gift med f. järnvägs-

tjänstemannen Otto Magnusson, Karlshamn, bro-

dern Emil f.d. lokförare och bosatt i Norraryd samt 

fosterdottern Elsa, gift och bosatt i Stockholm. I 

deras sorg deltager syskonbarn och en stor vänkrets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 202 Fredagen den 28 December 1956. 
 
Från Vislanda, meddelas: 

  Julen i Vislanda inleddes traditionsenligt julafton med julbön vid samhällets julgran å 

Västra järnvägstorget. Vislanda musikkår under ledning av hr Stig Ferm inledde med ett 

flertal julmelodier, varefter en barnkör sjöng ”Nu så kommer julen” och ”Nu tändas tusen 

juleljus”. Kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, höll en kort betraktelse. 

  Vid juldagens ottesång och högmässa i Vislanda kyrka var kyrkan till trängsel fylld av 

människor, som fulltonigt deltog i psalmsången. Kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, 

sjöng ”O, Helga natt” av Adam. Församlingens barnkör under ledning av kantor Ernst 

Rosengren, Vislanda, sjöng ”Stilla natt”. Kyrkoherde Jonson predikade. Under hög-

mässan sjöng kyrkokören ”Det är en ros utsprungen”. Som postludium spelade musik-

direktör Per Jonson, Växjö, ”Från himlens höjd”, fuga av J.S. Bach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tillkännagives, 

att 

Gud hemkallat 

vår kära lilla syster 

Ingrid Martina 

Persson 
som i sitt 76:e levnadsår har lämnat 

oss i innerlig sorg och saknad men i 

tacksamt minne bevarad. 

Vislanda den 19/12 1956. 

Emma. 

Emil och Mandis. 

Anna och Otto. 

Elsa och Anders. 

Syskonbarnen. 

Vänner. 

Sv. ps. 403, 331. 
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Ur Smålandsposten N:o 1 Torsdagen den 3 Januari 1957. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 5 Torsdagen den 10 Januari 1957. 
 
Från Vislanda, meddelas: 

  Trettondagens högmässa i Vislanda kyrka hölls traditionsenligt på eftermiddagen då 

kyrkan var upplyst med levande ljus. Trots det mycket dåliga vädret var kyrkan nästan 

fullsatt. Predikant och liturg var kyrkoherde Eskil Jonson. En barnkör under ledning av 

kantor Ernst Rosengren sjöng ”Gläns över sjö och strand” av Alice Tegnér. Efter sista 

psalmen upptogs offer vid altaret till förmån för missionen. Offret uppgick till 620 kr. 

–  –  –  

  Vid julgranen på järnvägstorget i Vislanda var trettondagen på kvällen anordnad dans 

kring granen för både små och stora. Väderleken var inte den mest lämpliga, men under 

ledning av järnvägstjänstemannen Simon Johansson, Vislanda, gick dansen taktfast och 

klämmigt. Ett litet men naggande gott kapell svarade för den musikaliska beledsagningen.  

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 8 Tisdagen den 15 Januari 1957. 
 
Vislanda gymnastikförening, startar på torsdag sina övningar under vårterminen. 

  Föreningen hör till de mest livaktiga föreningarna i Vislanda. man måste beundra både 

ledare och deltagarna för deras intresse, som gör det möjligt att, trots miserabla arbets-

förhållanden, uppvisa så goda resultat. En modern gymnastiksal skulle vara, vad gym-

nasterna gjort skäl för. Tyvärr lyser den äldre manliga ungdomen med sin frånvaro. Det är 

damerna, både yngre och äldre, samt pojkar från 7–11 år, som deltager med liv och lust. 

Det är att hoppas att herrarna, såväl juniorer som seniorer rycker upp sig och anmäler sig 

hos föreningen. 

 

 

 

Kjell Johnsson 

Gunnel Johansson 

Ljungby.                                Vislanda. 

Nyårsafton. 

Karl Lundström 

Gunn-Lis Sjöqvist 

Vislanda.                               Vislanda. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 6 Lördagen den 12 Januari 1957. 
 

             Ångsågen i Vislanda har fått 

                           helautomatiskt utlastningsverk 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ett helautomatiskt utlastningsverk – det första i Sydsverige – och två stora 56 meter 

långa magasin har uppförts vid AB Ångsågen i Vislanda det gångna året. Utlastnings-

verket, som inbesparar sex man, togs i bruk i våras, medan det sist uppförda magasinet 

blev färdigt lagom till jul. 

  Vidare har Ångsågen under fjoråret bytt ut 

en gammal barkmaskin mot Söderhamns 

nya Cambio, cirkelsågen har fått lämna 

plats för en modern Ari-bänk och dessutom 

har brädgården utvidgats betydligt.  
 

Rationalisering. 
 

–  De gjorda arbetena betyder en långt 

gående rationalisering för företaget, 

framhåller disponent Göte Johansson. AB 

Ångsågen sysselsätter i medeltal 65 man, 

förutom en del skogsarbetare under sä-

songen, och den årliga omsättningen i 

kronor räknat rör sig omkring 10 miljoner, 

varav huvudparten på trävaror. F.n. om-

sättes 8.000 standards pr år men genom det 

nya utlastningsverket är kapaciteten än stör-

re och utrymme finns för produktions-

ökning. 

 

En exteriör över utlastningsverket och därunder en interiör av samma verk. 

Disponent Göte Johansson t. h, sorteraren och 
stjärtkaparen Erik Gustavsson i keps och rotkaparen 

Rolf Rydström beundrar utlastningsverkets geniala 

helautomatiska räkneverk. 
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Underverk. 
 

  Utlastningsverket, som är av Tornborg & Lundbergs fabrikat, betecknas av disponent 

Johansson som ett tekniskt underverk. Verket kan skötas av tre man, rotkapare, stjärt-

kapare och paketläggare, vilket sparar in sex man. Tidigare gick det nämligen åt nio man 

vid utlastning och sortering. 

  Utlastningsverket är inrymt i en byggnad som mäter 20 x 15 meter. I intaget matar 

truckarna in hela strölagda paket om var-

dera 1 std. (165 kbf). För att en hel slinga 

skall kunna tömmas i en enda stapel finns 

plats för sex paket fram till en s.k. tilfinglift, 

som lägger omkull paketen så att avströning 

sker automatiskt genom paketens lutning. 

  Virket justeras så i rotändan för att sedan 

på springrullar gå över till den s.k. stjärt-

kaparen, där längdinslagning och märkning 

sker automatiskt. Samtidigt kan stjärtkapa-

ren, som också är sorterare, genom en elekt-

risk impulsregulator få virket att falla i 

respektive fack för OS (osorterat), kvinta 

och utskott. 

  Samtidigt som virket passerar justerverket, noteras längd och antal helautomatiskt på en 

blankett genom ett genialt räkneverk. Detta betyder, att när en leverans eller ett parti är 

avslutat, så kan fullständig specifikation med längdutfall och styckeantal erhållas. Direkt 

kan sedan hämtas osorterat i paket med bricka över innehållet påsatt. Sorteringen blir 

utförd på ett bättre och snabbare sätt än hittills och mer enhetligt, då märkning och 

längdinslagning sker i bägge ändar på virket. Detta innebär en betydligt förbättrad service 

för alla parter, då man på ett ögonblick kan läsa av längden utan att behöva vända på 

plankorna. 

  De två stora virkesmagasinen är en ovärderlig tillgång för brädgården. De är helt under 

tak och mäter vardera 56 x 18 meter. Vardera magasinet rymmer c:a 350 standards.  

  Planerings- och byggnadsarbetet, både med utlastningsverket och magasinen, har till 

största delen utförts av Ångsågens eget folk som höstarbete. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 16 Tisdagen den 29 Januari 1957. 
 

Kommunalt 
 

Vislanda 
 

Utredning om gatukostnader. 
 

  Municipalfullmäktige sammanträdde i går kväll. Till ordinarie poliskonstapel inom 

Vislanda polisdistrikt valdes genom sluten omröstning t.f. poliskonstapel Inge Ohlin, 

Vislanda. Kommunalfullmäktige i Vislanda fattade vid sitt decembersammanträde i fjol 

samma beslut. 

  Municipalnämnden hade föreslagit fullmäktige besluta om utredning angående 

införandet av gatukostnadsbestämmelser. Nämndens förslag grundade sig på det 

förhållandet, att Vislanda samhälle under nu gällande kreditrestriktioner knappast kan 

med skattemedel svara för de kostnader som samhället redan åtagit sig och i den närmaste 

framtiden kommer att få för markinlösen, utläggning av gator och avlopp, vatten-

försörjning m.m. Fullmäktige beslöt att uppdra åt byggnadsnämnden att verkställa 

utredningen. 

  Ingenjörsfirman Pehrs & Co, Växjö, som redan håller på med uppgörande av en general-

plan för samhällets vatten- och avloppsfråga skall konsulteras i ärendet. 

Basarna vid AB Ångsågen är stabila gossar som i hög 

grad medverkat till rationaliseringen. Fr.v. lastarba-
sen Einar Johansson, faktorn H. Lööf, sågmästaren   

R. Svensson och brädgårdsförman Ernst Johansson. 
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Ur Smålandsposten N:o 9 Torsdagen den 17 Januari 1957. 
 

Dödsfall. 
 

Junia Linnéa Thulin †. Fru Junia Linnéa Thulin, 

Vislanda, har avlidit i en ålder av 72 år. 

  Hon var född i Femsjö. En tid vistades hon i USA 

men kom för ett 20-tal år sedan till Vislanda där hon 

ingick äktenskap med banvakten P.J. Thulin. 

  Närmast sörjande är maken, en fosterdotter i USA 

samt en broder i Femsjö samt makens barn i första 

giftet hos vilka hon de senaste åren fått en om-

sorgsfull vård tills hon för några veckor sedan in-

togs på kronikerhemmet i Ljungby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 14 Lördagen den 26 Januari 1957. 
 

Dödsfall. 
 

Kerstin Lönn †. Fröken Kerstin Lönn, Vislanda, 

avled i torsdags. 

  Hon var född den 24 sept. 1937 och dotter till hr 

Ernst Lönn och hans maka, Vislanda. En svår sjuk-

dom ändade hennes liv allt för tidigt, mänskligt att 

döma. 

  Närmast sörjes hon av föräldrar, syskon, svågrar, 

syskonbarn, övriga släktingar och en stor vänkrets. 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min kära maka, 

vår mor, farmor och mormor 

Junia Linnéa 

Thulin 
har i dag stilla insomnat i sitt 73:e 

levnadsår, sörjd och saknad av oss, 

övrig släkt och många vänner. 

Vislanda den 15 jan. 1957. 

P.J. THULIN. 

Barnen. Barnbarnen. 

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. 

 

 

 

 
 

Vår kära dotter 

vår älskade syster 

Kerstin 
har i dag lämnat oss i outsäglig sorg 

och saknad i sitt 20:e levnadsår men 

i tacksamt minne bevarad av oss, 

släkt och många vänner. 

Vislanda den 24/1 1957. 

HELLA och ERNST LÖNN 

Syskon, Svågrar, 

Syskonbarn. 

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. 

–  –  –  
För den som sjukdom blott är givet 

är döden skönare än livet. 

Varför? 

Jordfästningen äger rum söndagen den 3 
febr. 1957 kl. 10,15 i Vislanda kyrka. 
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Ur Smålandsposten N:o 17 Torsdagen den 31 Januari 1957. 
 

             Godshus och gångtunnel ger åt 

                            Vislanda station ny värdighet 
 

  Det arbetas intensivt överallt för att få till stånd 

förbättringar och så långt möjligt få det snyggt 

anpassat till miljön. Nu har turen kommit till 

Vislanda järnvägsstation, som i dagarna kan ta 

en ny och mycket praktisk godsmagasinsbygg-

nad i bruk. Arbetet med dubbelspåret pågår 

också för fullt och beräknas bli färdigt i vår. 

Bangården får då sammanlagt sju spår och trafi-

ken kommer då förstås att gå betydligt smidiga-

re. En gångtunnel under järnvägen har länge 

varit ett av Vislandabornas önskemål. Nu ser det 

ut, som om den skulle kunna bli verklighet. SJ 

håller i varje fall på med förberedande under-

sökningar. 

  Det gamla godsmagasinet – av trä och uppfört 

någon gång på 1870-talet, måste rivas för att 

lämna rum för det nya dubbelspåret. Denna 

rivning är en sak som inte kan uppskjutas. Man 

har planerat att sätta i gång med den när som 

helst. 

  I somras påbörjades det nya godsmagasins-

bygget, som nu är i det närmaste klart. Det blir en enkel och vacker byggnad i rött tegel 

på betongkonstruktion av A-betongs modell. De utvändiga måtten är 35,20 på längden 

och 6,50 – 9,70 på bredden. Sammanlagda längden av själva godsrummet är 25,50. De 

återstående 9,70 är manskapsrum.  

 

En stor lastbrygga 

är under uppförande i anslutning till det nya godsmagasinet. Under denna brygga finns 

dels garaget för truckar och andra fordon och dels rum för isoleringsgods, sådant som 

man inte gärna vill ha tillsammans med det övriga godset, t.ex. oljefat, silltunnor, järn-

balkar m.m. 

  Den stora godshallen i huvudbyggnaden är mycket välplanerad och försedd med fin 

teknisk utrustning. Som exempel kan nämnas två optiska vågar av förnämlig konstruk-

tion. En särskild liten vågkur med vänligt fönster har byggts för vågmannen. Dörrarna ut 

mot lastkajen är av jalusityp och ovanligt finurligt gjorda. Man har även byggt ett 

speciellt värmerum för ömtåligt gods, som måste hållas vid viss temperatur. 

  Omedelbart jämte godshallen finns manskapsrum och matsal, dusch, tvättrum, torkrum 

etc. Hela anläggningen uppvärms av en oljepanna i källaren. 

  Huvudentreprenör är byggmästare Erik Gustafsson, Vislanda, och för värme och sanitet 

svarar Axelssons Värme AB, Vislanda. 

 

Dubbelspårsarbetet, 

närmar sig slutet, berättar stationsinspektör Erik Enbom. Någon gång i vår kommer det 

förmodligen att vara klart med undantag av det elektriska ställverket, som man nog får 

vänta lite längre på. 

  När alltsammans blir klart får Vislanda bangård sammanlagt sju spår, därav fyra för 

genomgående trafik. Trafiken kommer självfallet att gå betydligt smidigare. Närmare 90-

Ingenjör Bertil Cambrand från SJ:s geotekniska 
byrå håller på med förberedande markunder-

sökningar för en gångtunnel under spårområdet 

vid Vislanda station. 
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talet tåg passerar Vislanda varje dag, 68 på breddspåren och 20 på smalspåren mot 

Halmstad och Karlshamn. Som man förstår är alla rationaliseringar är välkomna. 

 

Den nya gångtunneln 

är efterlängtad i Vislanda. Man vill ha möjlighet att smidigare komma fram under 

järnvägsområdet. Än så länge vet man inte när tunneln blir verklighet, och SJ har inlett 

förberedande undersökningar. 

  Just nu håller ingenjör Bertil Cambrand från SJ:s geotekniska byrå på med markunder-

sökningar. Han har med sina specialinstrument gått ner sex meter i jorden och av upp-

hämtade prov sluter han sig till både det ena och det andra. Han berättar att gångtun-  

neln, om den blir verklighet, 

kommer att bli 40–45 meter 

lång och uppförd i betong-

konstruktion. 

  Den kommer att gå ner på 

en plattform och kommer 

upp ungefär i linje med gam-

la godsmagasinet. 

  Det är ännu, som sagt ännu 

bara fråga om förberedande 

undersökningar. Men man 

kan nog våga ta för givet, att 

gångtunneln blir verklighet 

inom en inte allt för avläg-

sen framtid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 25 Torsdagen den 14 Februari 1957. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon Sigrid Augustsson, maka till hemmansägare Karl Augustsson, 

Moshult, Vislanda. 
 

Ungernafton i Vislanda.  I Centralskolan i Vislanda var i måndags kväll anordnad en 

Ungernafton.  

  En mycket talrik publik hade samlats. Efter psalmsång visade kyrkoherde Eskil Jonson 

välkommen och vände sig särskilt till kvällens talare, fru Margit Farkas-Nilsson. Hon gav 

ett flertal skakande ögonvittnesskildringar, som grep publiken mycket hårt. Efter 

föredraget upptogs kollekt, som uppgick till 540 kr. Kyrkoherde Jonson sjöng ”Det 

eviga” av Tegnér, tonsatt av Gustaf Nordqvist. Därefter visades bilder från Österrike och 

Sverige, vilka alla handlade om hjälparbetet. Sist sjöngs en psalm och kyrkoherden läste 

välsignelsen. 

  Fru Farkas-Nilsson hade tidigare på eftermiddagen talat i Sjöbackens skolhus, där 

kollekten uppgick till 110 kr. 

 

 

Det nya godsmagasinet, som kommer att tas i bruk under den allra 

närmaste tiden. 
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Ur Smålandsposten N:o 23 Måndagen den 11 Februari 1957. 
 

Ett 100-årsminne 
 

  Den 12 februari har jämt 100 år förflutit, sedan en av Växjö 

stifts på sin tid mest bemärkta prästmän gick ur tiden, 

nämligen kontraktsprosten och magistern, kyrkoherden över 

Vislanda och Blädinge församlingars pastorat, Carl Fredrik 

Cavallius. Och då han var den siste i den långa raden av 

hederliga och dugande prästmän av den gamla ”Wieslanda-

släkten”, som ända från Gustaf II Adolfs tid innehaft 

Vislanda pastorat, kan med anledning härav några minnes-

ord ha sitt berättigande. Han var född Sunnerboit, och hans 

vagga stod på kaptensbostället Kölaboda i Göteryd, där han 

först såg dagens ljus den 16/8 1781, sålunda för 175 år se-

dan. Föräldrar: kaptenen Gustaf Adolf Cavallius och hans 

hustru Elisabet Lemchen. 

  Sina studier bedrev han raskt, och efter prästvigningen 

finner vi honom redan 1807 som vigd gymnasielektor på 

Visingsö. 1813 blev han komminister i Blädinge och 1830 

kyrkoherde i Vislanda – moderförsamlingen i pastoratet – 

samt 1836 kontraktsprost. På sin gård i Hönetorp, Vislanda, 

finns ännu kvar den gamla mangårdsbyggningen, som upp-

fördes under hans komministertid, och i vilken hans namn-

kunnige son den store etnologen, ”Värend och Virdarnas” 

författare, Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, föddes den 18/5 1818. På Hönetorp anlade han 

en förnämlig trädgård och planterade en mängd fruktträd och bärbuskar. Han utförde även 

nyodlingar och uppmanade bönderna att följa hans exempel även härutinnan. Han var en 

mycket studieintresserad man och biträdde sin son i dennes energiska etnografiska 

forskningar. Teologien älskade han icke; och han ansåg att religionen borde vara en 

hjärtats sak mer än förnuftets. 

  Om prosten Cavallius död läses den 20 februari 1857 följande: ”Wår landsort har i dessa 

dagar gjort en stor förlust genom kontraktsprosten mag. Carl Fredrik Cavallius död, som 

timade natten mellan 12:te och 13:de dennes. Den aflidne, som uppnått en ålder af 76 år, 

war på sin tid en af stiftets utmärktaste män och förenade en djup klassisk lärdom med 

stor humanistisk bildning samt en karaktär, hwari sinnets allwar och tänkesätts 

upphöjdhet sammansmälte med hjärtats ädlaste egenskaper. Äfwen till sin yttre person-

lighet war prosten Cavallius en rikt begåfwad man och bibehöll i skick och hållning 

mycket som erinrade om den gamla Carolinska krigareätt, hwarifrån han nedstammade. 

Ännu på gamla dagar, då åldern brutit den resliga gestalten, bibehöll han i rikt mått den 

känslans wärme och tankens klarhet, som är själens ungdom, och ingen kunde utan 

wördnad och tillgifwenhet nalkas denne Patriark med hans aktningsbjudande yttre, den 

öppna, wälwilliga blicken och det öfwer bröstet nedfallande silfwerhwita skägget. –  –  –  

Frid öfwer den wördnadswärde gamles stoft!”. – 

  Utom nämnda tidningsmeddelande fanns följande annons: 

  ”Att Contracts-Prosten Kyrkoherden öfwer Wieslanda och Blädinge församling 

Philosophiae Magistern Carl Fredrik Cavallius stilla afled i Wieslanda Prästegård den 12 

Februari 1857 kl. 12 e.m. i en ålder af 75 år, 5 månader och 26 dagar, warder enligt den 

aflidnes begäran endast på detta sätt slägt och vänner tillkännagifwet”.  

  Vid sin fars begravning yttrade den store sonen bl.a.: Han ägde i rikt mått den 

överlägsna intelligensen, den grundliga bildningens och ädla karaktärens företräden, 

parad med ett hjärta, oändligt rikt på kärlek, på överseende och sann mänsklig välvilja. 

Carl Fredrik Cavallius 
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 – Allt hos honom uttryckte mannen med det säkra omdömet, det tänkande sinnet, den 

fasta viljan och det varma hjärtat. Han var en överlägsen man, och vad bättre var, ”han 

var en ädel man”. 

  Då Cavallius var den siste kyrkoherden på platsen lierad med den Wieselska präst-

släkten yttrade sonen även i följande vältaliga ordalag: ”I dag faller det urgamla trädet, 

som ända från Gustaf Adolf den stores tid stått grönskande bland oss och i vars skugga vi 

och våra ättemän så ofta med kärlek samlats. Den siste gamle har gått med frid till sina 

fäder, och snart skall ingen mer veta, vad han och de en gång varit”. 

  Prosten Cavallius var gift med Anna Elisabet Hylténius, dotter till kyrkoherden i 

Vislanda E.P. Hyltenius och hans hustru Helena Chatarina Heurlin. Äktenskapet väl-

signades med åtta barn. Den bortgångne gamle prostens lösegendom bortauktionerades i 

Vislanda prästgård tisdagen den 17 mars med början kl. 10 f.m. och måhända fortsatte 

auktionen även dagen därpå.  Det var nämligen ett rikhaltigt bo, som här avyttrades. Här 

fanns sådana värdesaker som silver, koppar, mässing, tenn, malm förutom bleck- och 

järnsaker, möbler, glas och porslin, trävaror, säng- och linnekläder, kör- och åkerbruks-

redskap m.m. Vidare fanns 2 par oxar, 14 kor, 2 vagnshästar, 20 får, 4 svin, 50 tunnor 

spannmål, 20 tunnor friska potatis m.m. På auktionsdagen utbjöds även till övertagande 

av den högstbjudande pastoralierna av Vislanda och Blädinge socknar, räknat från den 1 

maj 1857 till samma datum 1858. Dessa bestod av tionden, 33 tunnor, hälften råg och 

hälften korn, sämja, dagsverken eller penningar därföre, likstolar, kyrkopenningar och 

yste. Med betalningen för inrop av varor lämnades anstånd till den 28 september samma 

år och för pastoralierna till den 1 maj 1858. J.E. Hasselgren på Espemoen var auktions-

förrättare. Den 15/7 1862 avled Anna Elisabet Cavallius, f. Hyltenius på militiebostället 

Strättö i Ryssby. 

 – ”Hon var den kärleksrikaste och mest självuppoffrande kvinna som någonsin funnits”, 

säger sonen Gunnar Olof. ”I min far förlorade jag den, som jag högst älskat på jorden”, 

säger sonen Gunnar Olof, som beskriver honom som klassiskt lärd, rikt bildad och med 

ett imponerande yttre och en naturlig själshöghet. Och om prosten Cavallius fäller biskop 

Heurlin i Växjö, han var förresten kusin till prostinnan Anna Elisabet Cavallius, följande 

sanna omdöme: ”Det ligger något stort hos den mannen”. 

 

 

Husmorsundervisning i Vislanda. 
 

  Vislanda köpmannaförening hade i fredags kväll anordnat husmodersafton i Central-

skolan i Vislanda. 

  Föreningens ordförande, handlande Einar Ydén, hälsade den fulltaliga publiken 

välkommen varpå konsulenten Elisabeth Lundqvist, Sveriges köpmannaförbunds hus-

moderstjänst, Stockholm, gav en mycket intressant demonstration i matlagning. Mottot 

var ”Fort vid spisen – gott på bordet”. I de recepthäften, som deltagarna fick, kunde de 

följa med på vad som förekom. Samtliga fick så var sitt smakprov, som gav ett mycket 

högt betyg på tillagningen. Två instruktiva filmer ”Om porslin från Rörstrand” och ”Knep 

och knåp i hemmet”, visades. Vidare förekom musik av hr Emil Ferm, Vislanda, och 

allsång ledd av konsulent Claesson m.m. Einar Ydén tackade konsulenterna och publiken 

och alla var överens om att det varit en mycket trevlig och intressant kväll. 

– I lördags avslutades den andra kursen i hushållsgöromål för fortsättningsskolepliktiga 

inom Vislanda skoldistrikt. Fem pojkar och fem flickor har under sex veckor fått lära sig 

att baka, laga mat, städa m.m., både i teorin och praktiken. Som lärarinna har tjänstgjort 

fru Hammarskjöld, Lästad gård, Blädinge. Till avslutningen hade inbjudits skolstyrelsens 

ordförande, kyrkoherde Eskil Jonson, elevernas mammor, överlärare Harry Larsson, samt 

elevernas lärare i 7:e klass, kantor Ernst Rosengren. Efter det mammorna besett skol-

kökslokalerna bänkade man sig runt kaffebordet, där till gott kaffe serverades goda 

smörgåsar och goda kakor, vilket allt gav ett mycket gott prov på elevernas kunnighet och 

lärarinnans inspirerande och kunniga ledning. En elev gav en kort beskrivning på hur en 
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arbetsdag i skolköket förflyter och en elev sjöng mycket vackert en sång. Kyrkoherden 

lyckönskade eleverna och framhöll nyttan av vad de hade lärt, kunskaper som de ej skulle 

glömma, och överlärare Larsson talade om att inom yrkesskolans ram skulle under hösten 

lärlingskurser i bl.a. bokföring anordnas. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 26 Lördagen den 16 Februari 1957. 
 

Dödsfall. 
 

August Magnusson †. F. kyrkovaktmästaren 

August Magnusson, Vislanda, avled i torsdags å 

Torsgården, Lönashult. 

  Han var född i Snöreshult, Vislanda den 13 juni 

1864. Vid 20-årsåldern var han rallare i Norrland 

under fyra år. Omkring 25 år arbetade han som 

snickare och hade även vikariat som fjärdingsman 

och lantbrevbärare. År 1902 övertog Magnusson 

kyrkovaktmästaresysslan efter sin svärfar Johannes 

Larsson, Lindås Västregård. Året därpå köpte han 

en gård i Skeppshult, som han innehade till 1928, då 

han överlämnade den till en son, och lät bygga ett 

hus i Lindås. 1935 erhöll han Patriotiska sällskapets 

medalj för trogen tjänst. Fyra år senare lämnade han 

kyrkovaktmästaresysslan, som då övertogs av en 

son. Hustrun dog 1913. Med ”gamle väktaren” bort-

gick en hedersman, som fullgjort alla sina åliggan-

den på ett utomordentligt gott sätt. 

  Närmast sörjes han av fyra söner och fem döttrar. 

Sonen Erik är kyrkovaktmästare i Vislanda, Arvid 

handlande i Vislanda, Johan och Bengt vistas i 

Amerika. Dottern Amanda är gift med Bertil Fred-

holm, Stockholm, Hulda gift med Edvin Gustafsson, 

Stockholm, Frida gift med John Arvastsson, Malmö, 

Bertha gift med Bruno Persson, Stockholm, och 

Edith gift med Bertil Ferm, Malmö. I deras sorg 

deltar barnbarn och barnbarnsbarn och en stor 

vänkrets. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 28 Tisdagen den 19 Februari 1957. 
 

Kommunalt 
 

Vislanda 
 

Kommunalhuset ett steg närmare. 
 

  Kommunalfullmäktige sammanträdde i går kväll i Centralskolan. 

  Första ärendet gällde antagande av entreprenör för ombyggnad av Västra skolan till 

kommunalhus. Denna ombyggnad innebär att kommunalkontoret får nödvändiga 

utrymmen. Vidare blir det en större sal för fullmäktige vid sammanträden. Samma sal 

skall också användas som kyrksal. Kommunbiblioteket och poliskontoret få moderna 

lokaler. Till entreprenörer för byggnadsarbetet antogs bröderna Salomonsson, Vislanda, 

för 260.500 kr., för sanitära anläggningen bröderna Axelsson, Vislanda, 46.440 kr., för el-

installationer Häradsbäcks Elbyrå. Byggnadsarbetet skall sättas igång så fort beslutet är 

lagståndet och igångsättningstillstånd erhållits. Utredningskommittén blev utsedd till 

 

 

 
 

Vår käre far 

f.d. Kyrkovaktmästaren 

August  

Magnusson 
* 13/6 1864 

har i dag lugnt och stilla avlidit å 

Torsgården, Lönashult. Djupt sörjd 

och saknad av oss, barnbarn och 

barnbarnsbarn, övrig släkt och 

många vänner. 

Vislanda den 14 febr. 1957. 

Barnen. 

Hur tomt är allt vad världen har, 

Hur kort dess nöjen vara! 

Snart stundar natten, då envar 

Av oss skall hädan fara. 

Och då vad är all lycka här 

Emot det löftet: ”Var jag är, 

Där skolen I ock vara”. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

söndagen den 24 febr. 1957 kl 10,15. 
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byggnadskommitté. Den plan för finansieringen, som kommitterade och kommunal-

nämnden föreslagit, godkändes. 

  Socialnämndens anhållan om rätt för nämndens ordf. att i vissa angivna fall få teckna 

borgen för tillsammans högst 3.000 kr. godkändes. I anslag till elektrifiering av vissa 

fastigheter inom kommunen anslogs 28.500 kr. Från kvinnoorganisationerna inom 

Blädinge församling hade inkommit förslag om att en hemvårdarinna skulle placeras 

inom eller i närheten av Blädinge station. 

  Fullmäktige beslöt att f.n. ej företaga någon ändring av placeringen. Angående begärt 

tillstånd för utskänkning av spritdrycker på Vislanda hotell under oktroj-tiden 1/10 1957–

30/9 1961 beslöt fullmäktige tillstyrka ärendet. Folkskolestyrelsens begäran om anslag för 

ordnande av s.k. praktisk yrkesorientering för eleverna i klass 7 under fyra dagar god-

kändes och anslogs 500 kr. för bestridande av kostnader. Fullmäktige beslöt att tilläggs-

anslag på 10.000 kr. för kommunens andel i kostnaderna för tunnelbygget under järn-

vägen. SJ skall sedan svara för övriga kostnader, jämväl för städning och underhåll under 

kommande tider. 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 29 Torsdagen den 21 Februari 1957. 
 

Bilkollision i Vislanda. 
 

  I tisdags morse kolliderade en taxibil från Vislanda med en personbil från Bjälleberg, 

Virestad, i den svåra vägkurvan i Lindås strax söder om Vislanda kyrka.  

  Vägen gör här en 90
 o

:s kurva och sikten är på grund av en trädgårdshäck mindre god. 

Dessutom rådde vid tillfället dimma och halt väglag och bilarna möttes mitt i kurvan och 

personbilen rammade taxibilens högra framsida, som trycktes in. I personbilen trycktes 

motorn in mot föraresätet. Endast föraren av personbilen erhöll några mindre skador. 

Båda bilarna måste bogseras från platsen. Polisen i Vislanda har utredningen i kollisionen 

om hand. 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 34 Lördagen den 2 Mars 1957. 
 
Bil i diket vid Vislanda.  I går kväll råkade en bilist från Ljungby köra av vägen mellan 

Växjö och Vislanda, på en plats, omkring fyra kilometer öster om Vislanda. 

  Dikeskörningen vållades troligen av halkan, vilket medförde att bilen kom i sladdning, 

åkte av vägen, och kolliderade med ett träd. Bilens framparti blev intryckt och hela 

vindrutan krossad. Bilisten och hans maka fördes i privatbil till lasarettet i Växjö, vilket 

de fick lämna efter att ha blivit förbundna. 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 41 Torsdagen den 14 Mars 1957. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon lantbrukaren Per Artur Johansson, Piggaboda, Vislanda. Han är född i 

Kroksnäs, Vislanda. Föräldrarna flyttade några år senare till Piggaboda, där de köpt en gård, som 

jubilaren nu tillsammans med två bröder äger. Med stort intresse och kunnighet har han ägnat sig 

åt jordbruket och dess skötsel. Även de inre hushållsbestyren har ofta legat i hans händer. Kopplar 

han någon gång av från arbetet på gården, så är det gärna jakten eller sjön som lockar. 
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Ur Smålandsposten N:o 45 Torsdagen den 21 Mars 1957. 
 
Vislanda pastorats sparbank, höll i måndags huvudmannasammanträde. 

  Huvudmännen hälsades välkomna av styrelsens ordförande, kyrkovärd Arvid Johans-

son, Hönetorp, Vislanda, som i sitt hälsningsanförande gav en kort orientering av den nya 

sparbankslagen. Balansräkningen fastställdes och årets vinst å 10.306 kr fördelades på så 

sätt, att 100 kr. anslogs till idrottsplatsen, 100 kr. till skolreseanslag och resten till reserv-

fonden. 

  Till huvudmän omvaldes lantbrukarna Karl Johan Augustsson, Moshult, Per Engkvist, 

Piggaboda, Ivar Pettersson, Biabacken, Gustav Andersson, S. Vare, Axel Gustavsson, 

Ramsåkra, Lantbrukare Olof Gustafsson, Blädinge, Karl Uno Nilsson, Blädingeås, och 

fabrikör Sigge Salomonsson, Vislanda. 

  I styrelsen omvaldes kyrkovärd Arvid Johansson, Hönetorp, direktör Göthe Johansson, 

Vislanda, lantbrukare Carl Olsson, Mörhult, och slaktarmästare Axel Karlsson, Vislanda. 

Till revisorer omvaldes riksdagsman Ebbe Ohlsson, Blädinge, nämndeman Gunnar 

Rogdahl, Blädinge, och kamrer Åke Gransvik, Vislanda. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 49 Torsdagen den 28 Mars 1957. 
 

 

Man sålde för 250.000 
 

                         Auktionen på Huseby 

                                    blev länets största, 

                                           oroligt vid hästutrop 

 
 – Har du köpt nå´t?  – Nä, det går ju inte att komma fram! De replikerna var typiska för 

auktionen på Huseby gods i tisdags, den största genom tiderna i Kronobergs län. 15.000 

personer besökte auktionen och de kom dit i närmare 3.000 bilar. Storinvasionen gjorde 

också att försäljningen gick lysande. Man sålde för över 200.000 kr., vilket är betydligt 

mer än man räknat med. 

  Ett tag såg det dock ut som om den viktigaste delen av försäljningen – hästauktionen – 

måste avlysas, men dessbättre redde situationen upp sig. En del av publiken hade näm-

ligen lagt beslag på själva visningsplatsen och vägrade sedan att flytta på sig. Först sedan 

Denna bild över auktionsplatsen togs när det var som mest oroligt bland publiken. Som synes är det blott ett fåtal som 

har möjlighet att se hästen inne i den lilla ringen. Den stora massan av åskådare gjorde det också mycket svårt att få 

undan de hundratals, som stod inne på visningsplatsen. 
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polisen tagit i med hårdhandskarna fick man rent på 

området och de 101 hästarna kunde säljas. Men då 

var man halvannan timme försenad. 

  Sedan gick det desto raskare. Av de många hästar-

na var 30 varmblod, två full- och två halvblod, 18 

travare, 42 arbetshästar, 5 ponnies och 2 hingstar. 

De klubbades bort på tre timmar och fann köpare 

från praktiskt taget hela södra Sverige. Experter 

hade anlänt från travbanorna på alla håll. Priserna 

blev också goda, kanske något mindre än väntat på 

travarna. Av dessa sattes lägsta priset – 500 kr. – på 

en ettåring med okända föräldrar, och det högsta 

2.550 kr. – på avelshingsten Dusty Dan. 

  Ponnyhästarna, som ofta setts trava omkring i bl.a. 

Växjö, såldes ut till Ljungby och Hamneda samt till 

orter utom länet. 

  På grund av vissa felaktiga uppgifter i andra tid-

ningar bör det påpekas, att hästarna, som utbjöds 

till salu, hade tagits i mät för skatteskuld. De skulle ha sålts på ett eller annat sätt så snart 

som möjligt. Huseby-förvaltarna hade ansett, att man skulle kunna få mest betalt för dem, 

om man sålde dem på en auktion som denna. Och den kalkylen visade sig också vara 

riktig. Enligt expertis, som tillkallats, fick man totalt sett mycket goda priser på 

hästauktionen. Och det hela gick så väl i lås, att man fick in pengar, som räckte till att 

täckandet av skatteskulderna, som uppgår till 214.000 kr. 

 

Köpare långt ifrån. 
 

  Många köpare hade åkt långväga ifrån och genom att man var många om buden gick 

dessa snabbt i höjden. Enligt annonserna skulle utropet av hästar ske kl. 13. Vid det laget 

stod emellertid hundratals människor inne i den gård, där visningen skulle ske. Ingen 

hade tänkt på att hejda dem i tid. Nu blev det ideliga vädjanden till dem att flytta sig, men 

ingenting hjälpte. 

  Då tiden gick, började publiken bli otålig och vrålade ”Fram med hästarna”! Man 

ordnade då en liten ring mitt i folkmassan och hann med att sälja tre ardenner, innan 

publiken protesterade på nytt – nu för att den inte kunde följa med. Mången köpare stod 

maktlös inklämd i folkhavet och hade ingen möjlighet att göra sin röst hörd. 

  Vid det här laget var det så oroligt, att man gjorde ett uppehåll i utropet. Man var rädd 

för att helt tvingas avbryta auktionen. För att lösa problemet övervägde man att flytta 

visningen till en rasthage utanför andra ladugården, och bara poliserna visade sig där för 

att undersöka möjligheterna, följde en stor folkskara med, och det blev snabbt trångt även 

runt denna. Av praktiska skäl var det emellertid omöjligt att hålla auktionen där, och man 

tvingades koncentrera sig på den första platsen.  

 

Polisen räddade. 
 

  Nu vädjade man till landsfiskalen Olof Hjorth, som samlade alla sina mannar och gick 

till aktion. Genom att ta i med hårdhandskarna lyckades man tömma ringen, och auktio-

nen kom igång, halvannan timme försenad. 

  Bilköerna var långa. Vid 10-tiden på tisdagsförmiddagen började kön på vägen Växjö – 

Huseby redan före Nöbbeled värdshus. Parkerade gjorde man lite varstans, trädorna 

fylldes med bilar, som sedan hade stort besvär med att ta sig ur leran. Många bilister fick 

ändå gå någon kilometer från parkeringsplatsen.  

  När auktionen inleddes med försäljning av traktorer och diverse jordbruksredskap, blev 

trängseln enorm kring de båda välkända auktionsroparna, nämndeman Allan Magnusson, 

Växjö, och ingenjör Sven Jansson, Kalmar. De hade stundtals svårt att freda sig. 

 

En solskenshistoria. 
 

  En liten solskenshistoria kan nämn-

deman Magnusson tala om. Den in-

träffade, när man skulle hålla auktio-

nen på getterna. Före auktionen hade 

man talat om, att en liten 10-årig 

flicka hade fött upp en killing med 

napp sedan det visat sig att modern 

inte hade någon mjölk. Flickan hade 

förstås blivit fäst vid killingen och var 

nu alldeles förtvivlad över att hon 

måste skiljas från den. När utropet 

skedde talade emellertid nämndeman 

Magnusson om för publiken hur det 

låg till. Så bjöd han själv 5 kr. i avsikt 

att sedan ge flickan killingen. Ingen 

bjöd över. Tvärtom utbröt ett stort 

jubel. Och en liten flicka gick lycklig 

hem med sin killing. 
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Lerigt och halt. 
 

  Över Huseby låg himlen tung denna dag och ibland regnade det. Därav följde att hela 

området blev allt lerigare och allt svårare att gå i. Många fick också sina kläder ner-

smutsade, när de halkade och föll. De allra flesta hade givetvis besökt auktionen av 

nyfikenhet. Publikinvasionen var också väntad av åtskilliga handelsmän och man kunde 

således köpa seldon, kläder, kulspetspennor, rakblad, nya traktorer, mjölkningsmaskiner 

m.m. samt varm korv och även äpplen. I gjuteriet var servering anordnad, men där var 

svårt att komma fram – kön bestod dagen lång av hundratals personer. 

  Frånsett intermezzot vid hästauktionen gick allt förvånansvärt bra i lås, säger polisen. 

Visserligen var det gott om berusade personer, men man behövde blott ta hand om fem, 

av vilka tre finkades i Grimslöv och två i Växjö. Ett par slagskämpar måste också om-

händertas.  

  Även trafiken flöt bra, de många bilarna till trots. En olycka lyckades man dock inte 

undvika. Utanför Nöbbeled värdshus blev det vid 18,30-tiden en trippelkrock, varvid två 

personer måste föras i ambulans till Växjö lasarett. Den ena hade fått en hjärnskakning 

och den andre ett benbrott. 

  Evenemanget uppmärksammades i radio. I radioekot på tisdagskvällen fick man följa 

det mest dramatiska inslaget i auktionen, då man var rädd, att den måste avlysas. 

 

2.000 besökare andra dagen. 
 

  Andra auktionsdagen gick det betydligt lugnare till på Huseby, då publiken minskat till 

normala 2.000 personer. Det var alldeles lagom, tyckte nämndeman Magnusson och hela 

auktionen var slut kl. 14,45 i går. Det var den återstående delen av jordbruksinventarier, 

kontorsinventarier m.m. som såldes. Gårdagen inbringade omkring 50.000 kronor, varför 

resultatet för bägge dagarna blev omkring en kvarts miljon. Det var verkligt bra publik i 

går, ansåg auktionsförrättaren och överlag betalades högre priser än man räknat med. 

Lastbilen t.ex. inbringade 6.500 kr. trots att den av bilhandlare blott värderats till något 

över 3.000 kr. 

  Hr Magnusson framhöll vidare, att auktionsförrättaren haft alldeles för kort på sig med 

förberedelserna. Att samla ihop och sortera upp lösöret från 37 gårdar sker inte i en 

handvändning. Lika bra betyg som gårdagens auktionsbesökare fick, lika dåligt vill hr 

Magnusson ge en stor del av publiken den första dagen. 

  Många bar sig synnerligen illa åt. Det var beklagligt att se deras uppförande. 

 

Florence Stephens ingav vadanmälan. 
 

  Fröken Florence Stephens, Huseby, ingav på tisdagen till V. Värends domsaga en anmä-

lan om vad mot häradsrättens beslut den 23 mars att avslå hennes myndighetsansökan. 

  Om avsikten att överklaga häradsrättens dom fullföljes, måste överklagandet göras före 

den 12 april. Det hela kan mynna ut i en process i hovrätten med hela den apparat, som 

stoppades upp i häradsrätten, genom att fröken Stephens själv begärde sig omyndig. 
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Ur Smålandsposten N:o 56 Tisdagen den 9 April 1957. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dödsfall. 
 

Anders Johan Svensson †. I sitt hem Brånan, 

Vislanda, avled på söndagen hemmansägaren 

Anders Johan Svensson i en ålder av 76 år.  

  Han sörjes närmast av syskon, syskonbarn och 

övrig släkt och vänner. 

   

 

Ur Smålandsposten N:o 58 Lördagen den 13 April 1957. 
 

Vislanda yrkesskolor har 
haft avslutning 

 

  Vislanda yrkesskolor avslutade i torsdags 

sitt första verksamhetsår. I Centralskolans 

bespisningslokal hade samlats skolans styrel-

se, elever och anhöriga jämte övriga intres-

serade. Yrkesskolestyrelsens ordförande, 

lantbrukare Sven Jonsson, Färanäs, Blädinge, 

hälsade välkommen och uttalade styrelsens 

glädje över den stora tillslutningen till 

kurserna. En kurs har man måst dubblera. 

Rektor Spanne vid lantmannaskolan i Ryssby 

höll därefter föredrag över ämnet ”Utveck-

lingen, standardhöjningen”. 

  Hr Jonsson framförde publikens tack. 

Komminister Nils Ekedahl, Blädinge, sjöng 

”Nämner du Sverige” av Erik Wide. Härefter 

följde en mycket trevlig mannekäng-

uppvisning i vilken deltagarna i sömnads-

kursen visade mycket förnämliga prov på sin sömnadskonst. Konferencier var kursens 

ledare, fröken Gunnel Johansson. Överlärare Harry Larsson, som är skolans rektor, 

redogjorde för kurserna. 

 

 

 
 

Vår käre broder 

Anders Johan 

Svensson 
* 7 maj 1881 

har i dag avlidit. Djupt sörjd och i 

ljust och tacksamt minne bevarad av 

oss, släkt och vänner. 

Brånan, Vislanda den 7 april 1957. 

SYSKONEN. 

Solen har dalat, dagen är slut, 

Stilla är klappande hjärtat. 

Skönt är att vila från lidandet ut, 

Somna från allt som har smärtat. 

Sv. ps. 63: 13 – 14. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

lördagen den 13 april kl. 14. 

Lilian Lindell och Anita Karlsson visar plagg sydda 

under kursen. 

Hr Uno Jansson, Göteborg, med 
maka Svea f. Persson, Vislanda. 

(Foto Lundbergs, Vislanda). 
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  Vid yrkesskolan har följande kurser varit anordnade: hushållsgöromål, sömnad, 

bokföring med skattedeklaration och maskinskrivning. Kursen i hushållsgöromål har letts 

av skolkökslärarinnan fru Barbro Hammarskjöld, Lästad gård, och pågått i 72 timmar 

med fem timmar i veckan. Antalet deltagare har varit 12. Sömnadskursen har haft 14 

deltagare och pågått 120 timmar med tre timmar två kvällar i veckan. Kursen har stått 

under ledning av slöjdlärarinnan Gunnel Johansson, Vislanda, och omfattat klädsömnad 

och linnesömnad. I bokföring och skattedeklaration har kassör Nils Johansson, Vislanda, 

varit lärare. 17 deltagare har under 16 timmar lärt sig att göra bokslut och deklarera. 

Maskinskrivningskursen har måst dubbleras. Lärare har varit fru Gustafsson, Ryssby, och 

hr Sven-Erik Johansson, Vislanda. Båda kurserna har pågått i 60 timmar och haft till-

sammans 25 elever. 

  Intresset bland deltagarna har varit mycket stort och frånvarotimmarna har varit få. 

Resultatet har varit mycket gott. Inom t.ex. maskinskrivningskursen uppfyllde ett flertal 

kompetensfordringarna med inträde till 

statliga verk. För den ekonomiska sidan 

har kommunen svarat för 4.357 kr. och 

staten för 6.512 kr. I dessa summor ingår 

bl.a. inköp av tio skrivmaskiner, två 

symaskiner och läroböcker. För nästa år 

skall det bli inköp av fem skrivmaskiner. 

Antalet elever var vid kursernas början 

72. Av dessa har endast fyra avgått, delvis 

beroende på flyttning från hemkommu-

nen. Kurserna har varit avsedda för elever 

över 18 år. Nästa läsår planeras två kurser 

i Blädinge i maskinskrivning och mat-

lagning, knyppling, maskinskrivning, 

motorteknik och engelska för nybörjare. 

För elever under 18 år anordnas lärlings-

kurs i handelslära, vari ingår maskinskriv-

ning och bokföring. Överlärare Larsson framförde ett tack till AB Ångsågen i Vislanda, 

A-Betong, husmodersföreningen, hantverksföreningen, köpmannaföreningen och Petris i 

Vislanda för penninggåvor, som givit styrelsen möjligheter att utdela premier till 

eleverna. Eleverna fick därefter hämta sina premier och intyg och överlärare Larsson 

tackade dem för den arbetsglädje och det stora intresse de visat. Skolans inspektor, 

direktör Göthe Johansson, Vislanda, uttalade ett tack till styrelsen, rektorn, lärarna och 

eleverna samt till kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, och komminister Ekedahl för deras 

medverkan under kvällens lopp. Komminister Ekedahl sjöng ”Låt mig leva” av Birger 

Gustafsson och kyrkoherde Jonson avslutade med bön. 

 

Ur Smålandsposten N:o 62 Lördagen den 20 April 1957. 
 

Dödsfall. 
 

Carl August Fredriksson †. I går avled förre om-

lastaren Carl August Fredriksson.  

  Han var född den 9 januari 1871. Närmast sörjes 

han av barn, barnbarn och barnbarnsbarn. 

   

 

 

 

 

 

 

Siv Windstedt, Ros-Marie Strömberg och Bodil Wind-

stedt visar kläder sydda under kursen. 

 

 

 
 

Vår gamle käre far 

Carl August 

Fredriksson 
har i dag lämnat oss i sitt 87:e 

levnadsår, sörjd och saknad. 

Vislanda den 19/4 1957. 

BARNEN. 
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Ur Smålandsposten N:o 63 Tisdagen den 23 April 1957. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 74 Måndagen den 13 Maj 1957. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dödsfall. 
 

Vendla Sofia Rosén †. I fredags avled fru Vendla 

Sofia Rosén, maka till byggmästare August Rosén, 

Brovik, Kvarnabacken, Vislanda. 

  Hon var född i Vislanda församling den 25 maj 

1884. Närmast sörjes hon av make, en dotter och tre 

söner. Dottern Stina vistas i hemmet, sonen Torsten 

är järnvägsman i Alvesta, Rune bussreparatör vid 

SJ:s busstation i Liatorp och Bertil anställd vid tele-

verket. I deras sorg deltager sonhustrur, barnbarn 

och många vänner. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 80 Torsdagen den 23 Maj 1957. 
 
 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

Bertil Ottosson 

Britten Iversson 

Vislanda.                             Vederslöv. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

 
 

Min älskade maka, 

vår kära mor och farmor 

Vendla Sofia 

Rosén 
* 25 maj 1884 

† 10 maj 1957 

Sörjd och saknad av oss, släkt och 

många vänner. 

Vislanda den 10/5 1957. 

AUGUST ROSÉN 

Stina. 

Torsten och Maj 

Rune och Ingrid 

Håkan, Margareta 

Bertil. 

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. 

VISLANDA 
med omnejd. 

Omstoppning och omklädsel av 

fåtöljer, soffor och andra slags stopp-

möbler samt bilklädsel utföres. Prima 

arbete till billiga priser. 

Carl-Erik Lundhs Tapetserare- 

verkstad, 

Elnarydsvägen, Vislanda. 

Tel. 133. 

 

Hr Åke Olsson med maka Aina, f. 

Johansson, båda från Vislanda. 

(Hovfoto: Olson, Alvesta). 



 
119 

Ur Smålandsposten N:o 88 Torsdagen den 6 Juni 1957. 
 

Dödsfall. 
 

Stina Pettersson †. Efter en tids sjukdom avled på 

onsdagskvällen i sitt hem fru Stina Pettersson, maka 

till lantbrukaren Karl Pettersson, Fållen, Vislanda. 

  Den bortgångna var född i Brunshult, Hjortsberga, 

1874. I ungdomsåren hade hon anställning på olika 

platser. När makarna ingick äktenskap 1909 köpte 

de en gård i Fållen, Vislanda, och denna har de allt-

sedan dess innehaft och brukat. Omvårdnaden om 

hemmet stod för fru Pettersson alltid i förgrunden. 

Sju barn har fostrats upp och de många göromålen i 

ett hem har alltid utförts på ett föredömligt sätt. 

Varmt religiös och med ett stilla försynt väsen har 

hon gjort sig avhållen av alla. Det senaste året har 

hon varit sjuklig och har då haft en kärleksfull 

vårdare i dottern Anna. 

  Närmast sörjande är maken och barnen Anton, 

lagerarbetare och bosatt i Älmhult, Astrid gift med 

skomakare Edvin Hansson, Hårslöv, Märta gift med 

lantbrukare Gunnar Svensson, Smedstorp, Svea gift 

med lantbrukare Gustaf Karlsson, Hjälmaryd, 

Blädinge, Ester gift med tillskärare Harry Johans-

son, Ulricehamn, Anna bosatt i hemmet samt Otto 

byggnadssnickare och bosatt i hemmet, samt broder, 

sonhustru, mågar och barnbarn. I sorgen deltar öv-

riga släktingar och många vänner. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 90 Tisdagen den 11 Juni 1957. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade maka 

vår kära lilla mor 

farmor och mormor  

Stina Katarina 

Pettersson 
* 17/2 1874 

har i dag stilla insomnat i tron på sin 

Frälsare, djupt sörjd och saknad 

men i tacksamt minne bevarad av 

oss, broder, släkt och många 

vänner. 

Fållen, Vislanda den 5/6 1957. 

KARL PETTERSSON. 

Anton och Alma. 

Astrid och Edvin. 

Märta och Gunnar. 

Svea och Gustaf. 

Ester och Harry. 

Anna. 

Otto. 

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. 

 

 

Eric Karlsson 

Inger Sundberg 

Vislanda.                              Göteborg. 

Malmö pingstafton 8/6 1957. 

Kjell-Arne Lundh 

Mari-Anne Andersson 

Vislanda.                                 Liatorp. 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 90 Tisdagen den 11 Juni 1957. 
 
 Diamantbröllop. 
 

  Kopparslagarmästare Fritiof Andersson och hans hustru 

Anna, Vislanda firar diamantbröllop.  

  Vigseln ägde rum den 12 juni 1897. 
 
 
 
 
 
 
 
Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka sammanvigdes järnvägstjänstemannen Per 

Allan Johansson, Alvesta, och fröken Ingrid Kajsa Marianne 

Valfridsson, dotter till hemmansägaren Valfrid Karlsson, och 

hans maka, Lindås, Vislanda. När brudparet intågade i kyrkan, 

spelade kantor Ernst Rosengren, Vislanda, bröllopsmarschen ur 

”En midsommarnattsdröm” av F. Mendelsohn. Vigseln förrät-

tades av kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, som talade över 

orden i Kolosserbrevet 3: 17 ”Allt, vadhelst I företagen eder i 

ord och gärning, gören det allt i Herren Jesu namn, och tacken 

Gud Fadern, genom honom”, samt sjöng brudmässan. När 

brudparet lämnade kyrkan spelades ”På Gud och ej på eget råd 

vill jag min lycka bygga”, orgelkoral av J.G. Walther. Efter 

vigseln gav brudens föräldrar middag för ett stort antal in-

bjudna i Blädingegården. Här blev brudparet föremål för hyll-

ningar i både tal, sång och musik. 

 

 

Nu vaknar sommarsuset 

kring vida markers rum, 

och över fält och dungar 

står luften klar och ljum; 

från hagens glänta sveper 

en doft av gran och fur, 

och skogens visor tonar 

på nytt i glättig dur. 

  

All markens örter blommar 

på äng och dikesren, 

det glimmar och det lyser 

kring gärdesgård och sten 

och tunga humlor mumlar 

bland grå och dävna blad, 

och bortom viken ropar 

oss västergöken glad. 

 

Nu löper sol i krabban 

och ler med välbehag 

i mer än femton timmar 

mot jorden varje dag 

då spränger människohjärtat 

den sista bojans tvång 

och öppnar sig mot ljuset 

i längtan och i sång. 

 

Vak upp, du varma tanke, 

tag form, du dröm så varm, 

och lös dess skaparglädje 

som göms i varje barm, 

och led oss upp mot bergen 

ur träsk och tunga snår 

från hatets villovägar, 

där själviskheten går! 

                                 

Hr Allan Johansson, Alvesta, med 

maka Kajsa, född Walfridsson, 

Vislanda. (Foto: Estvalls, Alvesta). 
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Ur Smålandsposten N:o 92 Lördagen den 15 Juni 1957. 
 

Trafikolycka i Vislanda. 
 

  En skåpbil kolliderade i går med en traktor på den smala byvägen mellan Hönetorp och 

Målerås. 

  I en kurva där sikten är skymd körde fordonen mot varandra nästan kylare mot kylare. 

Som väl var skadades ingen av förarna men de båda fordonen fick hämtas med bärg-

ningsbil. Polisutredning pågår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 93 Måndagen den 17 Juni 1957. 
 

Dödsfall. 
 

Carl Persson †. F. korgmakaren Carl Persson, Vis-

landa, avled i lördags. 

  Han var född i Lönsboda den 23 november 1872. 

Till Vislanda kom Persson med familj 1914 efter att 

ha varit korgmakare i Tyskland under ett 20-tal år. 

  Närmast sörjande är nio söner. Sonen Frans har 

varit typograf i Tyskland men är numera bosatt i 

Råå, Alfred är pensionerad från SJ:s banavdelning, 

Gustaf verkmästare i Helsingborg. Herman anställd 

vid AB Ångsågen i Vislanda, Bruno maskinist och 

bosatt i Stockholm, Arthur anställd vid Lovéns 

stenindustri i Dalby, Valter skogsarbetare i Sunnan-

vik, Egon resemontör, Stockholm, och Verner verk-

mästare på Hegus mek. verkstad i Vislanda. I deras 

sorg deltaga sonhustrur, barnbarn och barnbarns-

barn samt många vänner. 

 

Från Vislanda, meddelas: 

  Vislanda gymnastikförening hade i söndags 

anordnat gymnastikuppvisning i Folkets park. 

Föreningens ordf. hr Kaj Svensson, hälsade 

välkommen. Fem trupper, däribland en pojk-

trupp, visade resultat av vårterminens arbete 

och träning, och samtliga gav ett mycket gott 

bevis på att standarden i fråga om gymnastik är av hög klass i Vislanda. Som ledare har 

fungerat fru Majken Fredriksson, fröken Kerstin Pettersson, fröken Gun-Lis Sjökvist och 

fröken Inga-Lill Fredriksson. För musiken under uppvisningen svarade Ernst Ferm och 

Lasse Lundberg, dragspel, Evert Lundberg, Harald Andersson och Roland Frej, fiol. 

Dessa herrar svarade också för en stunds dansmusik. En ganska stor publik hade kommit 

tillstädes, och föreningen fick ett välförtjänt tillskott i sin kassa. 

 

 

 

 
 

Vår käre Far, 

f.d. Korgmakaren 

Carl Persson 
* 23/11 1872 

har idag lugnt och stilla avlidit å 

Vislanda ålderdomshem. Djupt 

sörjd av oss, barnbarn och 

barnsbarnsbarn, övrig släkt och 

många vänner. 

Vislanda den 15 juni 1957. 

BARNEN. 

Solen har dalat och dagen är slut, 

Stilla är klappande hjärtat.  

Ljuvt är att vila från lidandet ut, 

Somna från allt som har smärtat. 

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

midsommardagen lördagen den 22 juni 

1957 kl. 10,15. 
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Ur Smålandsposten N:o 96 Måndagen den 24 Juni 1957. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
   

 

 

Bröllop. 
 

  I Vislanda prästgård sam-

manvigdes midsommar-

afton muraren Gösta Allan 

Axelsson, Eneryda, och fr. 

Doris Alva Viola Svens-

son, dotter till lantbrukare 

Astor Svensson och hans 

maka, Hönetorp, Vislanda. 

Vigseln förrättades av kyr-

koherde E. Johnson, som 

också höll talet till brud-

paret. Efter vigseln gav 

brudens föräldrar middag i 

Astrids matsalar, där brud-

paret blev föremål för hyll-

ningar. 
 

  Midsommarafton sam-

manvigdes i Växjö baptistkyrka representant Per Axel Bergman och fröken Birgit Steen, Gävle, 

dotter till hr Josef Steen och hans maka, född Claesson, Växjö. Som uppvaktande tärnor och 

marskalkar fungerade fröken Ingegerd Steen, fröken Margareta Bergman, hr Inge Gustafsson och 

ingenjör Rune Johansson. Efter vigselakten gav brudens föräldrar middag på Bastanäs, varunder 

brudparet uppvaktades med tal och sång. Ett flertal telegram anlände. 
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Mauritz Hedberg 

Laila Ståhl 

Norrhult.                                Vislanda. 

Tingsryd midsommarafton 1957. 

Ingvar Svensson 

Siri Petersson 

Virestad.                                 Vislanda. 

 

 

 

Gustav Karlsson 

Anna Linell 

Vislanda.                                 Urshult. 

Torsten Sjökvist 

Iréne Johansson 

Vislanda. 

                  

 
                                

 

 

 

Förlovade 

VISLANDA 
 

AB Järn & Bygges 
i likvidation varulager 

 

– byggnadsmaterial – hushållsartiklar – hand- och 

jordbruksredskap – m.m. realiseras till nedsatta priser. 
 

Kontant betalning. 

Hr Gösta Axelsson, Eneryda, m. 

maka Doris, f. Svensson, Vislanda. 

(Lundbergs Foto, Vislanda). 

Hr Pelle Bergman, Gävle, bördig 

från Växjö. m. maka Birgit, f. Steen, 

Växjö. (Hovfoto Visit, Växjö). 
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Nytt system för virkesmagasin 
 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Byggnadsfirman AB Bröderna Salomonsson, Vislanda, har enligt nytt system byggt tre 

virkesmagasin av ovan avbildade typ till AB Ångsågen i Vislanda. 

  Vardera magasinet är 60 meter långt och indelat i nio fack, som vart och ett rymmer 

ungefär 6.500 kubikfot, alltså rymmer varje magasin cirka 60.000 kubikfot. Magasinen är 

uppförda av stolpar, 9 meter långa och 6 1/2” i topp. Stolparnas rotändar är riktade uppåt, 

och topparna fästade på gjutna betongpelare. Magasinets bredd vid marken är 6 meter och 

18 meter uppe i taket, som är klätt med eternit. Konstruktionen är den billigaste tänkbara 

med tanke på den stora takytan. Virket ligger väl skyddat i dessa magasin och man sparar 

pengar genom att man kommer ifrån bl.a. hyra av presenningar. Uppläggningen och 

hämtningen av virket sker lätt och bekvämt och det hela är mycket lämpat för truckdrift. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 104 Måndagen den 8 Juli 1957. 
 

Dödsfall. 
 
  Karl Johan Nilsson †. Lantbrukaren Karl Johan 

Nilsson, Sälhyltan, Vislanda, har avlidit 65 år 

gammal. 

  Han var född i Sälhyltan på den gård, som han 

övertog på 1920-talet. Han blev faderlös vid 14 års 

ålder och som äldst av fyra syskon fick han jämte 

modern ta ansvar för gårdens skötsel. Vid sitt 

frånfälle innehade han alltjämt gården. De senaste 

åren har han bott hos en syster, som vårdat honom. 

Med Nilsson bortgick en arbetsam och hjälpsam 

man. Saknaden efter honom är stor hos grannar och 

vänner. 

  Han sörjes närmast av tre systrar och deras 

familjer. 

 

 

 

 

 

Virkesmagasin i Vislanda. 

 

 

 
 

Vår käre broder 

och morbroder 

Karl Johan  

Nilsson 
har idag stilla och fridfullt 

insomnat i sitt 66:e levnadsår 

och lämnat oss syskon, svågrar 

och syskonbarn, släkt och många 

vänner i djupaste sorg och 

saknad. 

Vislanda och Tutaryd den 5 juli 1957. 

SYSKONEN. 

Sv. ps. 302. 
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Ur Smålandsposten N:o 105 Tisdagen den 9 Juli 1957. 
 

Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 106 Torsdagen den 11 Juli 1957. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I fjärran bortom kammarna 

går solen varm och röd 

och silar mellan stammarna 

sin klara morgonglöd; 

och lätta drager skyarna 

med mjuka penseldrag 

en gloria kring byarna 

i böljemjukt behag. 

  

Och käck och lustig sjungande 

far sunnanvinden fram, 

där skogen sakta gungande 

står mörk och allvarsam. 

Och från en solskensglittrande 

och daggbegjuten kvist 

en liten rotgel kvittrande 

ger solen tack för sist. 

 

Och svart-vit-streckigt fladdrande 

kring bygdens träd och tak 

en skock av skator pladdrande 

beundrar varje sak; 

och ut med byvägskrökarna, 

där trevna stugor står, 

de första morgonrökarna 

som blåa strimmor går. 

 

Och frisk och ljus och leende 

den unga dagen styr 

mot vardagskampens skeende 

och ljusa äventyr; 

och medan sången tonande 

betvingar mödans id, 

vi närmar oss den sonande 

och stilla kvällens frid. 

                                 

 

 

 
 

Min älskade maka 

och vår kära mor och farmor 

Hulda Maria 

Johansson 
har idag stilla insomnat i sitt 63:e 

levnadsår. Djupt sörjd och 

saknad men i ljusaste minne 

bevarad av oss, släkt och många 

vänner. 

Granhult, Vislanda den 9 juli 1957. 

OLOF JOHANSSON. 

Åke och Ingrid. 

Birgit, Kjell. 

Erik och Karin. 

Rolf, Marianne. 

Sorgen blev tung, dagen blev grå 

då ditt hem du fick lämna i grönskan, 

Ditt redbara hjärta har slutat att slå, 

må du vila så skönt är vår önskan. 
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Ur Smålandsposten N:o 113 Tisdagen den 23 Juli 1957. 
 

Husrullning i Vislanda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Den här fastigheten på bilden håller man på att rulla bort i Vislanda. Den har varit 

belägen på Storgatan och inrymmer bl.a. I. Boströms pappershandel. Orsaken till flytt-

ningen är att man skall bygga ett nytt hus på den plats, där det gamla tidigare stod. Det är 

första gången man kan se en sådan flyttning i trakten och det är många åskådare, som 

samlats för att se på. Arbetet utförs av firma Konrad Johansson, Lister-Mjällby, som är 

van vid att flytta hela hus. Trots att byggnaden skall flytta över 50 meter behöver man 

inte rymma ut vare sig pappershandeln eller de bostäder, som också finns där. 

 

 

 

Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

När gråa vardagskampen 

betungar våra fjät 

och livets väg ej längre 

är blomsterprydd och slät, 

då är det gott att äga 

ett varmt och fredligt hem, 

där man i ro får lösa 

sin mödas ränselrem. 

  

Men skulle splitens tistel 

och hatets bolmörtsblom 

kring härden börja spira, 

då blir det ynkedom… 

Och hur det blir när hemmet 

är utan fred och ro, 

det har man sett bevis för 

hos Frans i Grälebo… 

 

Från tidig morgontimma 

och intill sena kväll 

från Grälebo det ekar 

av gnat och tjat och gnäll; 

och Frans han svär åt gumman, 

som ger igen förstås, 

och deras trilska ungar 

de kivas jämt och slåss. 

 

Och själviskheten frodas 

på tusen vis och sätt, 

och ingen vill ge med sig, 

 för alla har ju rätt! –  

Men om en gnista kärlek 

i hemmet finge gro, 

jag tror det bleve fredligt 

och gott i Grälebo. 
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Ur Smålandsposten N:o 115 Lördagen den 27 Juli 1957. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 116 Måndagen den 29 Juli 1957. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 121 Tisdagen den 6 Augusti 1957. 
 

Dödsfall. 
 

Julia Maria Pettersson †. Fröken Julia Maria Pet-

tersson, Moshult, Vislanda, avled i går på Kroniker-

hemmet i Växjö. 

  Hon var född i Moshult, Vislanda, den 25 dec. 

1891 och har under flera år varit föreståndarinna för 

ålderdomshemmet i Ryssby. Hon vistades sedan i 

hemmet, där hon vårdade sina föräldrar. 

  Närmast sörjes hon av brodern Johan August, 

lantbrukare i Moshult, svägerska, brorsbarn och 

kusiner. 

 

Sågverkskurs i 

Vislanda 
 

  I går började vid sågverksskolan i Vislanda en 

kurs för sågverksarbetare. 

  Elva unga män skall under c:a tre månader få 

bl.a. grundläggande kunskaper i sågverks-

arbetareyrket. Det är glädjande att så många an-

mält sig. Förra året måste nämligen en liknande 

kurs inställas på grund av för ringa antal sö-

kande. Deltagarna är till största delen från 

 

 

 
 

Min kära syster, 

vår kära faster 

Julia Maria 

Pettersson 
* 15/12 1891 

har idag efter ett långvarigt 

lidande ingått i den eviga vilan, 

djupt sörjd och saknad av oss, 

övrig släkt och många vänner. 

Moshult, Vislanda den 5 augusti 1957. 

Johan August och Betty. 

Brorsbarn. 

Sv. ps. 336. 

För dem som sjukdom blott är givet  

är döden skönare än livet. 

 

 

Karl-Olof Karlsson 

Alice Johansson 

Vislanda.                               Skatelöv. 

Karlstad den 21/7 1957. 

Lars-Åke Ringdahl 

Gunnel Nilsson 

Alvesta.                                 Vislanda. 

Lysekil den 24 juli 1957. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

Karl-Edvin Eriksson 

Anna-Greta Gustavsson 

Vislanda.                               Vislanda. 

Halmstad den 27/7 1957. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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södra Sverige. En av eleverna är ända från Kiruna. Centrala verkstadsskolan i Ljungby 

svarar för det administrativa och skolan står under inspektion av överstyrelsen för 

yrkesutbildningen i Stockholm. 

  Kursledare är förman Gustav Palmborg, Gävle. Förmän vid sågverken i Vislanda 

kommer att hjälpa till med den praktiska delen av utbildningen, som utgör 26 timmar i 

veckan. Den teoretiska undervisningen, 19 timmar pr vecka, förlägges till skolans lokaler, 

där även matservering är anordnad. Teorin kommer att omfatta bl.a. yrkesräkning, 

yrkesekonomi, yrkeshygien, orientering om Sveriges skogar och skogsindustrier samt 

uppsatsskrivning. De praktiska övningarna kommer att ske vid AB Ångsågen i Vislanda 

och Skogsägarnas AB ARI-verk i Vislanda. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 128 Lördagen den 19 Augusti 1957. 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 131 Lördagen den 24 Augusti 1957. 
 

Fräck bilstöld 

i Vislanda 
 

  En svart PV försvann på torsdagskvällen i Vislanda, medan ägaren deltog i en brand-

övning blott 50 meter från bilens parkeringsplats. 

  En person som misstänkes vara biltjuven hade observerats i Vislanda vid 19-tiden. Han 

beskrives som lätt haltande. Av spåren att döma kördes bilen mot Ljungby. Polisen i hela 

västra Småland larmades men bilen var som uppslukad av jorden och hade ännu i går inte 

kommit till rätta.  

  Den försvunna bilen är en svart PV 444 med registreringsnummer G 20054. 

 

 

 
 

Vår älskade lilla Mor 

mormor och farmor 

Anna Holmström  
har idag stilla insomnat i sitt 69:e 

levnadsår, djupt sörjd och saknad 

av oss, övrig släkt och vänner. 

Vislanda den 17/8 1957. 

Barn och barnbarn. 

Det var Du som oss första bönen lärde 

Den första tanken på Gud Du närde 
För alla tårar som Du har gråtit 

För allt vi felat och Du förlåtit 

För alla vakande nätter långa 
För varm förtröstan i sorger många 

Hav tack, lilla älskade Mor 

  För dem, som önskar följa Mor till 
hennes sista vilorum, meddelas, att 

jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

söndagen den 25 aug. kl. 10,15. 
  I stället för blommor tänk på Cancer-

fonden. Medel kan insändas till Pastors-

ämbetet i Vislanda. 
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Ur Smålandsposten N:o 132 Måndagen den 26 Augusti 1957. 
 

Dödsfall. 
 

Emma Sofia Pettersson †. Änkefru Emma Sofia 

Pettersson, Skogsdal, Kvarnabacken, Vislanda, 

avled i fredags å Kronikerhemmet i Ljungby. 

  Hon var född i Vislanda 11 augusti 1879. 

  Närmast sörjes hon av sonen Karl, omnibussförare, 

Ljungby, sonhustru och barnbarn, syskon, övrig 

släkt och många vänner. 

 

 
Vislanda hembygdsförening, höll i går 

årsmöte vid hembygdsstugan i Lindås. 

  På grund av det regniga vädret blev tillslut-

ningen tyvärr inte så stor, som man väntat. I 

styrelsen omvaldes lantbrukaren Per Engkvist, 

Piggaboda, ordf., lantbrukare Folke Ohlsson, 

Mörhult, kassör, kyrkoherde Eskil Jonson, 

Vislanda, fru Ester Olsson, Skörda, och bygg-

mästare Erik Gustafsson, Vislanda, samt ny-

valde snickaren Malte Pettersson, Lindås. Re-

visorer blev handlanden Valfrid Johansson, 

Piggaboda, och lantbrukare John Andersson, 

Hönetorp. Vislanda musikkår utförde musik 

och fabrikör Per Samuelsson, Elnaryd, lät spela 

upp några bandupptagningar, bl.a. från ett stort 

släktmöte. Hr Engkvist, tackade alla som 

bidragit till en lyckad hembygdsdag. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 133 Tisdagen den 27 Augusti 1957. 
 
Hyllning. 
 

   – När fru Hulda Karlsson, Vislanda, fyllde 60 år blev hon föremål för hjärtliga och omfattande 

hyllningar. Butikspersonalen hos Axel Karlsson infann sig, varvid fröken Asta Johansson och hr 

Hugo Larsson överlämnade en elektrisk bordslampa, keramikskål och blommor. Av maken och 

dottern fick hon mottaga en armbandsklocka av guld, resväska, golvmatta och blommor. 

Systerdottern med make Sture Bernhardsson, Borås, överlämnade en pläd. Hantverksföreningen 

uppvaktade genom skräddarmästare Hjalmar Grahn, bryggare Gustaf Carlsson, handlanden Bertil 

Friman och handlanden Sven-Olof Loeb, vilka gratulerade med en fruktkorg. Jubilarens 84-åriga 

moder samt syskon överlämnade penningar och blommor. F. källarmästaren Ernst Karlsson med 

fru överlämnade blommor och penningar. För grannar och vänner uppvaktade fru Betty Karlsson 

och överlämnade penningar och blommor och samma uppvaktning rönte jubilaren av hr Rune 

Järnåsen och järnhandlare Carl Johansson. Från Röda korset infann sig kamrer Uhlin som över-

lämnade röda och vita nejlikor. Hantverksföreningens damklubb representerades av fru Ester 

Karlsson, vilken överlämnade blommor och blommor överräcktes också från högerföreningen 

genom fru Junis Olsson. Innehavarna av Vislanda hotell hr och fru Stolth, gratulerade med 

blomsterkorg och släktingar och vänner gratulerade vidare med blomsterkorg och penningar. Av 

en handelsresande från Malmö, Erik Nadier, erhöll hon ett vackert toalettgarnityr. Under hela 

dagen pågick uppvaktningarna och en mängd telegrafiska hyllningar inkom. 

 

 

 

 
 

Vår kära mor 

vår kära lilla farmor 

Emma Sofia 

Pettersson 
* 11/8 1879 

har idag lugnt och stilla insomnat 

i tron på sin Frälsare, djupt sörjd 

och saknad men i tacksamt 

minne bevarad av oss, syskon, 

svägerska, syskonbarn, övrig 

släkt och många vänner. 

Ljungby och Vislanda den 23/8 1957. 

KARL och SIGNE 

Leif,  Eva. 

Så vila i frid, ty dagen är slut 
Ditt redbara hjärta har somnat. 

Din livsgärning lever, den sinar ej ut 
Fast armen i döden har domnat. 

Vi tackar för allt vad i livet Du skänkt, 

För kärlek och omsorg allt vackert Du 
tänkt. 

Må klockorna ringa till vila. 
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Ur Smålandsposten N:o 134 Torsdagen den 29 Augusti 1957. 
 
Födelsedag. 
 

  80 år fyller på lördag fru Anna Johnsson, Vislanda, änka efter framlidne lantbrukaren Sven 

Johnsson, Tesås, Målaskog. Hon är född i Kyllershylte, Vislanda. Under sina tidiga ungdomsår var 

hon föräldrarna behjälplig med hemmets skötsel. I början av seklet emigrerade hon till Amerika, 

och där ingick hon äktenskap år 1902. Makarna bosatte sig då i Loowmore, Iowa, och stannade där 

till 1907, då de återvände till hemlandet. Efter hemkomsten inköpte de fastigheten Lidhem i Gemla 

vilken försåldes 1912, då Tesås Olofsgård inköptes. Denna gård innehades till år 1931 då den 

överläts till en son. Makarna flyttade då till en nyuppförd villa, belägen å gårdens ägor. Vid 

makens frånfälle för några år sedan flyttade fru Johnsson till en dotter i Vislanda. Mest har hon 

ägnat sina krafter åt hemmet, och hon har varit en mycket duktig och uppoffrande husmor, som i 

hemmet visat stor gästfrihet och vänlighet. Av hennes intressen vid sidan av hemmets sysslor 

märks ett långvarigt medlemskap av Målaskogs kyrkliga syförening. Även för Röda korsets verk-

samhet har hon visat stort intresse. Varmt hängiven fädernas kyrka är hon en mycket flitig kyrko-

besökare. 

 

Dikeskörning. 
 

  Ett bilmissöde inträffade i tisdags vid Sunnerbogränsen på vägen mellan Vislanda och 

Ljungby. En lastbil från Urshult lastad med äpplen och plommon skulle här köra om en 

stor lastbil med släpvagn. Denna lastbil hade last av slipers. Omkörningen slutade med att 

Urshultsbilen hamnade i skogen vid vägen och fick en del skador. Fruktlasten blev nästan 

helt förstörd. Anledningen till dikeskörningen var att den andra lastbilen trängde frukt-

bilen så att föraren på denna måste köra ned i diket. Föraren med lastbilen av slipers 

fortsatte sin resa som om ingenting hänt. Vislandapolisen vill nu ha kontakt med honom 

och ber därför var och en som sett denna lastbil att meddela sig till polisen. 
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Ur Smålandsposten N:o 135 Lördagen den 31 Augusti 1957. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Dödsfall. 
 

Erik Svensson †. I sitt hem i Hullingsved, Vislanda, 

avled hastigt i går lantbrukaren Erik Svensson, 46 år 

gammal.  

  Han var född i Virestad och har hela sitt liv ägnat 

sig åt jordbruk. År 1931 inköpte han gården Höga-

vång i Virestad. Efter att ha innehaft denna gård en 

tid flyttade han till Tångarna i Stenbrohult, där han 

arrenderade ett jordbruk. 1940 inköpte han sin makas 

föräldrahem i Hullingsved. Trots vacklande hälsa har 

han varit en mycket duktig lantbrukare. 

  Han sörjes närmast av maka samt sex barn, därav 

två från ett tidigare äktenskap. 

 
Ester Sofia Elisabeth Petersson †. Fröken Ester 

Sofia Elisabeth Petersson, Vislanda, förut boende i 

Videslund Hullingsved, har efter ett långt lidande 

avlidit. Hon var född i Vislanda den 31 mars 1911. 

  Närmast sörjes hon av syskon, syskonbarn, släkt 

och många vänner. 

 

 

 

 

 
 

Tillkännagives 

att Herren Gud 

i sitt allvisa råd 

till sig hemkallat 

vår kära älskade syster 

Ester Sofia Elisabeth 

Petersson 
som efter ett långt men med stort 

tålamod buret lidande, insomnat i 

tron på sin Frälsare i sitt 46:e 

levnadsår. Lämnande oss, 

syskonbarn, släkt och många vänner 

i djupaste sorg. 

Vislanda den 28 aug. 1957. 

SYSKONEN. 

Si, Jesus är ett tröstrikt namn. 

Av dig är all rättfärdighet, 

Av dig all frid och salighet. 
Ho sätter till ditt namn sin tröst 

Han varder av allt ont förlöst. 

Sv. ps. 94. 

  De, som önskar följa den avlidna till 

hennes sista vilorum, meddelas, att jord-

fästningen äger rum i Vislanda kyrka 
torsdagen den 5 sept. kl. 16. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

 

 

 
 

Min käre make 

vår älskade far 

Erik Helmer 

Svensson 
har i dag hastigt avlidit i hemmet i 

sitt 47:e levnadsår, djupt sörjd av 

oss, åldrig fader, syskon, släkt och 

vänner.  

Hullingsved, Vislanda den 30 aug. 1957. 

LILLY SVENSSON 

Bengt,  Arne,  Lars-Olof 

Ingegerd,  Aina,  Gertie 

Sv. ps. 331. 

Lille far nu fått vila, 

Tunga vandringen är slut 

Anden får till himlen ila 
Du på jorden kämpat ut 

Tung och mödosam var färden, 

men nu har du målet nått. 
Ej mot hela vida världen 

Du vill byta bort din lott. 

 

 

 

 
 

Vår käre far, 

morfar och farfar 

f. Stationsmästaren 

Alexander Davidsson 
* 10 dec. 1870 

har idag stilla avlidit. Sörjd och 

saknad av oss, släkt och många 

vänner. 

Vislanda den 28 aug. 1957. 

BARNEN. 

Barnbarn o. barnbarnsbarn. 

Blott en dag, ett ögonblick i sänder, 
Vilken tröst, evad som kommer på! 

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

Han som bär för mig en faders hjärta 

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

Möda, vila och behag. 
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Alexander Davidsson †. F. stationsmästaren Alexander Davidsson, Vislanda, har avlidit i Växjö. 

  Han var född i Vislanda den 10 december 1870 och började sin anställning vid SJ i Vislanda år 

1889. 1918 befordrades han till stationsmästare vid Möckeln och vid Liatorp 1929. År 1935 pen-

sionerades han och flyttade då till Vislanda. 

  Den bortgångne var en mycket dugande tjänsteman och erhöll dels medalj för långvarig och 

trogen tjänst samt dels järnvägsstyrelsens medalj 1931 ”För den arbetskraft han ägnat Statens 

Järnvägar under de sista 25 åren”. Davidsson var mycket kyrkligt intresserad och så länge han 

orkade var han en trogen kyrkobesökare.  

  Närmast sörjande är sonen Albin, stationsmästare i Slöinge, Anton stationsmästare i Rörvik och 

Alvar, banktjänsteman i Arlöv, sondottern Saga, som under många år varit ett stöd och sällskap för 

den bortgångne, övriga barnbarn, barnbarnsbarn, övrig släkt och många vänner. 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 140 Måndagen den 9 September 1957. 
 

5.000 tomflaskor 

krossade 
 

  Den verkliga flaskkrossningen inträffade på stora vägen 

strax väster om Vislanda natten till lördagen, då c:a 5.000 

tomflaskor krossades. 

  Två bryggeribilar körde mot Vislanda, då den främre 

fick punktering. Bilarna var i sällskap, och de båda 

chaufförerna parkerade vid vänster kant och hjälptes 

sedan åt att byta hjul. Plötsligt fick de se den bakom-

varande bilen komma i rullning bakåt. De sökte springa 

ifatt den men lyckades inte. Efter c:a 60 meter drog sig 

släpvagnen av vägen ut i skogen där den välte, medan 

den stora tunga bilen stannade i diket. Av de 10.000 flas-

korna på släpvagnen förstördes uppskattningsvis hälften. 

Även på släpvagnen blev det kostsamma skador, men 

bilen kom rätt helskinnad undan. Lyckligtvis fanns inga 

andra trafikanter i närheten, när bryggarbilen gav sig ut på 

egen hand. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 147 Lördagen den 21 September 1957. 
 

Vislandabanan diskuterad 

på högsta nivå 
 

  För att med berörda industriägare och kommunala representanter diskutera Vislanda-

banans omläggning till normalbredd besökte på torsdagen kommunikationsminister Gösta 

Skoglund och generaldirektör Erik Upmark Blekinge. Även berörda parter i Kronobergs 

län var kallade. Sammankomsten, som var ytterst intern, torde huvudsakligen ha sysslat 

med hur mycket man kunde räkna med i ökning av trafikvolymen vid en ev. breddning.  

  SJ ville med andra ord söka få en bild av om det skulle kunna löna sig att bredda banan. 

Som bekant räknar man nämligen med mycket stora omläggningskostnader. De begärda 

uppgifterna lämnades av industrierna i Vislanda i norr till Karlshamn i söder, och även 

kommunalmän framlade sina synpunkter på breddningsproblemet.  

  Pressen hade inte tillträde till förhandlingarna, och efteråt kunde generaldirektör 

Upmark inte ge några besked om vad som avhandlats. 

  – Inga nya moment har tillförts diskussionen i denna fråga, och jag kan inte säga ett ljud 

om tidpunkten för breddningen, var kontentan av det svar, han gav.  

Hr Stig Berndtsson med maka 
Vivianne, född Bengtsson, Vislanda. 

(Foto: Lundbergs, Vislanda). 
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Ur Smålandsposten N:o 143 Lördagen den 14 September 1957. 
 

Opel Rekord 1958 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nya Opel Rekord 1958 har av GM aviserats som en verklig nyhet, och det påståendet 

javas minsann inte vid en första bekantskap med den nya vagnen som numera finns både 

hos Linnérs motorfirma i Alvesta och Claes Engströms i Växjö. 

  1958 års Rekord har ett från detta års modell mycket avvikande utseende. Den har blivit 

både längre och lägre och fått nya smäckra linjer. Detta inte minst tack vare panorama-

rutorna såväl fram som bak, vilka ger bilen ett linjerent utseende och dessutom förbättrar 

sikten runt om i vagnen till hela 92 procent. Kylaren är lägre än tidigare och har fått 

ungefär samma grill som gamla Kapitänen. Sidorna har försetts med kromlister. 

  Inuti är vagnen rymligare än den gamla, har läder- eller skinnklädsel och har samma tak-

höjd som tidigare, trots att modellen är lägre än den tidigare. Backspegeln sitter monterad 

på instrumentpanelen, de olika knapparna är lätt åtkomliga till höger om ratten, vilken för 

övrigt fått sitt centrum försänkt till förmån för säkerheten. 

  Hastighetsmätaren framför ratten är av typen ”liggande pelare”, som lyser rödare ju 

närmare man kommer max-hastigheten 125 km/tim. En utmärkt nyhet, ventilationsrutorna 

regleras med rattar, som gör vagnen inbrottssäkrare. 

  Rekord 1958 har bättre köregenskaper än sin föregångare, främst kanske tack vare att en 

inte är så mjuk. Den är bl.a. försedd med nya bladfjädrar med progressiv stigning, 

framaxeln är ny och förstyvad med framaxelbalk. Allt detta ger bilen en säkrare men ändå 

smidig gång även på de krokigaste vägar är ratten lätthanterlig och motorn spinner mjukt 

och fint. Motorn har 52 hkr effekt, bensintanken rymmer 40 liter. Vikten är för övrigt 

lägre än tidigare, 905 kg. 

  En annan egenskap som inte får glömmas är det ypperliga bagageutrymmet, som inte 

heller störs av reservdäcket. Detta står nämligen väl förankrat vid sidan och tar ingen 

onödig plats. 

  Körställningen är bekväm, man sitter relativt högt och har skönt fjädrande ryggstöd, 

sikten framåt är härlig tack vare panoramarutorna och den sluttande kylaren. Till de bättre 

vägegenskaperna bidrar längre hjulbas och en aning bredare spårvidd. 

  Opel Rekord 1958 är en utmärkt vagn i ett utmärkt prisläge, modellen är bara några 

hundralappar dyrare än sin föregångare, och det är den väl värd. 
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Ur Smålandsposten N:o 148 Måndagen den 23 September 1957. 
 
Från Vislanda, meddelas: 
  I Centralskolan i Vislanda höll i fredags kväll sjömanspastor Erik Ålund från Rio de Janeiro 

föredrag om Svenska kyrkans sjömansvård i främmande hamnar. En talrik publik hälsades 

välkommen av kyrkoherde Eskil Jonson. Pastor Ålund avslöt föredraget med aftonbön. Det 

hela omramades med psalmsång. I kollekt inflöt 88 kr. 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 150 Torsdagen den 26 September 1957. 
 
Från Vislanda, meddelas: 
  I samband med högmässan i Vislanda kyrka i söndags 

invigde kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, en ny kollekt-

skål med stativ av järnsmide. Medel till bestridande av kost-

naderna har skänkts av de kyrkliga sykretsarna. Konstsmed 

Harald Andersson, Vislanda, har svarat för det konstnärliga 

utförandet. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 152 Måndagen den 30 September 1957. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Min älskade make  

och vår käre far,  

farfar och morfar 

f. Stationsförmannen 

Carl Gunnar 

Lund 
född den 6/9 1890 

har i dag lämnat oss i djupaste 

sorg och saknad. 

Vislanda den 26 sept. 1957. 

HULDA. 

Barn och Barnbarn. 

Släkt och många vänner. 

Så vila i frid, ty dagen är slut, 
Ditt redbara hjärta har somnat. 

Din livsgärning lever, den sinar ej ut, 
Fast kroppen i döden har domnat. 

Vi tackar för allt vad i livet Du skänkt, 

För kärlek och omsorg, för vackert Du 

tänkt, när klockorna ringa till vila. 

 

 

 
 

Vår älskade mor 

mormor och farmor 

Ingrid Johansson 
har i dag lugnt och stilla insom-

nat i en ålder av 87 år.  

Djupt sörjd och saknad av oss, 

släkt och vänner. 

Elnaryd, Vislanda den 27 sept. 1957. 

SIGRID. 

OLIVIA och OSKAR. 

IDA och GUNNAR. 

KARL och SIGRID. 

KARL. 

HULDA. 

Klockorna ringa så sakta till ro 

Mor har nu funnit ett sällare bo, 
Aftonens stjärna tindrar så blid, 

Älskade mor, vila i frid. 

Sv. ps. 336 och 138. 

Hr Torsten Sjöqvist, Alvesta, med 
maka Irene, född Johansson, 

Vislanda. (Hovfoto Olson, Alvesta). 
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Dödsfall. 
 

C.G. Lund †. F. stationsförman C.G. Lund, Vislanda, avled i torsdags i en ålder av 67 år. 

  Han var född i Ormesberga. Sin järnvägsmannabana började han i Alvesta 1915. År 1926 kom 

Lund till Vislanda, där han sedan befordrades till stationsförman. Både inom det politiska och det 

kommunala livet har Lund varit livligt engagerad. Redan i ungdomen anslöt han sig till social-

demokratiska partiet och i Vislanda var han under 20 år ordförande i arbetarekommunen. Vidare 

var han ledamot i Allbo härads soc.-dem. häradsorganisation. Sedan 1932 var han medlem i Svens-

ka järnvägsmannaförbundets avd. 172 och dess ordförande i 15 år. Inom det kommunala har Lund 

varit ledamot av kommunal- och municipalfullmäktiges resp. nämnder, kyrkofullmäktige, pen-

sionsnämnden, taxeringsnämnden, samt var vid sin död ordförande i municipalfullmäktige och 

brandstyrelsen. Alla sina uppdrag har Lund utfört med intresse, ordning och reda och personligen 

var han en hjärtegod människa. 

  Närmast sörjande är maka och fyra barn. Dottern Helfrid är gift och bosatt i Norrhult. Sönerna 

Bror och Stig är anställda vid gjuteriet i Alvesta och Carl-Eric tapetserare i Vislanda. 
 

Ingrid Johansson †. Änkefru Ingrid Johansson, Elnaryd, Vislanda har avlidit. 

  Hon var född i Trästen, Vislanda, 1870. Fru Johansson var änka efter lantbrukare August Johans-

son, Moshult, Vislanda. 1930 överlämnade de gården till en son och flyttade 1932 till Elnaryd, där 

mannen avled 1946. 

  Närmast sörjes hon av 11 barn, mågar och sonhustrur, barnbarn, barnbarnsbarn och övrig släkt. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 156 Måndagen den 7 Oktober 1957. 
 

Dödsfall. 
 

Arvid Aronsson †. I fredags avled efter en längre 

tids sjukdom hr Arvid Aronsson, Sälhyltan, Vis-

landa. 

  Han var född i Johansboda, Vislanda, 1912. År 

1936 gifte han sig och övertog då arrendet av 

Johansboda efter sin fader. 1945 flyttade familjen 

till Vislanda samhälle där Aronsson fick anställning 

vid AB Ångsågen i Vislanda. Aronsson köpte 1950 

en villa i Sälhyltan och var vid sin död anställd vid 

Skånska Cements byggnadsarbete i Grimslöv. Den 

avlidne har varit mycket kyrkligt intresserad och var 

ledamot av kyrkorådet. 

  Närmast sörjes han av maka, en dotter och två 

söner, far och syskon. I deras sorg deltar en stor 

vänkrets. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att Gud i sitt allvisa råd 

behagat hemkalla 

min älskade make 

och vår kära lilla pappa 

Arvid Aronsson 
* 30/4 1912 

som idag stilla insomnat i tron på 

sin Frälsare. Ditt ljusa minne 

bevaras av oss, släkt och många 

vänner. 

Sälhyltan, Vislanda den 4/10 1957. 

ESTER. 

Marianne, Bert, Göran. 

Ps. 265. 

Nu är jag nöjd och glader 

Nu kan jag andas ut 
Nu bor jag hos min Fader 

Min träldomstid är slut 

Sen han mig lärde känna 
Sitt eviga förbund 

Uti ordet, den trofasta grund. 

  Till dem, som önskar följa den avlidne 

till hans sista vilorum, meddelas att jord-

fästningen äger rum i Vislanda kyrka 

söndagen den 13 oktober 1957 kl. 10,15. 
  Meddelas endast på detta sätt. 

  Tänk på Svenska kyrkans hednamission. 
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Ur Smålandsposten N:o 159 Lördagen den 12 Oktober 1957. 
 

Dödsfall. 
 

J.A. Nykvist †. F.d. soldaten J.A. Nykvist, Lindås, 

Vislanda, avled i går. 

  Han är född i Hovgårdstorp, Ryssby församling 

1872. Till Vislanda kom Nykvist 1897 och inköpte 

där en gård i Brohults Nygård, som han innehade i 

30 år. Efter hustruns död 1933 har han den mesta 

tiden vistats hos sina barn. Nykvist var soldat vid 

Kronobergs regemente i 30 år. 

  Närmast sörjes han av två döttrar och tre söner, 

dottern Ida är gift med hemmansägaren Walfrid 

Karlsson, Linnelund, Vislanda, och Alma med verk-

stadsarbetaren Axel Svensson, Diö. Sonen Karl är 

lantbrukare i Diö, Emil järnvägstjänsteman i Malmö 

och Gunnar är handlande i Vislanda. I deras sorg 

deltager barnbarn och barnbarnsbarn, syskon, övrig 

släkt och många vänner. 

 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon hemmansägaren Ivar Johans-

son, Sjöbacken, Vislanda. Han är född i V. Torsås. I 

samband med sitt giftermål flyttade han till Öpes-

torp i Öja, och övertog en gård under Engaholm på 

arrende. Efter att en tid av fem år åter ha varit 

verksam i V. Torsås flyttade han 1942 till Sjö-

backen. Denna gård innehade han först på arrende, 

men köpte den sedermera. Här har nedlagt ett omfattande arbete på såväl hus, som jordbruk och 

skog. Han har gjort sig känd som en sympatisk och vänsäll människa, varför han blivit omtyckt. 
 

  50 år fyller på tisdag verkstadsarbetaren Hjalmar Värn, Bonäs, Skatelöv. Han är född i försam-

lingen och i tidigaste ungdomen arbetade han inom lantbruk, men fick senare anställning vid 

Hästhagens torvindustri och senare vid AB A-betong i Vislanda. Numera arbetar han vid SJ:s 

skrotningscentral där. Tillsammans med sin maka äger och bebor han sitt föräldrahem och har där 

uppfört helt nya byggnader. Han är arbetsam, skötsam och gladlynt. Hans fritidshobby är schack. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 162 Torsdagen den 17 Oktober 1957. 
 

Dödsfall. 
 

Karl Svensson †. F. lokföraren Karl Svensson, 

Vislanda, avled i tisdags. 

  Han var född i Asarum 1865. I slutet av 1920-talet 

blev han pensionerad från sin tjänst som lokförare 

vid Karlshamn – Vislanda – Bolmens järnväg. 

  Änkling sedan 1941 sörjes han av sju söner, Fer-

dinand f. bankkamrer och bosatt i Mjölby, Bernhard 

f. lokförare i Hälsingborg, Oscar f. handlande i Lö-

nashult, Verner handlande i Olofström, Ivar post-

tjänsteman i Malmö, Arvid, f. handlande och bosatt 

i Vislanda och Östen järnvägstjänsteman i Ystad. 

 

 

 

 

 

 
 

Vår käre far,  

morfar och farfar 

f.d. soldaten  

J.A. Nykvist 
har i dag lämnat oss i sitt 86:e 

levnadsår. Djupt sörjd av oss, 

syskon, släkt och vänner. 

Lindås, Vislanda den 11 okt. 1957. 

IDA och WALFRID 

KARL och SOFIA 

EMIL och ELLEN 

GUNNAR och SIGRID 

ALMA och AXEL 

Barnbarn, Barnbarnsbarn. 

Så vill jag fly från världens gny 
till dig O Jesus fromme. 

När synd och nöd tillfoge död 
hos dig jag ro bekomme. 

Sv. ps. 86. 

 

 

 
 

Karl Svensson 
* 29/1   1865 

† 15/10 1957 

Älskad – Vördad – Saknad.  

Vislanda den 15/10 1957. 

BARN. 

Barnbarn. 

Barnbarnsbarn. 
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Födelsedag. 
 

  70 år fyller i dag fru Blenda Andersson, f. Svensk, maka till f. lantbrukaren Karl Andersson 

Hagaträdan, Vislanda. Hon är född i Tuna, Ryssby, där fadern var soldat. Ytterligare tre av dennes 

bröder hade också anställningar som soldater. 1891 flyttade familjen till Lyngsåsa, Hjortsberga. 

Med undantag för några kostare anställningar var hon bosatt här till 1907, då hon ingick äktenskap 

och makarna köpte makens föräldrahem Lindholmen, Vislanda. Fru Andersson har alltid lagt i 

dagen en stor arbetsvillighet, och denna har kommit väl till pass vid utesysslor i jordbruket och i 

fostran av nio barn förutom en husmors vanliga göromål. För några år sedan köpte makarna en 

mindre fastighet, Hagaträdan. Här har hon skapat en trivsamt hem, och här har hon nu äntligen fått 

tid att ägna sig åt sin älsklingshobby, blommor. Hon är en flitig medlem i kyrkliga sykretsen och 

deltar gärna i kyrkans andaktsstunder och gudstjänster. Genom sin fina och försynta humor har 

hon skaffat sig många goda vänner. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 163 Lördagen den 19 Oktober 1957. 
 

Rättegångs- och polissaker. 

 
 

  – De skall betala sina nöjen, så roligt som de haft. Vid den repliken kunde inte ens 

rättens allvarliga ledamöter hålla tillbaka ett leende. Scenen är hämtad från Västra Vä-

rends domsagas ting i Alvesta på torsdagen. Yttrandet gjorde en dam från Vislanda, som 

försökt freda sig mot en grupp terroriserande ungdomliga mopedister. Innan damen vänt 

sig till polisen hade hon använt sig av sådana attribut som krattor, mattor och sopborstar 

för att jaga bort mopedisterna. 

  Icke mindre än åtta ungdomar i 16-årsåldern, tre från Alvesta och fem från Vislanda, satt 

samtidigt på de anklagades bänk, då de som det hette i åtalet kört olovlig väg. De hade 

helt sonika kört en stig som ledde genom en trädgård i Vislanda vid 22,30-tiden lördagen 

den 18 maj i år. Ungdomarna dömdes vardera böta 10 dagsböter. De förpliktades även 

solidariskt utge 40 kronor i skadestånd. 

  Efter den aktuella körningen hade sex i gruppen uppvaktat damen och velat göra upp i 

godo, förklarade de, och framfört sina ursäkter och velat lämna 50 kronor i skadestånd, 

men målsägaren hade låtit rättvisan ha sin gång. Den aktuella åkningen hade skett sedan 

ungdomarna först varit på en festplats. Körningen hade skett utmed en namnlös väg från 

Västra Järnvägsgatan till planen framför folkskolan i Vislanda och den hade bl.a. gått 

över grusgången i målsägarens trädgård. 

   – Det är en s.k. ”tvärtomsväg” ungdomarna kört, sade åklagaren. Målsägaren stod, då 

hela gruppen kom, utanför köksingången. Hon sökte hejda deras framfart med hjälp av en 

sopborste och en matta. De hade då endast väjt undan och kört vid sidan av henne och 

passerat över en gräsmatta och bl.a. skadat ett fruktträd och en blomsterrabatt. 

  Målsägaren förklarade sig inte ha råd att sätta upp ett stängsel kring tomten, då det 

skulle kosta 1.000 kr. och det var när hon begärde ett skadestånd på 150 kronor som hon 

menade att ungdomarna skall betala sitt nöje – så roligt som de haft det. 
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Ur Smålandsposten N:o 165 Tisdagen den 22 Oktober 1957. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Dödsfall. 
 

Karl Magni Åkesson †. Karl Magni Åkesson, 

Sälhyltan, Vislanda, avled i går. 

  Han var född i Vederslöv 1898. Med Åkesson 

bortgick en god och hjälpsam människa och döds-

fallet har väckt stor förstämning i orten. 

  Närmast sörjes han av maka och dottern Kerstin, 

gift med lantbrukaren Erik Berggren, Ekevarven, 

Blädinge, barnbarn, syskon, svågrar och svägerskor 

samt en stor vänkrets. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 168 Måndagen den 28 Oktober 1957. 
 

Hantverkarna i Vislanda har 

högtidligen 25-årsjubilerat 
 

  Vislanda industri- och hantverksförening 25-årsjubilerade på lördagen med högtids-

sammanträde å Vislanda hotell. Veteraner och pionjärer inom föreningen hedrades med 

medaljer och veterantecken och riksombudsman Knut Öfström, Bjärnum, kåserade om 

hantverkets mål och medel.  

  Festsalen hade vackert dekorerats med svenska fanor och föreningens emblem. Sedan 

hantverkssången av Paul Lundh sjungits, hälsade föreningens ordförande, slaktarmästare 

Axel Karlsson, välkommen. En särskild hälsning riktades till kommunalfullmäktiges 

ordförande, hr Karl Karlsson, ordförande i Kronobergs läns hantverksdistrikt bagar-

mästare Rune Erland, Växjö, ombudsman Knut Öfström, Bjärnum, veteranerna och 

hedersledamöterna inom föreningen. 

  Skräddarmästare Hjalmar Grahn föreningens sekreterare, föredrog därefter en mycket 

intressant historik över den 25-åriga verksamheten. 

  Av föreningens första protokoll framgick bl.a. att sammanträdet hade kommit till stånd 

för att bilda en fastighetsägareförening. Den drivande kraften var fjäderhandlare J.A. 

Ståhl och som talare hade man inbjudit plåtslagarmästare Birger, Växjö. 

  Denne, som var en av de ledande inom Växjö hantverksförening, kom under sitt 

föredrag in på frågan att istället bilda en hantverksförening, och så blev det. 

  Vislanda industri-, handels- och hantverksförening fick alltså 1932 som födelseår. Tre 

månader senare var man mogen för en anslutning till SHSO. Men föreningen behövde 

 

 

Åke Johansson 

Ragnhild Olsson 

Gemla.                                   Vislanda. 

Stockholm 19/10 1957. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att Gud i sitt allvisa råd 

till sig hemkallat, min älskade make, 

min käre far och vår morfar 

Karl Magni  

Åkesson 
* 22/4 1898 

som hastigt lämnat oss i djupaste 

sorg men i ljust och tacksamt 

minne bevarad av oss, övrig 

släkt och många vänner. 

Sälhyltan, Vislanda den 21/10 1957. 

EVA ÅKESSON 

Kerstin och Erik 

Gun-Britt, Asta, Åke. 

Tom är platsen i hemmets vrå, 

Tung blir vägen att ensam gå. 
Tack käre make, för år som gått. 

Tack, snälle Far för allt vi fått. 

Sv. ps. 355. 
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pengar och så började man 1933 anordna sin 

sommarfest som sedan dess blivit en verkligt 

efterlängtad fest i orten. Redan från början 

gick man in för att hantverksbetona före-

ningens fester. 1933 tillsattes den första 

lärlingsnämnden och samma år fick före-

ningen en ordförandeklubba som gåva av en 

medlem. Till medlemmarnas fromma har 

anordnats kurser, studiecirklar och diskus-

sioner. 1937 anslöt sig föreningen till 

Småland – Blekinge hantverksdistrikt. Vid 

de kommunala valen började föreningen gå 

fram med egna listor. Första gesällutnäm-

ningen föll år 1939. Året därpå tog diskus-

sionerna om egen föreningslokal fart, men på 

grund av kriget förverkligades tanken inte 

förrän 1945, då man inköpte fastigheten 

Kvarnaholm och den 19 dec. 1946 kunde 

man för första gången samlas under eget tak. 

Mästarbrev utdelades år 1951 till mjölnar-

mästare Ernfrid Svensson, Grimslöv. Vid 

flera olika tillfällen hade man försökt bilda 

en damklubb inom föreningen, men inte 

förrän 1952 lyckades man definitivt. Under 

de senare åren har många lovvärda initiativ 

från medlemmarnas sida tagits för att fort-

bilda sig inom sitt yrke. Förutom sitt arbete 

med de speciella hantverks- och yrkes-

problemen har föreningen bl.a. årligen 

genom sin damklubb till behövande och 

gamla inom kommunen utdelat julgåvor samt 

under de senare åren organiserat utflykts-

resor för pensionärer. Vidare har man på alla sätt deltagit i insamlingen för nödlidande 

människor utom och inom Sverige. Föreningens liv och verksamhet har med undantag för 

smärre uppfriskande meningsskiljaktigheter städse präglats av enighet. Detta får man nog 

se mot den bakgrunden att föreningen endast haft två ordförande, nämligen skräddar-

mästare M. Svensson, 1932 – 1937, och slaktarmästare Axel Karlsson, som nu i tjugo år 

med fast och säker hand lett föreningens öden och alltjämt är Primus motor. 

  Sammanfattningsvis kan till sist sägas att Vislanda industri- och hantverksförenings 

verksamhet ständigt har präglats av vakenhet och livfullt intresserat arbete, och att de 

problem som uppstått övervunnits med småländsk energi och vilja. 

 

Medaljering. 
 

  Hr Erland tog därefter till orda och frambar Sveriges hantverks- och småindustri-

förbunds tack till veteranerna för oförvitligt och troget medlemskap. Han uttalade även 

distriktets tack. Följande fick av hr Erland mottaga veterantecknet:  

Direktör S.O.E. Svensson, smedmästare Lars Nilsson, fabrikör August Engström, 

plåtslagarmästare Rickard Loeb, trädgårdsmästare Per Hedlund, kopparslagarmäst. Ivar 

Andersson, handl. Einar Ydén, direktör Otto Håkansson, fabrikör Anton Salomonsson, f. 

järnhandlanden Carl Johansson, vagnmakare Karl Johansson och slaktarmästare Axel 

Karlsson. Vidare erhöll f. byggmästare Magni Johansson och kvarnägare Eric Karlsson 

tecknet, men de var förhindrade att närvara. 

  Veteranernas tack framfördes av järnhandlande Carl Johansson.  

Bagarmästare Rune Erland, Växjö, medaljerar en av 

veteranerna, direktören S.O.E. Svensson. 

Damklubbens ordförande, fru Ester Karlsson, 

överlämnar den vackra fanan till Hantverksföre-

ningens ordförande Axel Karlsson. 
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  Ombudsman Öfström kåserade sedan om hantverkets mål och medel. Han gav en del 

mycket intressanta synpunkter angående utbildning och fortbildning. Det gäller att hos de 

unga skapa intresse, ståndaktighet och trofasthet mot yrket. Hr Öfström hyllade 

slaktarmästare Karlsson för hans stora och gedigna arbete inom föreningen, därav som 

ordförande sedan 1938 och överlämnade till hr Karlsson hantverksorganisationens medalj 

jämte diplom. Föreningens damklubb, som i år firar 5-årsjubileum, överlämnade genom 

sin ordförande, fru Ester Karlsson, en fana till hantverksföreningen, och som gengåva 

överlämnade herrarna en ordförandeklubba till damklubben. Invigningen av fanan 

förrättades av hr Öfström, som uttalade den förhoppningen, att fanan skall mana till god 

sammanhållning, och att den skall väl vårdas samt vara med i både glädje och sorg. 

  Kommunalfullmäktiges ordförande framförde kommunens lyckönskningar. Från 

Vislanda köpmannaförening överlämnade dess ordförande, handl. Einar Ydén en 

blomsteruppsats och föreningens välgångsönskningar. Efter högtidssammanträdet 

samlades alla deltagarna till supé under vilken tal hölls av bagarmästare Erland, 

ombudsman Öfström, fru Junis Olsson, kantor Ernst Rosengren och slaktarmästare 

Karlsson. Vidare förekom allsång samt förnämlig sång till luta av tandläkare Torsten 

Grahn, Alvesta. 

   

Ur Smålandsposten N:o 169 Tisdagen den 29 Oktober 1957. 
 

Dödsfall. 
 

Gustav Johannesson †. Trotjänaren Gustav Johan-

nesson, Skörda, Vislanda, har avlidit 93 år gammal. 

  Han var född på lägenheten Grönalund under 

Gottåsa Mellangård, Skatelöv. Redan som barn fick 

han börja bidraga till sitt uppehälle, och han var inte 

mer än 11 år gammal, då han gjorde sin debut som 

tröskkarl hon ortens bönder. Strax efter konfir-

mationen tog han anställning som dräng i Källhult, 

Västra Torsås. I 20-årsåldern medföljde han en tid 

ett ambulerande tröskverk. Sedan han innehaft plats 

på många ställen i Vislanda, anställdes han 1890 

hos lantbrukaren Anders Johnsson i Skörda. Han 

blev snart gårdens allt i allo. Han var snickare, tim-

merhuggare, smed, hovslagare, slaktare m.m. 

  Gustav Johannesson utförde sin trogna tjänare-

gärning hos Anders Johnsson intill dennes död 

1902. Sedan fortsatte han att tjäna på gården. På sin 

80-årsdag fick han mottaga Patriotiska sällskapets 

medalj för långvarig och trogen tjänst. 

  Närmast sörjande är syster, broder och syskonbarn. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 173 Tisdagen den 5 November 1957. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Vår käre bror och farbror 

Gustav  

Johannesson 
* 28/8 1864 

har i dag lugnt och stilla insomnat. 

Sörjd och saknad men i ljust och 

tacksamt minne bevarad av oss. 

Skörda, Vislanda den 27/10 1957. 

MARIA. 

PER-OLOF. 

Syskonbarnen. 

Jordens oro viker 

för den frid som varar. 

Graven allt förliker 

himlen allt förklarar. 

Sv. ps. 66. 

 

 

Sten-Ove ”None” Johanzon 

Gurli Österling 

Vislanda.                                    Visby. 

Stockholm den 1/11 1957. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 174 Torsdagen den 7 November 1957. 
 
  Denna textruta var infälld i en längre nyhetsartikel som 

handlade om Sovjetunionens uppsändande av två satelliter 

några dagar tidigare. Sputnik I och Sputnik II. Den senare 

även kallad storsputnik, medförde en eskimåhund Damka, 

vars namn sedan ändrades till Lajka. Intresset från allmän-

heten var oerhört stort. Man kände medlidande med den 

stackars hunden som färdades i rymden i en plåtkapsel varv 

efter varv med en hastighet av 8.000 m./sek.  

  Sputnik II föll in i atmosfären den 14 april 1958 och förin-

tades fullständigt. Hunden var då redan tidigare död av 

värme och syrebrist. Sputniken hade då gjort c:a 2.370 varv 

runt jorden och tillryggalagt 100 milj. kilometer. 

                                                                                     A.R. 

 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 178 Torsdagen den 14 November 1957. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 179 Lördagen den 16 November 1957. 
 

Dödsfall. 
 

Hilda Kristina Karlsson †. Fru Hilda Kristina 

Karlsson maka till framlidne lantbrukaren Johan 

Karlsson, Kroksnäs, Vislanda, avled på onsdagen. 

  Hon var född i Rungebacken, Målaskog år 1876. I 

tidiga ungdomsåren hade hon anställning som hem-

biträde. Vid 20 års ålder ingick hon äktenskap, och 

makarna förvärvade då jordbruksfastigheten Kroks-

näs, där hon sedan varit bosatt. Fru Karlsson har 

gjort sig känd som en arbetsam kvinna och dugande 

husmor, som med intresse och energi gått upp i 

arbetet med hemmets skötsel och omtanken om de 

sina. Hon hyste ett varmt intresse för fädernas kyrka 

och var en flitig kyrkobesökare, så länge krafterna 

tillät. På ålderdomen har hon njutit en kärleksfull 

omvårdnad hos sin son och sonhustru i Kroksnäs. 

  Närmast sörjande är fyra barn, Herman, förman 

vid SJ:s skrotningsnederlag i Vislanda, Annie gift 

med lantbrukaren Ernst Karlsson, Granhult, Måla-

skog, Egon innehavare av fädernegården, Anton 

verkstadsarbetare, Sunnerå, Ryssby, barnbarn, 

barnbarnsbarn, sonhustrur, svärson, syskon, övrig 

släkt och många vänner. 
 

 

Vislandabo såg 

sputniken 
 

Kl. 17,57 och under en och en halv 

minut framåt såg f.d. järnvägstjänste-

mannen K.G. Johansson i Vislanda en 

av våra nya satelliter. Hr Johansson, 

som har mycket god syn, såg det ly-

sande föremålet passera månen. Det 

föreföll avrundat och syntes tydligt. 

Föremålet färdades i östlig riktning. 

Det är svårt att säga, om det var 

Sputnik I eller II men hr Johansson 

tror själv inte att det var Sputnik II 

för som han sade: ”Jag hörde ingen 

hund skälla”. 

Vislanda 
  Det moderna självbetjäningstvätteriet i Gamla Badhuset är nu färdigt 

att tagas i bruk och kan beses fredagen den 15 och lördagen den 16 nov. 

kl. 14 – 20. De, som äro intresserade att bli medlemmar i nämnda tvätt-

inrättning kan anteckna medlemskap dessa dagar. Anmälan kan även 

göras per tel. 409. 

 

 

 
 

Vår kära lilla Mor 

Mormor och Farmor 

Hilda Kristina 

Karlsson 
har i dag stilla lämnat oss i tron på 

sin Frälsare och i djupaste sorg och 

saknad av oss, barn, barnbarn, 

barnbarnsbarn, syskon, övrig släkt 

och många vänner. 

Kroksnäs, Vislanda den 13/11 1957. 

HERMAN och ESTER 

ANNIE och ERNST 

EGON och SOLVEIG 

ANTON och DAGMAR 

Var finns en kärlek, som intill döden 

står oförändrad i alla öden, 
som likt Guds ängel oss övervakar 

och fordrar intet man allt försakar 

På denna jorden finns endast en, 
en moders kärlek är det allen. 

Sv. ps. 331. 
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Ur Smålandsposten N:o 180 Måndagen den 18 November 1957. 
 

Självbetjäningstvätt i Vislanda. 
 

  Vislanda gamla badhus, som under flera år stått oanvänt, har under denna höst genom-

gått en genomgripande renovering. Men nu skall det inte tjänstgöra som badhus utan som 

ett modernt tvätteri. 

  Två initiativrika herrar, byggmästare Eric Johansson och försäljningschef Anton 

Görgen, Vislanda, har varit de drivande krafterna och kan nu glädja sig över att ha lyckats 

mycket bra. Vattenfrågan är ju av vital betydelse för tvätteri, och den har man löst delvis 

genom att använda en djupborrad brunn, vars vatten får passera genom ett avjärnings-

filter, varefter vattnet är kristallklart. 

  Det nu renoverade huset innehåller en stor sal, kontor samt toalettrum. I kontoret finns 

bl.a. kokplatta samt servis m.m. för kaffedrickning. Lokalerna uppvärmes på elektrisk 

väg.  

  I stora salen finns två tvättmaskiner. Genom inställning av tidur slår maskinen auto-

matiskt ifrån efter inställd tid. Varje maskin är beräknad för 8 kg torr tvätt, och från 

blötläggningen till sista sköljningen tar det 40 min. Elförbrukningen uppgår till 6 kw pr 

timme. Från tvättmaskinen överföres kläderna till en centrifug. Alla delar av denna, vilka 

kommer i beröring med tvätten, är utförda i rostfritt stål. Säkerhetsblocket gör att 

centrifugen ej kan sättas igång förrän locket tillslutits. 

  Till sist föres tvätten till torksamlaren. Den torkar 8 kg centrifugerad tvätt på 15–20 min. 

Man har också sörjt för handtvätt genom rostfria blötläggningskar, tvättho samt för el. 

varmvattenberedare. För mangling har man en 

varmmangel med en valslängd av 1.600 mm. Den 

liksom strykmaskinen är försedd med värmeregu-

lator och försedd med fotbetjäning.  

  Vem skall nu betala det hela? Sammanlagda kost-

naden för allt klart och färdigt uppgår till 32.640 kr. 

Meningen är att bilda en förening, där medlem-

marna tecknar varsin andel. Med ett 10-årigt amorte-

ringslån och med medlemsantal av 48 beräknas en 

månadsavgift på kr. 5:70 pr medlem inklusive ränta. 

Strömförbrukningen får var och en svara för vid 

varje tvätt. En hel del Vislandabor har tecknat sig 

som medlemmar men ännu finns det möjlighet att få 

vara med och därigenom komma från det hårda 

arbete, som tvätt utan maskin är. Namnet på tvätt-

inrättningen blir troligen Vislanda Självbetjänings-

tvätteri. 
 
 
 

Förmanskurs vid sågverksskolan 

i Vislanda. 
 

  Vid sågverksskolan i Vislanda har påbörjats en 6-veckors kurs för förmän och blivande 

förmän inom sågverksindustrin.  

  Antalet elever är 21, och det fordras minst fyra års praktik inom sågverksrörelsen. 

Antalet anmälningar var i år större än antalet intagna elever. Centrala verkstadsskolan i 

Ljungby har hand om administrationen. Som kursledare och kontaktman fungerar kamrer 

Åke Gransvik, Vislanda. Under kursen kommer bl.a. att behandlas sortimentslära, 

maskinlära, arbetsledning, yrkesräkning och svenska. Undervisningen är kostnadsfri men 

får eleverna själva bekosta inackordering och läroböcker. Som lärare kommer dels 

yrkesmän från Vislanda och dels från andra platser att tjänstgöra. 

 

Rattfull Vislandabo 

gripen av Gemlataxi 
 

En rattfull Vislandayngling greps av 

en taxiförare från Gemla vid Bene-

stad vid halv 1-tiden natten till sönda-

gen. Taxiföraren hade jagat den 

flyende Vislandafyllon från Alvesta. 

Ynglingen hade där med sin bil kört 

så vårdslöst vid passerandet av taxin, 

som fått punktering, att en passage-

rare som hjälpte till med arbetet fått 

en lätt knuff. Vislandabon fördes se-

dan han gripitsi Benestad till polisen 

i Alvesta och för denne medgav han 

att han druckit sprit före färden. 

Passageraren hade inte fått några 

skador av bilknuffen. Vislandabon 

underkastades blodprov. 
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Ur Smålandsposten N:o 182 Torsdagen den 21 November 1957. 
 

Ny bil blev vrak 

vid Vislanda. 
 

  En trafikolycka inträffade på måndagen på väg 91 en km. väster om Vislanda. Där kom 

två personer från Göteborg i en bil. I det hala väglaget förlorade föraren herraväldet över 

fordonet. 

  Efter att bilen hade sladdat ett hundratal meter på vägen gick den av vägen mot en 

telefonstolpe, vilken knäcktes. Bilen blev liggande på sidan. Den blev totalförstörd. 

Föraren och passageraren undkom med några mindre blessyrer. De fördes i taxibil till 

provinsialläkaren dr F. Rosenqvist, och fick efter omplåstring lämna läkarmottagningen. 

Bilen var så gott som ny. 
 

Ur Smålandsposten N:o 183 Lördagen den 23 November 1957. 
 

Aftonunderhållning i Vislanda. 
 

  Vislanda hembygdsförening hade i onsdags kväll anordnat aftonunderhållning i central-

skolan.  

  Föreningens ordförande, lantbrukare Per Engkvist, Piggaboda, Vislanda, hälsade väl-

kommen. Vislanda musikcirkel hade ställt sig till förfogande och utförde flera musik-

stycken. Kamrer Åke Bohlin, Vislanda, sjöng till ackompanjemang av folkskollärare      

L. Widlund, Vislanda, ”Land du välsignade”, ”Dina ögon äro eldar” samt ”Hjärtats saga”. 

Kvällens föredragshållare var Erik Anderek, Älmhult, som talade över ämnet ”Det femte 

ståndet”. Han gav en ingående och intressant skildring av backstugusittares och torpares 

liv under 1800-talet. Efteråt följde kaffesamkväm och paketauktion som gav ett värdefullt 

tillskott till föreningens kassa. Hr Engkvist avtackade såväl medverkande som publik. 

Som avslutning visades en ljudfilm om fornminnesvården. 
 

Ur Smålandsposten N:o 184 Måndagen den 25 November 1957. 
 

Vislandabo fick äkta 

dansk skalle. 
 

  Vid 23-tiden i lördags kväll hittades på Elnarydsvägen i Vislanda en yngre Vislandabo 

liggande sanslös. Han fördes till läkare i Vislanda där han kvicknade till och blev 

omsedd. 

  Det visade sig, att han fått ett slag i huvudet. Polisen kopplades då in på ärendet, och tre 

danskar greps och fördes till polisstationen som misstänkta. De nekade men kvarhölls 

under natten för närmare kontroll. På söndagsförmiddagen erkände den ene, att han utan 

egentlig anledning givit Vislandabon en äkta s.k. dansk skalle. 

  Alla tre släpptes sedan, men våldsmannen har efterräkningar att vänta. Danskarna var 

endast på tillfälligt besök i Vislanda och saknar fast vistelseort men gärningsmannen har 

lämnat sådana garantier, att han ej behövde kvarhållas. 

 

Bil halkade av vägen. 
 

  I det hala väglaget i söndags råkade en bil från Växjö köra av vägen strax öster om 

vägskälet vid Kojtet, Vislanda. Bilen var på väg mot Vislanda. I en kurva kunde inte 

föraren på grund av halkan hålla bilen i rätt kurs. Bilen slog runt och hamnade på taket 

och blev liggande vänd mot Växjö. Utom föraren fanns två till i bilen men samtliga 

undkom lyckligtvis utan svårare skador. Bilen däremot fick taket och ena framsidan 

intryckt. 
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Ur Smålandsposten N:o 188 Måndagen den 2 December 1957. 
 

Vislanda RLF 

har jubilerat 
 

  I lördags kväll firade Vislanda RLF-avdelning 25-årsjubileum med ett trevligt samkväm 

i Tingsvallen.  

  Ordf. Arvid Johansson hälsade alla välkomna och särskilt tackade han alla dem, som 

varit med från början och hade hörsammat inbjudan. Vidare hälsades distriktsordföranden 

Göte Johansson, Linneryd. Denne höll sedan högtidstalet. Han lyckönskade Vislanda till 

dess förening och påvisade att en stark sammanhållning är något för ett svenskt jordbruk. 

Till slut uppmanade han till fortsatt arbete inom RLF-rörelsen. Hr Arvid Johansson 

tackade talaren samt uppläste ett antal telegram, som anlänt under kvällen. Avdelningen 

bjöd på kaffe, smörgåsar och tårta. 

  Ordf. lämnade en historik över de gångna 25 åren, varvid framkom, att vid starten skrev 

60 proc. av lantbrukarna in sig i föreningen. Åren 1933 – 1937 arbetades det mycket för 

att det skulle bildas en mejeriförening i Vislanda. På fem år hölls många möten och 

andelsteckning förekom, men antalet var för litet. Så tecknade Huseby 150 kor, och då 

kunde Vislandaortens mejeriförening bli verklighet. Till slut tackade ordf. Per Engkvist 

för det arbete denne nedlagt i föreningen, särskilt under de 14 år, han var ordförande. 

  Efter historiken överlämnade CP-ordf. Ernst Nilsson blommor från Vislanda CP-

avdelning. Yngve Hult uppvaktade med blommor från Vislanda SLU-avdelning. 

Malkolm Nilsson, Mistelås, uppvaktade med ordförandeklubba från ortsförbundet av 

RLF. Aron Karlsson, Espetuna, Blädinge, uppvaktade med blommor från Blädinge RLF-

avdelning, vilken är tvillingbror med Vislanda, enär båda avdelningarna bildades samma 

år. Hr Gunnar Johansson, Hönetorp, framförde Vislanda mejeris tack för gott samarbete 

och önskade lycka och framgångsrikt arbete. Lantbrukaren Per Engkvist, Piggaboda, 

gratulerade föreningen och tackade för inbjudan. Kommunalfullmäktiges ordf. Karl 

Karlsson framförde kommunens välgångsönskningar. Hr Göte Johansson, Linneryd, 

ansåg att kvinnorna inte skall glömmas vid ett så högtidligt tillfälle som detta, utan de bör 

få del av all denna hyllning, ty vad är landsbygden utan kvinnor. Ett fyrfaldigt leve 

utbringades för husmödrarna. 

  Efter tal och välgångsönskningar framträdde några Alvestaungdomar under ledning av 

Ingemar Ohlsson och utförde ett mycket trevligt underhållningsprogram. Samkvämet 

avslutades med en stunds dans efter Emil Ferms dragspelsmusik. 

  

 

 

 

 



 
144 

 

Ur Smålandsposten N:o 190 Torsdagen den 5 December 1957. 
 

Stella i Vislanda har vind i seglen 
 

  Syfabrik ger  

                 arbete åt 45 
 

  Om våren, i april och maj, har 

flickorna störst begär efter nya kjolar 

och blusar. Det vet Gunnar Agdén, 

som med framgång driver syfabriken 

Stella dam- & barnkläder i Vislanda. 

Detta företag har dock fullt tillfred-

ställande sysselsättning året runt – c:a 

45 anställda svarar för en kvalitativt 

högtstående och kvantitativt impone-

rande produktion. Tillverkningen 

läggs upp i stora serier, men arbetet 

blir inte alltför enahanda, eftersom 

branschen ju kräver ett ständigt byte 

av modeller och färger. 

  Som så många andra textilmän 

började Gunnar Agdén sin verksamhet 

i Borås, där han några år frestade 

marknaden med Sjömarken som ope-

rationsbas. Till Vislanda kom han år 

1951 och började då i mindre skala, 

med till en början fem anställda, driva 

syfabrik. Företaget har sedan dess ut-

vecklats till en betydande konfektions-

industri. 

  De anställda är nu c:a 45, och pro-

duktionen av huvudsakligen barn-

kläder, kjolar, klänningar och blusar 

säljs från Värmland i norr till Skånes 

sydspets i söder. 

 

 

250 – 300 blusar 
 

och 150 klänningar är en tämligen nor-

mal dagsproduktion för Stella. Flickor-

na är duktiga och har bra maskiner att 

demonstrera förmågan på – symaskinshjulen snurrar i silvercirklar dagen lång, neonljuset 

lyser i vintermörkret och musik under arbetet – ”Plocka vill jag skogsviol”, ”Royal 

Garden Blues”, ”Sancta Lucia” – strömmar ur högtalare i rummen. 

  Nere i källaren håller tillskärarna hus. Det är skickliga gossar, som kan konsten att snitsa 

till modellerna. Väggarna är fullhängda med pappersschabloner och i lagret finns c:a 

50.000 meter tyg – enfärgat, randigt, rutigt, prickigt eller annorlunda mönstrat. Här finns 

fina skärmaskiner, med vars hjälp nästan otroliga ting kan uträttas, stora skräddarsaxar 

och långa bord. 

 

Flitiga flickor arbetar vid maskiner och pressjärn. 

Fabrikör Gunnar Agdén diskuterar något ”sye” med en av 

sina anställda. 
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C:a 15 klänningstyger 
 

och 8–10 blusmodeller brukar fabriken arbeta med samtidigt. Vår och höst skiftar man 

om enligt det aktuella modets krav. Blusarna får en annan krage, en annan skärning eller 

en annan färg och klänningarna blir också vederbörligen anpassade efter omständlig-

heterna. 

  Två resande bearbetar marknaden för Stella dam och barnkläder. Distributionen sker 

huvudsakligen per järnväg från Vislanda. 

  Företaget har alla åren i Vislanda haft full sysselsättning. Av de fem anställda, som var 

med från starten, finns tre kvar. Men omsättningen av de unga flickorna är givetvis rätt 

stor – många gifter sig eller flyttar till annan ort. 

  Fabrikör Agdén gör vad han kan för att alla ska trivas. Arbetslokalerna är väl upplysta, 

och personalen har ett eget lunchrum, där man har möjlighet att koka kaffe eller annat 

stimulerande. 

  Stella-fabriken har sin huvudanläggning i utkanten av Vislanda samhälle men har på 

senare tid öppnat en filial i en lokal i närheten av järnvägsstationen. 

  Detta borde väl bevisa, att företaget har god vind i seglen, och att det stabiliserat sig väl i 

bygden. 

 

Från Vislanda, meddelas: 

  Vid högmässan i Vislanda kyrka adventssöndagen medverkade kyrkokören under 

gudstjänsten, då kören sjöng ”Hosianna” av Vogler och ”Se han kommer, fredens furste” 

av Richard Norén. Predikant och liturg var kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda. Efter 

gudstjänsten sjöng kören ”In dulci Jubilo” av Buxtehude. Stråkstämmorna utfördes av 

fotograf E. Lundberg och konstsmed Harald Andersson, Vislanda. Vid orgeln tjänstgjorde 

musikdirektör Per Jonson, Växjö. Därefter sjöngs ”Så låt oss öppna snart” av Daniel 

Olson samt som avslutning ”Adventskantat” av Axel Boberg. Solopartierna sjöngs av fru 

Frida Koch-Wolf och kantor Ernst Rosengren, Vislanda, som också dirigerade kören. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 191 Lördagen den 7 December 1957. 
 

Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ett råkallt dunkel mötte 

varthän än blicken såg, 

och grå kring tak och toppar 

den mulna dagen låg; 

ej ens vid middagstiden 

man kunde inomhus 

med dagsbestyren ordna, 

om än man tände ljus. 

  

Men se, då föddes plötsligt 

en klarblå himmelflik, 

som ökade och växte 

sig ut kring skog och vik; 

och skogen log och lyfte  

sitt vardagsgrå visir, 

och snart var hela rymden 

en glimmande safir. –  

 

Och gubben Lars, som tjurat 

och gått där trilsk och tvär 

och tyckt att livet varit 

ett enda tungt besvär, 

han glömde nu för ljuset 

och solen allt sitt ve, 

och några motigheter 

han mer ej kunde se… 

 

Han vände sig mot gumman, 

som gick där giktakrank, 

och sporde vek i tonen: 

”Hur känns dä´ i din skank?” 

Och gummans vemodsrynkor 

vid munnen liksom fick 

en liten bukt av småskratt 

som tände håg och blick. –  
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Ur Smålandsposten N:o 192 Lördagen den 7 December 1957. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Stort och gott Bröd 
av bästa kvalité erhåller Ni från 

HEMBYGDENS CONDITORI. 

Tel. 70. VISLANDA. Tel. 70. 

CYKEL - RADIO 

SPORT 
Vislanda.  Tel. 33. 

ALLT INOM BRANSCHEN! 

Stor sortering! 

Auktoriserad försäljare av 

Stihl-Monark motorsåg. 

 

 
 

 

Ombud: Kantor Ernst Rosengren. Tel. 41. 

Västerhedes Cafe Conditori 
Rekommenderas ! 

GOTT KAFFE                         GOTT BRÖD 

Beställningar till julen mottages 

Telefon 72 Vislanda 

BIL- och GUMMIREPARATIONSVERKSTAD 

Bilgummi av olika fabrikat.          –          Snödäck.  

Fullständig service. 

BP BENSIN och OLJOR. RESERVDELSLAGER. 

 

 

 
 

Alltid välkommen till 

Vislanda Bilstation 
Victor Karlsson & Co. Tel. 30. 

 

 

 

 

 

 
 

  Lämpliga  

                 Julklappar 

Fick- och armbandsur, Pen-

dyler och Lod-ur i nya 

modeller. 

För övrigt allt inom 

branschen. 

Barometrar och glasögon 

i stor sortering. 

 

OTTO SJÖÖ 
Ur- och optisk affär. 

Tel. 111. 
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Ur Smålandsposten N:o 199 Lördagen den 21 December 1957. 
 

Dödsfall. 
 

Samuel Svensson †. Lantbrukaren Samuel Svens-

son, Tubbamåla, Vislanda, har avlidit efter en kort 

sjukdom. 

  Han var född 1896 i Haghult, Virestad. Svensson 

var sysselsatt med jordbruksarbete i orten till 1927 

då han köpte en gård i Tubbamåla, Vislanda, vilken 

han brukade med hjälp av en syster. Den avlidne 

efterlämnar minnet av en arbetsam och hjälpsam 

man av gamla stammen, varför saknaden är stor hos 

grannar och en mycket stor vänkrets. 

  Närmast sörjes han av syskon och syskonbarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 201 Tisdagen den 24 December 1957. 
 
Från Vislanda, meddelas: 
  Logen Wieselgrens förhoppning i Vislanda, har firat Luciahögtid i Ordenshuset under god 

tillslutning. Efter pianomusik av A. Areskog intågade så Lucia Barbro Västerhede, åtföljd av 

sina tärnor och framförde en vacker Luciatablå. Efter detta ordnades frågetävling med de 

yngsta. Så småningom fick även stora barn vara med. Den trevliga sammankomsten av-

slutades med dans. 

  På söndagen besökte Lucia med tärnor ålderdomshemmet, där Luciatablå framfördes, och de 

gamla bjöds på kaffe. Detta var femte året i följd, som godtemplarlogen besökt ålderdoms-

hemmet med Lucia, och att de gamla uppskattat dessa besök gavs många bevis på. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 202 Lördagen den 28 December 1957. 
 
Från Vislanda, meddelas: 
  I Vislanda inleddes julen som vanligt med jul-

bön vid samhället julgran på västra järnvägs-

torget. Vislanda musikkår spelade ett potpurri av 

julsånger, varefter en barnkör sjöng ”Nu så kom-

mer julen” och ”Nu tändas tusen juleljus”. Kyr-

koherde Eskil Jonson höll en kort andaktsstund, 

som omramades av psalmsång. I juldagens otte-

sång och högmässa tjänstgjorde kyrkoherde Jon-

son som liturg och predikant. En ungdomskör sjöng ”Stilla natt” och kyrkokören sjöng ”Helga 

natt, jag hälsar dig” av I. Widéen, samt ”Det är en ros utsprungen”. Juloffret framme i koret 

uppgick till 510 kronor. 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att 

vår älskade broder och svåger 

Hemmansägaren 

Samuel Svensson 
* 10/6 1896 

har i dag stilla insomnat efter en kort 

tids sjukdom, djupt sörjd och saknad 

men i ljusaste minne bevarad. 

Haghult och Liatorp den 16/12 1957. 

SYSKONEN. 

O låt mig i min sista stund 

Få höra av din egen mund 

Som liv och ande talar. 

Hur gott det är att bo hos dig, 

Och att du rum berett åt mig 

I dina ljusa salar. 

 

 

Gösta Johansson 

Ragnhild Ahlqvist 

Blädinge.                               Vislanda.                                     

Julafton 1957. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 


