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Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten  

1950 – 1959. 
 

Sammanställda av Anders Ring, Vislanda. 

 

 

 

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

  70 år fyller i morgon föreståndarinnan för Häradsbäcks telefonstation änkefru Hilma 

Carlsson, Häradsbäck. 

  Fru Carlsson är född i Ljungby i Kalmar län och har vistats på olika platser. Bl.a. har 

hon en tid varit i Amerika, där hon ingick äktenskap med numera framlidne skräddare-

mästaren Vilhelm Carlsson. Efter återkomsten till Sverige köptes Trekanten i Härads-

bäck. Fru Carlsson har sedan år 1931 varit föreståndarinna för Häradsbäcks telefon-

station. Denna syssla sköter hon fortfarande på ett mycket energiskt och plikttroget sätt. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 34 Torsdagen den 2 Mars 1950. 
 

Dödsfall. 
 

  I sitt hem avled i tisdags änkefru Jenny 

Persson, Spjutaretorp, Härlunda. 

  Den avlidna, som vid sin bortgång var i sitt 

69:e år, var född i Krampamåla, Härlunda. 

Änka sedan 16 år har hon bott ensam och skött 

sitt hem samt sysslat mycket med diverse 

handarbeten. 

  Närmast sörjande är syskon, varav en syster i 

USA, svåger och syskonbarn.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 44 Söndagen den 19 Mars 1950. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller i dag hemmansägaren Yngve Svensson, Torbjörnahult, Härlunda. 

  Han är född i Hovmantorp och är en mångkunnig man, som hunnit med litet av varje 

under sitt halvsekel. Sålunda har han bl.a. haft bilstation i Urshult och varit ägare till 

Femlingehults Södregård i Virestad. Därifrån flyttade han till den gård, han nu äger. Han 

är varmt intresserad av skogsbruk och fiske. Dessutom bedriver han handel med 

trädgårdsprodukter m.m. 

 

 

 
 

Vår kära syster o. moster 

Jenny Persson 
har i dag stilla insomnat i sitt 69:e 

levnadsår. Sörjd av oss, övrig släkt 

och vänner. 

Spjutaretorp, Härlunda den 28/2 1950. 

Syskon och Syskonbarn. 

Sv. ps. 561. 

  För dem, som önskar följa den avlidna 

till hennes sista vilorum, meddelas att 

jordfästningen äger rum i Almundsryds 
kyrka söndagen den 5 mars kl. 10,30. 

  Meddelas endast på detta sätt.     
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Ur Smålandsposten N:o 45 Tisdagen den 21 Mars 1950. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller på torsdag fru Edit Vinberg, maka till åkeriägare Ivar Vinberg, Häradsbäck, 

Härlunda.  

  Fru Vinberg är född och uppväxt i Härlunda. En tid har hon vistats i Amerika. Där 

ingick hon äktenskap med nuvarande lastbilsägaren Ivar Vinberg. Fru Vinberg innehar en 

garn- och manufakturaffär i Häradsbäck, som hon sköter på ett utmärkt sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 48 Tisdagen den 28 Mars 1950. 
 
Födelsedag. 
 

90-åring. 
 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

  90 år fyller i morgon hemmansägaren Sven Johan Svensson, Husjönäs, Härlunda. 

  Jubilaren, som är församlingens äldste bonde, är född i Siggaboda, som fadern då 

innehade på arrende. I tidiga år flyttade han med föräldrarna till Husjönäs, sedan de köpt 

ett hemman där. På denna plats har Svensson sedermera utan avbrott bott. 1886 ingick 

han äktenskap samt övertog samma år föräldragården.  

  Den gamle hedersmannen har varit djupt förankrad i modernäringen samt alltid gjort sig 

känd som en arbetsam, redbar och skötsam man. Han har i yngre år varit flitigt anlitad i 

kommunala värv. Sålunda har han bl.a. varit ledamot i kyrko- och skolråd, kommunal-

nämnd, fattigvårdsstyrelse etc. Såväl i det enskilda livet som offentligt har han blivit 

mycket uppskattad. Såsom lokal kulturminnesbärare är han en av ortens allra främsta. 

Alltjämt är jubilaren, som är änkling sedan 1936, vid god hälsa och vistas dagligen uppe. 

Han vårdas ömt av sina hemmavarande barn, som även sköter hemmet. 

 

 

 

 

 

Sven Johan Svensson. 
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Ur Smålandsposten N:o 49 Torsdagen den 30 Mars 1950. 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dödsfall. 

 

  Efter sakta avtynande avled i tisdags å Härlunda ålderdomshem f. hemmansägaren 

Johan Larsson, Karsemåla, Härlunda. 

  Han var församlingens äldste medlem och vid sitt frånfälle 91 år gammal, född i           

V. Torsås innehade han i tidigare ungdomsår ett litet lantbruk i denna socken tillsammans 

med sin första hustru, som han emellertid tidigt miste. Då han ånyo ingick äktenskap, 

köpte han i Karsemåla, Härlunda en gård, som han senare utökade med en intilliggande 

torplägenhet. På denna plats utförde han sin egentliga livsgärning och var bosatt där i 

närmare 60 år. Strävsam och orädd för arbete var Johan Larsson samtidigt jordbrukare 

och byslaktare. Trots många personliga prövningar – som exempel kan nämnas att 

makarna vid ett tillfälle fick begrava tre av sina barn på samma dag – behöll han in i höga 

ålderdomen ett gott humör och stor andlig och kroppslig vitalitet. Änkling blev han för 

andra gången år 1922. Sitt jordbruk överlämnade han för flera år sedan till en av sönerna 

och vårdades sista tiden huvudsakligen hos sonen Axel och dennes maka. Endast en kort 

tid vistades han på ålderdomshemmet i Häradsbäck, där han nu slutat sitt långa och 

strävsamma liv. 

  Han sörjes närmast av nio barn och deras familjer samt en åldrig broder. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår älskade far, morfar och farfar 

Johan Larsson 
född den 5/2 1859, 

som i dag lugnt och stilla insomnat i tron på sin Frälsare, djupt 

sörjd och saknad och i tacksamt minne bevarad av oss. 

Härlunda, V. Torsås och U.S.A. den 28/3 1950. 

 

 

 

 

 

 

Barnbarn. 
 

Jag tager farväl och bjuder god natt, 

Åt hemmet farväl jag nu säger. 

Re´n länge jag lidit och lutat så matt 

Mitt huvud mot plågornas läger. 

Jag ber till min Gud 

Om nåd för min själ 

Och hjälp för de mina till evigt väl, 

Min Fader mig hörde i nöden, 

Nu finner jag vila i döden. 

Sv. Ps. 574. 

Augusta. 

Annie och Rickard. 

Salomon och Nansy. 

Ellen och Anton. 

Agnes och Klas. 

Axel och Nelly. 

Klas och Lilly. 

Jenny och Johan. 

Nina och Hilding. 
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Ur Smålandsposten N:o 53 Torsdagen den 6 April 1950. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller långfredagen fru Lilly Martina Johansson, Karsemåla, Härlunda, maka till 

hemmansägare Klas Johansson, därstädes. 

  Hon är född i V. Torsås och innehade i ungdomen olika anställningar. Efter giftermålet 

med K. Johansson övertog de makens fädernegård. Här har fru Johansson tillsammans 

med sin make fostrat en stor barnaskara och i övrigt förestått sitt hem på ett dugande sätt 

och är numera, sedan hennes makes sjukdom gjort det nödvändigt, hemmets och jord-

brukets egentliga styre. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 55 Tisdagen den 11 April 1950. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 70 Söndagen den 7 Maj 1950. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter ett långt men tåligt buret lidande avled i 

fredags fru Emma Pettersson, Häradsbäck, 

Härlunda, maka till hemmansägaren Alfred 

Pettersson i sitt 69:e levnadsår.  

  Fru Pettersson var född på den plats, där hon 

hela sitt liv bodde. Hon var den yngsta av sju 

syskon, av vilka fem utvandrade till USA, och 

således föll på hennes lott att stanna hemma 

hos föräldrarna. Efter deras död ingick hon 

äktenskap, varefter makarna köpte till ett 

område, som de uppodlade. Den avlidna var en 

arbetsam kvinna, som helt ägnade sig åt hem-

met och de sina. Hon sörjes närmast av make 

och tre barn, vilka ömt har vårdat henne under 

en lång sjukdomstid. Dessutom sörjes hon av 

tre syskon i Amerika samt övrig släkt och en 

talrik vänkrets. 

 

 

 

 

Frank Johansson 

Lilian Kristiansson 

Härlunda.                     Strömsnäsbruk. 

Påskafton. 

Gösta Svensson 

Greta Lööv 

Östra Torsås.                        Härlunda. 

 

 

 

Emil Hörberg 

Ida Pilegaard 

Härlunda.                 Aarhus Danmark. 

Påskafton 1950. 

                  

 
                                

 

 

 

Förlovade 

 

 

 
 

Min älskade maka och vår 

kära lilla mor och mormor 

Emma Karolina 
Pettersson 

har i dag efter ett långt och tåligt 

buret lidande stilla avlidit i sitt 69:de 

levnadsår djupt sörjd och saknad 

samt i ljust och tacksamt minne 

bevarad av mig, barn, barnbarn, 

syskon, övrig släkt och många 

vänner. 

Häradsbäck den 5/5 1950. 

ALFRED PETTERSSON. 

Adolf. 

Ella och Axel. 

Britta. 

Ernst. 

Sv. ps. 138 o. 560. 
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Ur Smålandsposten N:o 67 Onsdagen den 3 Maj 1950. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter en tids sjuklighet avled natten till 

tisdagen i sitt hem änkefru Mathilda Lindahl, 

Krampanäs, Härlunda, 75 år gammal. 

  Hon var född i Holdala, V. Torsås. I unga år 

gifte hon sig med Magni Lindahl, och makarna 

köpte en gård i Möcklehult, samma socken, där 

de var bosatta en längre tid. Medan flera av 

barnen ännu var små, blev fru Lindahl änka 

och flyttade efter en tid till Härlunda, där hon 

köpte hemmandel i Krampanäs. Handlings-

kraftigt och dugande förestod hon hommet och 

skötte sitt jordbruk med sina barns hjälp. 

Mathilda Lindahl trivdes bäst i sitt hem och 

var trogen och uppoffrande i sin gärning för 

familjen. 

  Närmast sörjande är två söner och sex döttrar 

jämte barnbarn och syskon. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 74 Söndagen den 14 Maj 1950. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller i morgon hemmansägaren Viktor Karlsson, Gäddegölshult, Härlunda. 

  Jubilaren är född och uppväxt på samma plats, han sitt liv vistats. På sin fädernegård har 

den energiske och kunnige lantbrukaren utfört en berömvärd odalmannagärning. Gården 

övertog han efter sina morföräldrar. Vid sidan om de löpande lantbruksgöromålen har han 

utfört avsevärda grundförbättringar av olika slag å hus och jord. Han har även med vaket 

intresse deltagit i det kommunala arbetet i egenskap av ledamot i kommunalnämnden, 

fattigvårdsstyrelsen etc. 

 

Gräsbrand i Häradsbäck.  Två pojkar i femårsåldern tände på torsdagen eld på ett gräs-

och ljungområde bakom mejeriet i Häradsbäck. 

  Lyckligtvis observerades branden av ett tiotal personer, som släckte, innan mer än 

omkring 20 kvm. hade bränts av. Alldeles i närheten av brandplatsen ligger ett sågverk 

och andra byggnader. Brandkåren tillkallades, men när den kom fram, var elden redan 

släckt. 

 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att 

Herren Gud behagat 

hädankalla 

vår kära lilla mor 

och mormor 

Mathilda Lindahl 
som lugnt och stilla lämnat oss i dag 

i vårt hem i sitt 76:e levnadsår, djupt 

sörjd och saknad av oss, syskon, 

släkt och vänner. 

Krampanäs, Häradsbäck den 2 maj 1950. 

Barn och Barnbarn. 

Tyst, var stilla, Mor har somnat 

Hjärtat stannat, stelnat, domnat, 

Detta varma modershjärta 

Lika i båd´ fröjd och smärta, 

Som så mycken kärlek skänkte 

På sig själv så sällan tänkte, 

Som slog för oss i det sista 

Innan än det hunnit brista, 

Detta hjärta har nu domnat 

Tyst, var stilla Mor har somnat. 

Sv. ps. 560. 
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Ur Smålandsposten N:o 75 Tisdagen den 16 Maj 1950. 
 

Ny kyrkorgel i 
Härlunda. 

 
Den gamla, vackra orgel- 

fasaden är kvar. 

 
 

  Under de senaste veckorna har ny orgel byggts i Härlunda kyrka av den välkända 

orgelfirman A. Mårtensson i Lund. 

  Dispositionen har uppgjorts av domkyrkoorganisten Gotthard Arnér i Växjö, som även 

varit kontrollant och besiktningsman. Vid avsyningen, som ägde rum förra veckan, fick 

orgeln de amplaste vitsord, och orgelbyggare A. Mårtensson har genom detta liksom 

tidigare verk dokumenterat sig som en av våra allra främsta orgelbyggare.  

  Från gamla orgeln har endast den elektriska fläkten, som insattes för c:a tio år sedan av 

samme orgelbyggare, samt den vackra, över 100-åriga orgelfasaden använts. 

  Den nya orgeln, som är av ungefär samma storlek som den gamla, har tretton själv-

ständiga stämmor och är byggd med slejflådor och pneumatiskt spel- och registertraktur.  

  Att den gamla orgeln, som byggdes 1920 av Walcker & C:o, Ludvigsburg, efter det för 

en kyrkoorgel relativt kort tid måste kasseras, har främst berott på att materialet i 

densamma varit för dåligt. Men även i klangligt hänseende motsvarar den icke nutida 

fordringar. 

  Den nya orgeln, som kontrakterades för ungefär fyra år sedan, har betingat ett pris av c:a 

20,000 kronor. 

  På torsdag, Kristi himmelsfärdsdag, inviges orgeln för sitt ändamål av kontraktsprosten 

R. Rydeman i Virestad. Vid orgeln tjänstgör då domkyrkoorganisten Gotthard Arnér, 

Växjö.  

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 79 Tisdagen den 23 Maj 1950. 
 

Dödsfall.  
 

Efter en kort sjukdom avled i söndags f. jord-

bruksarbetaren Frans Olofsson, Långhult, 

Härlunda, 75 år gammal.  

  Han var född i nämnda församling, där han 

varit bosatt på olika platser och mestadels 

arbetat i jordbruk i trakten. Han var en arbet-

sam och redbar man. 

  Han sörjes närmast av maka och barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade make 

och vår käre far och morfar 

Frans Olofsson 
                  * den   4/7 1875, 

                  † den 22/5 1950, 

har idag lugnt och stilla lämnat oss 

på Växjö lasarett, djupt sörjd och i 

tacksamt minne bevarad av oss släkt 

och vänner. 

Långhult, Häradsbäck den 22/5 1950. 

AMANDA OLOFSSON 
Barnen och Barnbarnen 

Sv. Ps. 553. 
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Bygdegård i Härlunda.  Härlunda bygdegårdsförening har haft årsstämma. 

  Sju ledamöter i styrelsen stod i tur att avgå genom lottning, vilka omvaldes, nämligen E. 

Johansson, Ellagölshult, S. Svensson, Petersborg, J. Lindgren, Häradsbäck, S. Bergström, 

Diö, T. Svensson, Gäddegölshult, F. Johansson, Häradsbäck och A. Svensson, Krampa-

måla. Till ordförande valdes S. Svensson, Petersborg. Till revisorer valdes hrr A. Tranvik, 

Trolleboda och A. Gustafsson, Gäddegölshult. 

  Styrelsen fick i uppdrag att så fort sig göra låter uppföra bygdegård på plats, som förut 

bestämts. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 83 Torsdagen den 1 Juni 1950. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 85 Lördagen den 4 Juni 1950. 
 
Härlundabil kolliderade i Blekinge. En lastbil från Härlunda har nära Asarum kolliderat 

med en lättviktsmotorcykel. 

  Lastbilen körde med låg fart, enär flera cyklister åkte på vägen. Lättviktsmotorcykeln 

kom från en biväg, och tydligen observerade föraren icke lastbilen utan körde rakt på 

denna. Motorcyklisten bröt härvid ena benet och ådrog sig en del skrubbsår. Lättviktaren 

blev i det närmaste förstörd, men lastbilen klarade sig med några mindre skador. I 

ambulans fördes den skadade till Karlshamns lasarett där han fick kvarstanna. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 90 Tisdagen den 13 Juni 1950. 
 

Dödsfall. 
 

  I Växjö avled i söndags hemmansägaren Sven 

Magni Håkansson, Långasjömåla, Härlunda i 

en ålder av 75 år. 

  Han var född i Björnhult, samma socken. I 

ungdomen arbetade han som lantbruksarbetare 

på flera platser och inköpte sedermera egen 

gård i Långasjömåla. Under den långa tid han 

innehade gården gjorde han på denna ett flertal 

förbättringar. Han var en arbetsam och duktig 

man, som efterlämnar ett aktat minne. 

  Närmast sörjande är maka, sju döttrar och 

barnbarn. 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Sjöberg 

Ruth Petersson 

Virestad.                               Härlunda. 

Hässleholm, pingstafton. 

  

 

 

 

 

Förlovade 

 

 

 
 

Vår käre, gode make 

och far 

Sven Magni 
Håkansson 

* den 2/9 1874 

insomnade stilla i dag å Växjö 

lasarett. I vår stora sorg och saknad 

deltar släkt och vänner. 

Långasjömåla den 11/6 1950. 

EMMA HÅKANSSON. 

Barn och barnbarn. 

Sv. ps. 331. 
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De gamlas dag i Härlunda.  De gamlas dag firades i söndags i Härlunda. En talrik skara 

åldringar från 70 år och däröver hade hörsammat kallelsen och infunnit sig till högmäs-

san, under vilken även förekom nattvardsgång. 

  Efter gudstjänsten var de gamla inbjudna till samkväm i prästgården, och under detta 

blev de trakterade med kaffe, kakor och smörgåsar samt tårta och ostkaka. Under 

gemytlig samvaro fick de gamla utbyta tankar med varandra och uppleva gemensamma 

minnen. Sång och musik urfördes av pastor Lindgren och kantor Henriksson. Den 

förstnämnde höll tal till de gamla och minde om dem, som gått bort sedan de gamlas dag 

förra året. Med utgång från textorden ”Edra hjärtan vare icke oroliga” höll pastor 

Lindgren en kortare betraktelse, varefter högtidligheten avslutades med bön och 

psalmsång. 

  För själva förplägnaden i prästgården svarade de kyrkliga sykretsarna. Liksom under 

tidigare år hade församlingens bilägare även denna gång gratis ställt sina fordon till de 

gamlas förfogande. 

 

 

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

 
Bröllop. 
 

  I Härlunda prästgård sammanvigdes på midsommarafton hemmansägaren Joh. Gust. 

Lennart Nilsson och fröken Anna Solvig Johansson, båda från Karsemåla. Vigsel-

förrättare var komminister J. Lindgren. 

 

  I Härlunda kyrka sammanvigdes midsommarafton hr Karl Georg Karlsson, Häradsmåla, 

Häradsbäck, och fröken Svea Annette Johansson, dotter till målaremästaren Edvin 

Johansson och hans maka, Hårdahult, Billarp. Akten inleddes med bröllopsmarsch av R. 

Wagner. Vigseln förrättades av komm. John Lindgren, som även utförde brudmässan. 

Kantor Henriksson sjöng ”Lovsång” av Beethoven och spelade preludium i A-dur av 

Johann Gottfried Walther. 

  Efter vigseln hade brudens föräldrar inbjudit ett stort antal gäster till middag å Hagadals 

pensionat. Härunder blev brudparet föremål för hyllningar av olika slag. 

 

  Midsommardagen sammanvigdes i Härlunda kyrka sliparen Frans Gösta Piehl, 

Trollhättan, och fröken Signe Emilia Hörberg, dotter till framlidne kyrkovärden Magni 

Hörberg, Häradsmåla, Häradsbäck, och hans efterlevande maka. Akten inleddes med att 

kantor Henriksson spelade preludium i B-dur av J. S. Bach, varefter fröken Viola 

Andersson, Spjutaretorp, sjöng ”Jag kan icke räkna dem alla”. Vigseln förrättades av 

komm. John Lindgren, som även sjöng brudmässan. Kantor Henriksson sjöng ”Lovoffer” 

av Josephson och spelade ”Bröllopsmarsch” av Felix Mendelsohn. 

  Efter vigseln gav brudens moder middag för ett stort antal gäster å Hagadals pensionat, 

varvid brudparet hyllades med tal och sång. Ett flertal telegram anlände. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 98 Torsdagen den 29 Juni 1950. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gösta Henriksson 

Sally Svensson 

Härlunda. 

Midsommarafton 1950. 

  

 

 

 

 

Förlovade 
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Härlunda kyrka.  Riksantikvarieämbetet har avstyrkt att lysrör installeras på altar-

uppställningen i Härlunda kyrka. 

  Detta gäller även, att lysrör anbringas på orgelläktaren. 

  Ytterbelysningen på kyrkan bör också undvikas, och detta gäller alldeles särskilt 

kyrkans nordöstra hörn. Förslag till armatur och el. installation skall godkännas av 

Byggnadstyrelsen. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 101 Tisdagen den 4 Juli 1950. 
 

Dödsfall. 
 

  Ett oväntat dödsfall, som väckt stor förstäm-

ning i orten, inträffade på söndagen, då 

charkuterihandlanden John Pettersson, 

Häradsbäck, avled utan föregående sjukdom 

endast 39 år gammal. 

  Ännu på lördagen var han fullt frisk och kör-

de då vanlig försäljningstur med sin charku-

teribil. På söndagen besökte han sin makas 

broder i Jät och drabbades av en blodpropp, 

som gick till hjärtat och ändade hans liv. 

  Den bortgångne var född i Kvarnamåla, där 

fadern drev affärsrörelse. År 1944 kom han till 

Häradsbäck, där han övertog en charkuteri-

affär, som han därefter innehaft. För ett par år 

sedan byggde han ny modern affärsfastighet 

och bedrev även försäljning vid reguljära 

bilturer. Som affärsman var han synnerligen 

driftig och skicklig och åtnjöt i hög grad 

förtroende hos sina kunder tack vare sina 

sunda och redbara affärsprinciper. Även i det 

personliga umgänget var han högt uppskattad 

för sina egenskaper. 

  Närmast sörjes den så tidigt bortgångne av 

maka och en minderårig dotter. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 106 Torsdagen den 13 Juli 1950. 
 
Begravning. 
 

  Under högtidliga former jordfästes i söndags å Härlunda kyrkogård charkuteri-

handlanden John Pettersson, Häradsbäck. 

  Jordfästningen förrättades av komminister John Lindgren, som med utgång från 

textorden ”Det är blott ett steg mellan livet och döden” höll ett allvarsmättat griftetal. Tal 

hölls vid graven av den avlidnes bröder samt av handlande Karl Olsson, Jät, trävaru-

handlanden Viktor Andersson, Häradsbäck, och kantor H. Henriksson, Häradsbäck. En 

överväldigande mängd blommor och kransar nedlades vid graven. Den avlidnes minne 

har även hedrats med gåvor till kyrkans blomsterfond. 

 

 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att 

Gud idag hastigt hemkallat 

min älskade make 

och min käre far 

Charkuterist 

John Valdemar 
Pettersson 

i sitt 39:e levnadsår djupt sörjd men i 

ljust minne bevarad av oss, syskon, 

släkt och många vänner. 

Häradsbäck den 2 juli 1950. 

ELSA PETTERSSON. 

Gun. 

Sv. ps. 335. 

Det kan med ord ej nämnas 
Vad sorgen kännes tung. 

Varför skulle du oss lämna, 

Du som ännu var så ung. 
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Ur Smålandsposten N:o 107 Lördagen den 15 Juli 1950. 
 

Helga Lindberg: 

Morgondröm. 
 

Än dröjer solen borta från fönstrets mörka kors, 

men gryningsvinden fläktar svagt härinne, 

i vakendröm jag vandrar bland daggvåt ljung och pors 

och barndomstiden vaknar i mitt minne. 

 

Här bröto fädren tegar, här timrade de hus 

och reste gråstensmonument med möda. 

Än släktens öden framstå i sägendunkelt ljus, 

Allt medan livets djupa källor flöda. 

 

Se, ännu blommar blåklint i svedjeåkerns råg 

och akvilejan lyser invid grinden. 

En slåtteräng med klöver, helt nära insjövåg,  

bemänger med sin doft den svala vinden. 

 

Var hälsad, du min hembygd, i sommarfager skrud, 

med nattviol och smultronrött i dungen. 

Du bär från alltets herre, ett mäktigt, ordlöst bud, 

att från Hans händer skönheten är sprungen. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 110 Torsdagen den 20 Juli 1950. 
 
Olyckshändelse i Härlunda.  När lantbrukaren Fritz Johansson, Hårdahult, och hans 

hustru häromdagen höll på att lasta hö sprang hästen plötsligt med skrindan, vari fru 

Johansson befann sig.  

  Johansson sprang fram och högg tag i hästens betsel, men kunde inte hejda hästen, utan 

släpades med. När han till sist måste släppa taget sprang hästen upp i ett stenrös, varvid 

fru Johansson slungades av lasset. I fallet bröt hon ena benet vid ankeln. Hon fördes 

omedelbart till Växjö lasarett för vård. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 113 Tisdagen den 25 Juli 1950. 
 
Dödsfall. 
 

  Natten till söndagen avled i sitt hem i Häradsbäck efter en längre tids sjukdom 

fastighetsägaren Henrik Olsson. Han var född 1878 i Härlunda. Närmast sörjande är maka 

och två söner. 
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Ur Smålandsposten N:o 117 Tisdagen den 1 Augusti 1950. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 125 Tisdagen den 15 Augusti 1950. 
 
Födelsedag. 

 

  60 år fyller i morgon hemmansägaren Per Helmod Petersson, Vinskalle, Härlunda. 

  Petersson är född på den gård han nu innehar. Han övertog gården efter föräldrarna när 

han ingick äktenskap. Han har nedlagt betydande förbättringar på jordbruket och 

byggnaderna. I flera år har han varit ledamot i kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse. 

Genom sitt goda och kamratliga sinnelag har han vunnit många vänner. 

 

  60 år fyller i dag fru Emma Johansson, Häradsbäck, maka till bagarmästare Otto Johans-

son. 
 
 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 130 Torsdagen den 24 Augusti 1950. 
 
Skolväsendet i Härlunda.  Domkapitlet tillstyrker förslag till organisationsplan för 

Härlunda skoldistrikt.  

  Förslaget innebär, att följande skolor skall uppehållas inom distriktet: Häradsbäck, 

anordnad enligt B1Ab-formen, och med 7 kl. för hela skoldistriktet centraliserat hit. 

Spjutaretorp, anordnad enligt B3-formen med 6-klassig skola. Till Häradsbäcks 

skolområde hänföres förutvarande Hårdahults och Karsemålas skolområden. Skolkursen 

 

 
 

Min älskade Make 

vår käre Far  

Henrik Mauritz 
Olsson 

född den 21 aug. 1878, 

har idag stilla gått bort efter ett svårt 

men tåligt buret lidande, saknad av 

oss, syskon, övriga släktingar och 

vänner. 

Marieberg, Häradsbäck d. 23 juli 1950. 

HILDA OLSSON. 

Kjell. 

Elis och Gullan. 

Yvonne. 

Sv. Ps. 354. 

Sov i ro Du käre far 

Från all livets smärta, 

Tack för all Din kärlek stor 

Och Ditt ömma, goda hjärta.  

 

Jordfästningen har ägt rum. 
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skall fortfarande vara 7-årig. Den årliga lästiden skall fortfarande vara 39 veckor för kl. 1 

t.o.m. 6 och 36 4/7 för kl. 7. Gruppundervisning i den kvarvarande B3-skolan. Växellov 

för kl. 1-2 till Häradsbäcks skola om så med hänsyn till skolskjutsarna och väntetiden i 

samband därmed befinnes erforderligt. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 133 Tisdagen den 29 Augusti 1950. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter en tids svår sjukdom avled i lördags i 

sitt hem lantbrukare Martin Löv, Björkesjö-

måla, Härlunda, i en ålder av 60 år. 

  Han var född inom församlingen. Efter in-

gånget äktenskap köpte han och hans maka det 

hem i Björkesjömåla, där de alltjämt sedan 

varit bosatta. Vid sidan av jordbruket utförde 

Löv olika arbeten år ortsbefolkningen såsom 

skogsarbeten, flottning vid sjön Åsnen m.m. 

Han var i sin krafts dagar en mycket dugande 

och strävsam man. Till sin personliga läggning 

var han försynt och rättrådig. 

  Han sörjes närmast av maka, som i årtionden 

varit sjuk, samt en son och en dotter jämte sys-

kon. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 141 Torsdagen den 12 September 1950. 
 
Födelsedag. 

 

  50 år fyller i morgon fru Ellen Håkansson, maka till kyrkovaktmästaren Sven Håkans-

son, Häradsbäck. 

  Jubilaren är född i Härlunda. Utrustad med god smak och utpräglat ordningssinne sköter 

hon såsom en dugande husmor på ett mönstergillt sätt sitt hem. Under en följd av år har 

hon även bedrivit mode- och kortvaruaffär i Häradsbäck, en rörelse som hon emellertid 

numera upphört med. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade make och vår 

käre fader, 

Hemmansägaren 

Martin Löv 
har i dag lämnat oss i sitt 61:sta 

levnadsår, djupt sörjd och saknad 

samt i ljust och tacksamt minne 

bevarad. 

Björkesjömåla, Häradsbäck den 26/8 

1950. 

JENNY LÖV. 

John.  

Maja. 

Sv. ps. 560. 

Du strävat har,  
så länge Dina krafter räckte 

och tåligt led Du in till livets sista kväll. 
Du tagit nu farväl av mödor och av plågor 

min käre make och vår fader, 

Vila nu i frid. 
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Ur Smålandsposten N:o 149 Tisdagen den 26 September 1950. 
 
Bygdegårdsfrågan i Härlunda.  I samband med förberedande rättegångsförhandlingar i 

Alvesta rörande bygdegårdstvisten i Härlunda, träffades uppgörelse mellan de berörda 

parterna.  

  Tvisten orsakades av att ett 50-tal av de personer som tecknat sig för andelar i den 

blivande bygdegården vägrade betala andelarna. Dessa personer ansåg att bygdegården 

placerades på ett olämpligt ställe och då de ej ansåg sig kunna stödja en sådan placering 

ville de dra sig ur spelet. Bygdegårdsföreningen hade t.v. instämt tre av dessa personer 

med krav på andelsbeloppen. Man förmodar att detta får till följd att samtliga följer sina 

skyldigheter därför att det är tydligt att föreningen har rätten på sin sida. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 151 Lördagen den 30 September 1950. 
 
Dödsfall. 
 

  Efter en tids sjukdom avled i måndags änkefru Anna Maria Abrahamsson, Krampamåla, 

Härlunda. 

  Den bortgångna var född i Härlunda och i sitt 72:dra levnadsår. Fru Abrahamsson blev 

änka för fyra år sedan. Hon hade bott kvar i hemmet och skött hushållet åt tvenne söner, 

som övertagit gården. Närmast sörjes den avlidna av tre söner och tre döttrar samt en 

syster. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 155 Lördagen den 7 Oktober 1950. 
 

Unikt fornfynd 
i Härlunda. 

 
En gammal väl bibehållen 

flotte funnen. 

 
 

  I en göl på Krampanäs gårds ägor i Härlunda har man hittat en synnerligen unik flotte. 

Den var tre meter lång, något över en meter bred och en halv meter hög från själva 

bottnen. 

  Av flottens sju bottenbitar är två kluvna i mitten, medan de övriga fem är endast mer 

eller mindre rämmade med yxa. Någon såg har inte kommit till användning vid flottens 

förfärdigande och den är sammanfogad utan hjälp av spik eller järnverktyg. Över botten-

bitarna ligger tvärslåer, en i vardera ändan, som är 1,10 meter långa. De båda övre 

slåarna, i vilka årtullarna sitter, är 2,70 meter långa samt är fästade vid de båda sido-

styckena med fyra inborrade 0,5 meter långa käppar. 

  Flotten är mycket bastant gjord samt synnerligen väl bibehållen. Åtminstone delvis 

består den av furu. Bottenbitarna går ej helt ihop, varför springor mellan dem finns. Det 

är endast de hårt slitna årtullarna som skvallrar om att flotten varit använd. 

  Flotten upptäcktes redan i våras av hemmansägaren Gustaf Petersson, Krampanäs, då 

han höll på med att fiska i gölen. Landsantikvarien J.E. Anderbjörk i Växjö var senare på 

ort och ställe och iakttog flotten på gölbottnen. 

  Gustaf Petersson i Krampanäs, som har ett levande intresse för fornminnen och som på 

sin gård i Krampanäs inrättat ett intressant och värdefullt gårdsmuseum, har med hjälp av 

grannar tagit upp flotten. 

  Riksantikvarieämbetet har låtit förstå att flotten är av mycket sällsynt konstruktion. Att 

bestämma dess ålder är mycket svårt eller omöjligt, utan att företaga en analys av gölens 

botten. Någon vetskap om flotten eller någon tradition om den har inte varit bekant, 

varför den torde vara mycket gammal. 
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Ur Smålandsposten N:o 159 Lördagen den 14 Oktober 1950. 
 

Dödsfall. 
 

  Hos sin son i Häradsbäck har änkefru Anna 

Maria Karlsson, Sjöholmen Häradsmåla, 

Häradsbäck, avlidit. 

  Den avlidna var född i Arjeplog i Lappland 

och skulle nästa månad fyllt 83 år. År 1892 

gifte hon sig och 1906 flyttade familjen till 

Härlunda. Den avlidna har varit ovanligt arbet-

sam och var in i det sista de sina behjälplig 

med arbete i hemmet. Hon sörjes närmast av 

sju barn, varav tre söner och fyra döttrar, samt 

barnbarn och en stor vänkrets. 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 170 Torsdagen den 2 November 1950. 
 

Dödsfall. 
 

  Hos sin dotter och måg i Ålshult har fru Ida 

Håkansson, maka till f. hemmansägaren Sven 

Magni Håkansson, Karsemåla, Härlunda, av-

lidit. 

  Den bortgångna var född 1868 i Härlunda. I 

sin ungdom hade hon olika platser bl.a. i 

Vashult. Den gård, som makarna Håkansson 

innehade i Karsemåla, äges numera av en son 

och sonhustru, hos vilka makarna varit boende, 

tills fru Håkansson i samband med sin sjukdom 

flyttade till en dotter i Ålshult, där hon nu 

vårdats till sin bortgång. 

  Närmast sörjande är make, barn och barnbarn. 

 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 188 Söndagen den 3 December 1950. 
 

Missionsauktion i Härlunda.  Härlunda kyrkliga sykretsar hade i fredags anordnat 

missionsauktion.  

  Denna inleddes i kyrkan med gudstjänst, vid vilken kontraktsprosten J. Gustafsson, 

Tingsryd, predikade. Det offer, som därvid upptogs, uppgick till 200 kr. Efter guds-

tjänsten vidtog försäljning i församlingssalen av skänkta arbeten. Inropen av dessa 

tillsammans med lotterier och servering inbringade omkring 1,700 kr. Om även kollekten 

medräknats blev alltså slutsumman c:a 1,900 kr. Efter auktionen tackade komminister 

John Lindgren alla, som medverkat till det synnerligen goda resultatet. 

 

 

 
 

Vår kära lilla mor 

Anna Maria 
Karlsson 

född den 1 nov. 1868 

lämnade oss i dag i djupaste sorg. 

Sjöholmen, Häradsbäck den 9 okt. 1950. 

BARN. BARNBARN. 

Barnbarnsbarn. 

Sv. ps. 667. 

 

 

 
 

Min älskade maka och 

vår kära lilla mor 

Ida Håkansson 
har i dag lugnt och stilla avlidit i sitt 

82:dra levnadsår, djupt sörjd och 

saknad av oss, släkt och vänner. 

Karsemåla den 29/10 1950. 

SVEN M. HÅKANSSON. 

Barn, barnbarn och 

barnbarnsbarn. 

Vart flyr jag för Gud och hans eviga lag. 

Den drabbar mig nära och fjärran 

Hur skall jag på domens förfärliga dag 

Väl kunna bestå inför Herran 

Gud Vare mig syndare nådig. 
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Ur Smålandsposten N:o 185 Tisdagen den 28 November 1950. 
 

Körkortslös pojke 
kvaddade bil. 

 
Ynglingar på vådlig färd med lånad bil 

efter kaffegök. 

 
  Två körkortslösa ynglingar från Ålshult var på söndagsförmiddagen i en lånad bil ute på 

en vådlig färd mellan Härlunda och Ålshult, vilken för ynglingarnas del slutade på Växjö 

lasarett. 

  Den ene av ynglingarna, som är sjutton år och saknar körkort, hade olovandes tagit sin 

faders bil på söndagsmorgonen medan fadern var bortrest. Sedan åkte han hem till en 

kamrat och bjöd denne på en biltur. Före turen hade de dock styrkt sig med varsin liten 

kaffegök, som kamraten bjudit på. I kaffet hade de hällt vardera 5–6 cl. konjak och 

druckit ur. Sedan startade de bilturen och körde till Härlunda, där de vände för att åka 

tillbaka till Ålshult. Komna ungefär till Petersborg mellan de båda platserna förlorade 17-

åringen i en kurva plötsligt herraväldet över bilen. Denne svängde helt om på vägen så att 

kylaren blev vänd i den riktning varifrån de kom, varpå bilen kasade ner i diket. Förbi-

passerande personer tog hand om ynglingarna, som blödde ymnigt, och förde dem till 

Växjö lasarett. Där konstaterades att de sluppit ifrån äventyret oväntat lindrigt. Den som 

körde bilen hade ådragit sig en hjärnskakning och får stanna på lasarettet en tid medan 

den andre inte var värre däran än att han fick åka hem senare. Båda ynglingarna hade 

ådragit sig ytliga köttsår i ansiktet och på händerna. Vid förhör uppgav den ene av 

ynglingarna att farten vid olyckstillfället var 50–60 km. i timmen. Bilen blev åtskilligt 

förstörd vid dikeskörningen och lär inte längre vara mycket värd. 

 

 

Olyckshändelse i Härlunda. En Härlundabo har blivit av med tre fingrar vid en olycks-

händelse på Härlunda snickerifabrik. 

  Snickare Arne Nilsson var sysselsatt vid en hyvelbänk, varvid det inte bar sig bättre än 

att tre av ena handens fingrar klipptes av. Nilsson fördes först till läkare i Älmhult, som 

remitterade honom till lasarettet i Ljungby. Efter vård där fick han emellertid återvända 

hem. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 193 Tisdagen den 12 December 1950. 
 
Från Härlunda, meddelas: 

  Härlunda SLU-avdelning hade i söndags anordnat en trevlig och välbesökt Luciafest i 

Nya lokalen. Efter hälsningsanförande av SLU:s ordf. Sven Svensson, Petersborg, 

Häradsbäck, samt några sånger, höll komminister John Lindgren, Häradsbäck, ett 

tankeväckande och livligt applåderat föredrag över ämnet ”Varför firar vi Lucia”. 

Därefter framfördes en tablå med uppläsning, sång och Luciatåg. Efter kaffepausen sjöng 

folkskolläraren Bo Williams, Skatelöv, tre solosånger samt läste en humoristisk berättelse 

om Hasse Z. Applåder följde här liksom efter tablån. Teateramatörer från Grimslöv 

uppförde därpå Vilhelm Mobergs ”En löskekarl” i tre akter. De agerande skötte sina 

roller på ett utmärkt sätt och skördade livliga och välförtjänta applåder. Efter ytterligare 

sång av folkskollärare Williams avslutades programmet med en stunds folklekar. 
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Ur Smålandsposten N:o 194 Torsdagen den 14 December 1950. 
 

Från Sunnerbo häradsrätt. 

 
  En jordbruksarbetare Gösta Almar Bengtsson från Agunnaryd, som sedan 1946 var 

intagen på förvaring å säkerhetsanstalt i Karlstad, där han skall vistas minst fyra år på 

grund av tidigare tjuvnadsbrott, erhöll den 16 maj permission fyra dagar för att besöka sitt 

hem i Härlunda. Han kom dock inte längre än till Nässjö där han steg av tåget och började 

en stöldturné, som pågick i tre månader. Han hann under denna tid med ett 25-tal olika 

brott på skilda platser i Småland men blev slutligen gripen i hölada i Dörarp. Han erkände 

beredvilligt alla sina eskapader, som till största delen bestod av inbrott, varvid han 

tillgripit kontanter, värdeföremål, matvaror, kläder och allt annat, som hör till livets 

nödtorft. Dessutom hade han tagit några cyklar. Han skall nu återföras till säkerhets-

anstalten. Dom meddelas den 27 december. 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 195 Lördagen den 16 December 1950. 
 

Dödsfall. 
 

  I onsdags avled lantbrukaren Peter August 

Johansson, Rummet, Häradsbäck. 

  Han var född i Härlunda år 1873. Åren 1895 

–1900 vistades han i Amerika. År 1901 och 

1902 arbetade han vid tegelbruk i Danmark. 

Vid sitt giftermål 1901 övertog Johansson den 

lägenhet, som han alltsedan innehaft. I övrigt 

har han sysslat med byggnadsarbeten samt 

även andra arbeten av olika slag. Johansson 

blev änkling 1918. De senaste åren har han 

varit sjuk. Han har under sin ålderdom och 

sjukdom erhållit en god och kärleksfull vård av 

äldsta dottern fru Ebba Rosengren och hennes 

make. Till sitt väsen var den avlidne en stilla 

och försynt man och blev omtyckt och aktad av 

alla. 

  Närmast sörjande är barn och barnbarn. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives,  

att 

vår käre far och morfar 

Peter August 
Johansson 
född den 1/9 1873, 

insomnade lugnt och stilla i dag i sitt 

hem, djupt sörjd och i tacksamt 

minne bevarad av oss, släktingar och 

vänner. 

Häradsbäck den 13/12 1950. 

EBBA och ADOLF. 

Alf. 

DORA och ARVID. 

Barbro. 

SVEA och BERTIL. 

Tack, far för ljuset,  
som du lät på barndomsstigen falla. 

Tack, far, för dina tusen fjät 
och dina mödor alla. 

Din störda ro, din tysta frid, 

Din kärlek varm, din ömhet blid. 
Allt gott, som vi fått röna, 

må Herren Gud belöna. 

Sv. Ps. 434. 
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Ur Smålandsposten N:o 201 Torsdagen den 28 December 1950. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dödsfall. 
 

  Juldagen avled småbruksägaren Karl 

Ferdinand Rydiander, Verahult, Härlunda. 

  Rydiander var född i Härlunda år 1868. 

Han har varit sjuklig en längre tid, varunder 

han vårdats av en dotter. 

  Närmast sörjande är barn och barnbarn. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 4 Tisdagen den 9 Januari 1951. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gösta Johansson 

Maja Thomasson 

Härlunda.                               Örkened. 

Julafton 1950. 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade  

 

 
 

Vår käre lille far  

Ferdinand Rydiander 
har ingått i den eviga vilan i sitt 

83:dje levnadsår, sörjd men i ljust 

och tacksamt minne bevarad av oss 

samt släkt och alla vänner. 

Verahult, Billarp den 25/12 1950. 

BARNEN. 

Barnbarnen. 

Sv. Ps. 570. 

Våra stunder ila,  

till den tysta hamn. 

Låt oss få vår vila,  

Jesu, i din famn 

Och till målet komma,  

somna i ditt dyra namn. 

 

 

 

 

Ingvar Gustafsson 

Astrid Augustsson 

St. Skedvi.                            Härlunda. 

Filipstad den 6/1 1951. 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade  

 

 
 

Min make, 

min käre far  

Alfred Magnusson 
avled stilla i sitt hem i sitt 77:de 

levnadsår, sörjd och saknad av mig, 

dotter syster och svåger samt övriga 

släktingar och vänner. 

Knoxhult den 6 jan. 1951. 

ALMA MAGNUSSON. 

Elsie. 

U.S.A. 

Sv. ps. 557. 
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Ur Smålandsposten N:o 9 Torsdagen den 18 Januari 1951. 
 

Dödsfall. 
 

  I måndags avled hemmansägaren Sven Johan 

Svensson, Husjönäs, Härlunda. 

  Han var född 1860 i Siggaboda, samma för-

samling, där fadern då var arrendator. Seder-

mera köpte fadern gården Husjönäs, och 

Svensson var sju år, när han fick flytta med 

föräldrarna dit. På denna gård har han bott 

alltsedan dess. Vid sitt giftermål 1886 övertog 

han själv gården, och han har på denna under 

sin krafts dagar utfört grundförbättringar å 

såväl jord som byggnader. Han har också varit 

ledamot av kyrko- och skolråd samt kommu-

nalnämnd. Svensson blev änkling 1936. 

  Vid sitt frånfälle var han församlingens äldste 

och skulle ha fyllt 91 år i mars. Sedan oktober 

förra året har Svensson varit sjuk, men då han 

fyllde 90 år, var han pigg och kry och kunde då 

han uppvaktades av församlingens pastor, del-

taga i psalmsången. Det kan även nämnas, att 

Svensson vid sin bortgång alltjämt var skriven 

för gården, fast arbetet med dennas skötsel 

givetvis utfördes av sönerna. Under sin sjuk-

dom har han erhållit en kärleksfull vård av 

barnen. Till sitt väsen var den avlidne en stilla, 

from och god man, som blev omtyckt och 

aktad av alla. Närmast sörjande är barn, tre söner och två döttrar, samt barnbarn. Av dessa 

är Hilda gift med kommunalnämndsordförande Carl Gustavsson, Trolleboda. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 18 Lördagen den 3 Februari 1951. 
 
Från Härlunda, meddelas: 

  En observationsballong, troligen ivägsänd från Danmark, har hittats vid Husjönäs gård 

av ortens brevbärare. Ballongen, som troligen haft en diameter av två meter, var trasig, 

men hade därför inte dalat ned alltför hastigt, ty ovanför densamma var en fallskärm 

monterad. Anledningen härtill var att under ballongen fanns ett mätningsinstrument och 

andra fina apparater, tydligen för att utföra observationer i de högre luftlagren. I varje fall 

upplyser brevbärare Anton Fridell att ballongen var försedd med text på såväl danska, 

tyska och svenska om vart ballongen skulle sändas för den händelse den föll ned inom 

något av sagda länders territorium. Den svenska ordern gav besked om att den skulle 

sändas till Meteorologiska Institutet i Stockholm. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår innerligt älskade 

lille far och morfar 

Sven Johan Svensson 
har i sitt hem i dag efter ett svårt men 

med stort tålamod buret lidande 

lugnt och stilla insomnat i sitt 91:sta 

levnadsår. Djupt och outsägligt sörjd 

och saknad men i ljust och tacksamt 

minne bevarad av oss alla, släkt och 

vänner. 

Husjönäs den 15 jan 1951. 

BARN. BARNBARN. 

Hans älsklingspsalm 

Sv. ps. 600. 

I livet råkas vi ej mer 

att trycka få din hand. 

Den sista hälsning vi kan ge 

är kransen med dess band. 

Snart kyrkans klockor manar oss 

att lämna dig i fred. 

Vi viska alla, tack för allt, 

Vi mötas om en tid. 
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Ur Smålandsposten N:o 31 Söndagen den 25 Februari 1951. 
 

Dödsfall. 
 

  På fredagsmorgonen avled i Växjö änkefru 

Ida Gustava Bengtsson, Häradsbäck. 

  Den bortgångna var född i Åbogen, Almunds-

ryd 1883. Redan i unga år kom hon i tjänst hos 

andra, bl.a. hade hon en tid plats i Skåne. I 

samband med ingånget äktenskap med Peter 

Bengtsson övertog makarna dennes fäderne-

gård och lanthandel i Potteboda. Denna skötte 

sedan fru Bengtsson sedan ända till 1948, då 

hon flyttade till Häradsbäck. Hon var då änka 

sedan många år tillbaka. Vid sidan av det dag-

liga arbetet utförde hon även mycket sömnads-

arbete åt allmänheten. Överallt har hon gjort 

sig känd som en arbetsam och plikttrogen 

människa, vars givmildhet och rättskaffenhet 

bottnade i en varm religiositet. Sålunda sökte 

hon sig till kyrkan så ofta det fanns någon 

möjlighet och så länge hon orkade. Många är 

de, som med saknad och tacksamhet minns den 

bortgångna. 

  Närmast sörjande är tre söner, sonhustrur och 

barnbarn samt syskon.  

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 48 Torsdagen den 29 Mars 1951. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 59 Tisdagen den 17 April 1951. 
 
Bröllop. 
 

  I Härlunda prästgård har stationskarlsaspiranten Bertil Artur Sjöberg, Hässleholm, 

sammanvigts med hembiträdet fröken Rut Julia Pettersson, Vinskalle, Härlunda, Vigseln 

förrättades av komminister J. Lindgren. 

 

 

 

 
 

Vår kära lilla mor, 

farmor och svärmor 

Ida Bengtsson 
har avlidit å Växjö lasarett lämnande 

oss i smärtsam sorg och i outsäglig 

saknad men i ljusaste minne bevarad. 

Så vila i frid, ty dagen är slut. 

Ditt redbara hjärta har somnat. 
Din livsgärning lever, den sinar ej ut, 

Fast armen i döden domnat. 

Vi tackar för allt, vad i livet du skänkt, 
För kärlek och omsorg, vad vackert du 

tänkt, 

Må klockorna ringa till vila. 

Almundsryd, Häradsbäck o. Stockholm  

den 23/2 1951. 

EDVIN och INGRID. 

Kjerstin,  Gun,   

Alf,  Iréne. 

CARL. 

PER-ERIC och INGRID. 

Kristina. 

Sv. ps. 355 och 363. 

 

 

 

Rudolf Svensson 

Ethel Johansson 

Härlunda. 

Påskafton.                                

                               

 

  

 

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 63 Tisdagen den 24 April 1951. 
 

Olycksföraren i Liatorp 
illa ute dagen före. 

 
 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fruktansvärd trafikolycka, som krävde två dödsoffer, varjämte en person skadades 

svårt, inträffade på söndagsmiddagen vid norra bommarna vid Liatorps järnvägsstation. 

De omkomna är 38-årige jordbruksarbetaren Karl Joel Lindgren, Häradsbäck, och hans 

68-åriga moder, änkefru Alma Lindgren. Den skadade är en kusin till fru Lindgren, fru 

Anna Hult, maka till lantbrukaren Nils Hult, Truvedstorp, Häradsbäck. 

  Olyckan inträffade kl. 13,21, då ett fjärrgodståg från Alvestahållet var på ingående till 

Liatorps station. Bommarna var fällda, men den låga bilen körde delvis under ena 

bommen och lyfte upp den samt kom in på spåret. Här blev troligen bilföraren varse tåget, 

men blev paralyserad och gav bilen för mycket gas, med påföljd att bilen fick motorstopp 

och stannade något mer än till hälften uppe på spåret. De tre i bilen hade sannolikt hunnit 

kasta sig ur bilen innan tåget rammade den, men troligen blev alla tre paralyserade och 

förmådde inte göra en rörelse för att avvärja olyckan. Det blev en hård skräll när loket 

rammade bilen och släpade den med sig de 275 metrarna till stationen. Lokföraren slog 

till alla bromsar, men det långa och tunga tåget kunde inte stanna tidigare. Bilen kros-

sades till skrot vid den häftiga törnen och det verkar som ett under att någon av de tre 

kom undan med livet. Den satt hårt fastklämd under lokets buffertar och var svår att få 

loss. Tillstädsekomna personer utförde ett berömvärt arbete med att söka få fram de 

skadade. De båda i framsätet, hr Lindgren och hans moder, måste svetsas loss.  

  Fru Lindgren hade fått ett hårt slag i ansiktet och vid sammanstötningen troligen avlidit 

omedelbart. Lindgren däremot levde ännu när man drog fram honom ur spillrorna och 

stönade svagt, men avled innan läkare han anlända. Den i baksätet sittande fru Hult 

visade sig vara minst skadad. Hon var medvetslös då man fick fram henne, men strax 

därefter slog hon upp ögonen och bad de kringstående först ta hand om de båda andra. 

  Läkare från Älmhult tillkallades omedelbart, men kunde endast konstatera att Lindgren 

och dennes moder var döda. Fru Hult fördes till Ljungby lasarett. Där konstaterade man 

bl.a. en kraftig hjärnskakning samt ett benbrott. I övrigt hade hon synbarligen inte erhållit 

några svårare skador, men enligt vad som uppgavs vid Smålandspostens förfrågan på 

måndagskvällen torde det inte föreligga någon fara för hennes liv. Lindgren hade fått ena 

benet svårt söndersargat samt svåra skador i huvudet.  

  Bilen var en Flying Standard, som Lindgren köpt för endast en vecka sedan. Den blev en 

enda skrothög. Som en egendomlig händelse kan meddelas att Lindgren redan på 

lördagen var ute för en olyckshändelse, i det han råkade köra av vägen i Häradsbäck. 

Bilen blev en enda skrothög efter olyckan. 
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Några nämnvärda skador blev det dock inte vid detta tillfälle och bilen och föraren 

undkom oskadda. 

  Änkefru Alma Matilda Lindgren f. Johannesson-Roos var född i V. Torsås. Hon var 

änka efter hemmansägaren Peter Johan Lindgren, vilken avled 1930. Sedan hon ingick 

äktenskapet hade hon bott på Lockhult, som tidigare varit utskifter till Virestad men 

numera tillhör Härlunda. Efter makens död har fru Lindgren skött gården med hjälp av 

sönerna. Hon var en arbetsam människa, stilla och försynt och allmänt omtyckt i bygden. 

  Hon sörjes närmast av tre döttrar, av vilka en är bosatt i USA, samt av en son. 

  Karl Joel Yngve Lindgren var född 1916 i Lockhult, där han varit modern behjälplig 

med gårdens skötsel. Vid sidan därav har han bedrivit agenturverksamhet av olika slag. 

Han var känd som en snäll och tjänstvillig man. Han har varit nykter och skötsam och 

allmänt omtyckt i orten. Det var dock känt att han gärna tog på sig arbeten av mera 

riskfyllt slag och han har också varit utsatt för en hel serie av missöden och olyckstillbud. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 64 Torsdagen den 26 April 1951. 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att Gud i sitt allvisa råd 

hädankallat vår lilla älskade 

mor, farmor och mormor 

Alma Lindgren 
född den 4 dec. 1885 

samt vår käre broder 

Joel Lindgren 
* 8 juni 1916, 

som genom olyckshändelse i dag 

hastigt lämnat oss i djupaste sorg och 

saknad men i allra ljusaste minne 

bevarad av oss, släktingar och många 

vänner. 

Häradsbäck den 22/4 1951. 

Gärda och Hjalmar. 

Vesta, Sture, Gunnar, 

Gösta, Erik, Elsa. 

Edith och Harry. 

Harriette. 

Klas och Anna. 

Margith, Kenneth, Irma. 

Linnéa och Sven. 

Gullan, Kenneth. 

Hur underlig är du i allt vad du gör, 

vem kan dina vägar förstå, 

men ett är dock säkert 

den väg du mig för, 

för mig är den bästa ändå. 

Sv. ps. 548, 4 v. 

Sv. ps. 355. 
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Ur Smålandsposten N:o 67 Tisdagen den 1 Maj 1951. 
 

Dödsfall. 
 

  I lördags avled i Haga sjukhem i Öjaby hem-

mansägaren och byggmästaren Albin Mauritz 

Gustavsson, Ellagölshult, Härlunda. 

  Han var född på samma gård 1890. Vid 

faderns död 1940 övertog han gården men har 

sedan brukat den tillsammans med en syster. 

Dessförinnan bedrev Gustavsson en omfat-

tande byggnadsverksamhet. Han var en kunnig 

byggmästare och har uppfört ett flertal bostads-

hus och andra byggnader såväl i Härlunda som 

andra församlingar. Tidigare har han tillhört 

kommunalfullmäktige, valnämnd och taxe-

ringsnämnd i Härlunda. För några år sedan 

drabbades han av sjukdom och har nu senast 

vårdats på Haga sjukhem i Öjaby. 

  Med Gustavsson bortgick en hederlig och 

försynt man, vilken var allmänt aktad i sin för-

samling. 

  Närmast sörjande är en broder kommunal-

nämndsordf. Carl Gustavsson, Trolleboda och 

tre systrar. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 73 Lördagen den 12 Maj 1951. 
 
Dödsfall. 
 

  I onsdags avled förre hemmansägaren Johan Gustav Ekström, Lockhult, Häradsbäck.  

  Han var född i Häradsbäck 1875. Redan i unga år fick han börja försörja sig själv. Först 

arbetade han sålunda i Skåne och därefter under flera år i Danmark. Han besökte även 

Amerika tvenne gånger, men då han icke tålde klimatet, blev det relativt korta perioder 

han vistades där. Efter hemkomsten från Amerika omkring 1910 ägnade han sig till en 

början åt tillverkning av träskor, men köpte så småningom jordbruksfastigheten Lockhult 

Södregård. Denna brukade han ända till 1945, då han sålde gården. Sedan dess har han 

varit bygdens folk behjälplig med arbeten av olika slag. Han var en trägen och trogen 

arbetare som ännu efter fyllda 75 år utförde fullgoda dagsverken. 

  Till sin läggning var Ekström gammaldags och kunde icke alltid förstå eller acceptera 

det nya i tiden. Han hade väl reda på sig, och ehuru han till sitt väsen var tillknäppt och 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att 

Gud till sig hemkallat 

vår älskade broder 

Albin Mauritz 
Gustavsson 

som stilla avled i sitt 61:a levnadsår, 

djupt sörjd och saknad av syskon, 

släktingar och vänner. 

Ellagölshult den 28/4 1951. 

SYSKONEN. 

Efter många nätters vaka 

sov nu sött på fridfull ort. 

Länge livets lampa flämtat 

i den mörka aftonen, 

tills förlossningsängeln hämtat 

anden ifrån lidande. 

Hoppas nu du löst är bliven 

ifrån oro, sorg och band. 

Syndaskulden nu avskrives 

nådigt utav Kriste hand. 

Endast detta är som gäller 

då i nåd hos Frälsaren. 

Sen vad domslut männskor fäller 

väger intet emot den. 

Sv. Ps. 579. 
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ordknapp, stod det snart klart för den, som lärde känna honom, att han visste mer om litet 

av varje, än den något sträva ytan möjligen gav vid handen. 

  För cirka tre veckor sedan drabbades han av lunginflammation, och i sviter efter denna 

sjukdom ändades nu hans liv. Med Ekström bortgick en ärlig, rättänkande och god 

människa, som lämnar ett tomrum efter sig i bygden och kommer att saknas av många. 

  Av fyra syskon lever möjligen två systrar i Danmark och en broder i Amerika och dessa 

är i så fall närmast sörjande. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 74 Onsdagen den 16 Maj 1951. 
 

Dödsfall. 
 

  På pingstdagsmorgonen avled förre hem-

mansägaren Magnus Bengtsson, Torbjörnahult, 

Härlunda. 

  Den avlidne var född i Härlunda 1864. 

Största delen av sitt arbetsfyllda liv har han 

ägnat åt modernäringen. I omkring fyrtio år var 

han sålunda ägare till Torbjörnahult Västre-

gård, vilken han brukade till 1939, då han sålde 

den till hemmansägaren Yngve Svensson. Den 

bortgångne, som varit änkling sedan sex år 

tillbaka, har erhållit en öm omvårdnad av sin 

dotter Semmy. 

  Närmast sörjande är tre söner, Alex, Anton 

och Vilhelm, alla bosatta i Femlingehult, 

Virestad, samt dottern Semmy, som vistas i 

hemmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 97 Tisdagen den 26 Juni 1951. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att vår älskade fader 

f.d. Hemmansägaren  

Magnus Bengtsson 
avled stilla i dag i sitt hem i en ålder 

av nära 87 år, djupt sörjd och saknad 

av oss släkt och många vänner. 

Torbjörnahult, Häradsbäck den 13/5 

1951. 

Alex och Rut. 

Anton och Lilly. 

Vilhelm och Vendla. 

Semmy. 

Tack, kära far, för allt du gav, 

dina flitiga händer fått vila, 

nu har du gått dit mor gått förut 

och dit våra tankar skall ila. 

Ps. 570. 

 

 

Albert Olofsson 

Marta Nilsson 

Härlunda. 

Clarence Petersson 

Elsa Petersson 

Härlunda 

Midsommarafton.                               

 

  

 

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 102 Torsdagen den 5 Juli 1951. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dödsfall. 
 

  Efter en kortare tids sjukdom avled i onsdags fru Emma Kristina Jonasson, Långhult, 

Häradsbäck. 

  Hon var född i Härlunda 1877. I yngre år vistades hon i Danmark, där hon sysslade med 

trädgårdsarbeten. Efter hemkomsten därifrån ingick hon 1901 äktenskap med sedermera 

fjärdingsmannen och kyrkovaktmästaren Carl Henrik Jonasson, och denne inköpte 

samtidigt sin makas föräldrahem, lägenheten Sjöbylund under Långhult, där fru Jonasson 

alltsedan varit bosatt. Med fru Jonasson bortgick en i hög grad arbetsam och dugande 

kvinna, som skött sitt hem på ett mönstergillt sätt och fostrat en stor skara barn till 

skötsamma och duktiga samhällsmedborgare. Fru Jonasson var en rättrådig och god-

hjärtad människa och därför allmänt aktad och avhållen i bygden. 

  Närmast sörjande är maken samt 10 barn, 2 söner och 8 döttrar. Tre döttrar är bosatta i 

Kävlinge, Skåne. Äldste sonen är kyrkvaktmästare i Silvåkra, Skåne. Två döttrar är 

bosatta i Vislanda och en dotter i Hökön. Andre sonen bedriver fabriksverksamhet i 

Knoxhult, och två döttrar är bosatta i Häradsbäck. 

 

 

 

 
 

Min älskade Maka, 

vår kära lilla Mor 

Emma Kristina Jonasson 
född den 2 jan. 1877 

har i dag stilla insomnat och lämnat oss i djupaste sorg och 

saknad. 

Långhult, Häradsbäck den 4 juli 1951. 

C. H. JONASSON. 

Barn och Barnbarn. 

Släkt och många vänner. 

Mors älsklingspsalm 543. 

Du möter oss ej mer som förr 

välkomnande där hemma. 

Vid barndomshemmets kända dörr 

där hörs ej mer Din stämma. 

Din plats är tom vid fönstrets karm 

där Du oss väntat ofta. 

Kring Din gestalt Din blick så varm 

blott minnets rosor dofta. 

Var finns en kärlek, som intill döden 

står oförändrad i alla öden. 

Som likt Guds ängel oss övervakar. 

Den fordrar intet, men allt försakar. 

På denna jorden finns endast en, 

en Moders kärlek, är det allén. 

 
Jordfästningen äger rum i Härlunda kyrka lördagen 

den 14 juli kl. 2 e.m. 
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De gamlas dag i Härlunda.  De gamlas dag firades på söndagen i Härlunda.  

  En talrik skara åldringar från 70 år och däröver hade hörsammat kallelsen och infunnit 

sig till högmässan, under vilken även förekom nattvardsgång. 

  Efter gudstjänsten vid vilken kyrkoherden Gustaf Linder, Skatelöv, predikade, var de 

gamla inbjudna till samkväm i prästgården och under detta blev de trakterade med kaffe, 

kakor och smörgåsar samt tårta och ostkaka. Under gemytlig samvaro fick de gamla 

utbyta tankar med varandra och återuppleva gemensamma minnen. Sång och musik 

utfördes av komminister John Lindgren och kantor H. Henriksson. Den förstnämnde höll 

tal till de gamla och minde om dem, som gått bort sedan de gamlas dag förra året. Med 

utgång från Kor. 4: 2 – 3 ”Varen uthålliga i bönen” o.s.v. höll komminister Lindgren en 

kortare betraktelse, varefter högtidligheten avslutades med bön och psalmsång. 

  För själva förplägnaden i prästgården svarade de kyrkliga sykretsarna. Liksom under 

tidigare år hade församlingens bilägare även denna gång ställt sina fordon till de gamlas 

förfogande. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 104 Söndagen den 8 Juli 1951. 
 
Hyllning. 
 

  På sin 50-årsdag blev fru Semmy Rahm, Häradsbäck, föremål för storslagna hyllningar. 

Från syföreningen fick hon mottaga en subskriberad penningsumma och textad adress. 

Vännerna uppvaktade likaledes med penningar, textad adress och blommor samt 

presenter av olika slag. 

  På kvällen gav herrskapet Rahm supé i sitt hem för ett stort antal inbjudna. Därvid 

hyllades 50-åringen ytterligare, och ett flertal telegram anlände under dagens lopp. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 138 Torsdagen den 6 September 1951. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller i dag fru Nanny Linnéa Fridell, maka till postföraren Karl Anton Fridell, 

Barkhult, Härlunda. 

  Fru Fridell är född i Åsenhöga, och kom till Härlunda för ett 30-tal år sedan, då makarna 

inköpte den gård, som de nu innehar. Hon har varit en mycket anlitad sömmerska. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 141 Tisdagen den 11 September 1951. 
 
Bråk vid danstillställning.  En danstillställning vid Linkullen i Häradsbäck i lördags 

kväll besöktes bl.a. av en lastbilschaufför i Vashult, Härlunda, som visade sig vara så pass 

berusad, att ordningsvakten måste avvisa mannen från nöjesplatsen. 

  Då dansen vid midnatt var slut upptäckte ordningsvakterna utanför nöjesplatsen att en 

del personer försökte hjälpa till att starta en lastbil genom att gemensamt skjuta den. Vid 

ratten satt den tidigare på kvällen avvisade chauffören. Han tillsades att gå ur bilen 

emedan han ej var lämplig att föra den. Mannen blev då rasande och slog till en av 

ordningsvakterna med en knuten hand för bröstet. Då han skulle omhändertagas satte han 

sig till våldsamt motstånd och fick även hjälp av en person i sitt sällskap. Chauffören 

övermannades dock och fördes till polisstationen i Älmhult. Han uppgav att en annan 

skulle köra bilen, men då denne ej lyckades starta bilen skulle han blott hjälpa till att få 

igång den. 

  Den person som sökte fritaga den anhållne togs senare också om hand av polismakten. 
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Ur Smålandsposten N:o 143 Lördagen den 15 September 1951. 
 
Härlunda marknad, på onsdagen var inte särskilt välbesökt. Den enda ko som 

salufördes fick ingen köpare, men däremot gjordes en hel del affärer i stånden med alla 

möjliga varor. Särskilt frukt och grönsaker var det gott om. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 153 Tisdagen den 2 Oktober 1951. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon fru Ruth Johansson, Barkhult, Härlunda. 

  Fru Johansson är född i Klippan. I unga år for hon över till USA. Där ingick hon 

äktenskap med åkeriägaren Albert Johansson från Härlunda. Makarna var bosatta i 

Chicago, men efter några år for de hem till Sverige, där de övertog granngården till 

Johanssons föräldrahem, vilken gård de ännu brukar. 

  50-åringen är en ovanligt arbetsam och flitig person. Inte bara hushållsarbetet på gården 

sköter hon perfekt, även med allt utearbete är hon sin make behjälplig. Hon har för sin 

familj nedlagt ett kärleksfullt och uppoffrande arbete. 

  Genom sitt stilla och försynta väsen, sin hjälpsamhet, sin gästfrihet och sitt alltid lika 

goda humör har jubilaren gjort sig mycket aktad av såväl släkt- som vänkretsen. 

 

 

Gåvor till Härlunda kyrka.  I samband med högmässogudstjänsten i Härlunda kyrka i 

söndags togs för första gången en uppsättning lampetter i bruk. 

  Även kyrkans ljuskronor som under närmaste tiden genom kyrkorådets försorg 

underkastats en genomgripande renovering och försetts med el. belysning, hade nu 

upphängts på sina platser. Lampetterna, fyra större och två mindre bestående av patinerad 

mässing och är utförda och monterade med el. belysning av konstfirman Lars Holmström, 

Arvika. Samma firma har även utfört renoveringen och monteringen av kronorna. De 

stora lampetterna, som betingat ett pris av 1,600 kr., har skänkts av svensk-amerikanaren 

Anton Svensson, Husjönäs, och anbringats på kyrkans långväggar. De mindre, som kostat 

264 kr. och är skänkta av kyrkovärden Alfred Johansson, Vashult, har fått sin plats på 

orgelfasaden. Samtliga lampetter har fått en synnerligen konstnärligt och för kyrko-

rummet värdigt utförande. 

  Efter predikan höll komminister John Lindgren ett tal och tackade de båda givarna för 

de frikostiga gåvorna, som vittnade om offervilja och kärlek till helgedomen. Samtidigt 

meddelade komminister Lindgren, att förre kyrkovärden Carl Ohlsson, Amundshylte, 

med maka ställt i utsikt att skänka två lampetter för läktaren, och han tackade även dessa 

givare på förhand. 

  De el. installationerna i övrigt i kyrkan, vilka påbörjades förra året, har utförts av 

Sällbergs elektr. installationsfirma, Älmhult, efter program som uppgjorts av Södra 

Sveriges Ångpanneförenings ingenjör i Karlshamn. Elekrifieringen av kyrkan har alltså 

nu blivit slutförd. Om den el. utrustningen i sin helhet kan sägas, att den är av utom-

ordentligaste slag och fyller t.o.m. högt ställda fordringar. 
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Ur Smålandsposten N:o 175 Lördagen den 10 November 1951. 
 

Dödsfall. 
 

  I torsdags avled i Växjö f. arrendatorn Jöns 

Johansson, Siggaboda, Härlunda, 79 år gam-

mal. Han var född i Gäddegölshult i samma 

socken. I yngre år vistades han tidvis i Dan-

mark och utförde där arbeten av olika slag. År 

1902 ingick han äktenskap och övertog på 

arrende en gård i Siggaboda, som han brukade 

fram till 1932, då han överlät arrendet till sö-

nerna Anton och Gunnar. Vid sidan om ar-

betet med gården hade han även varit verksam 

som byggnadssnickare och dessutom sysslat 

med skogs och stenarbeten. 

  Närmast sörjande är maka och barn, tre söner 

och två döttrar, samt barnbarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 181 Tisdagen den 20 November 1951. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter en tids svår sjukdom avled i sitt hem 

hemmansägaren Claes Markusson, Olofshylte, 

V. Torsås, 65 år gammal. 

  Han var född i Vrigstad i Almundsryd. Efter 

att i yngre år ha arbetat på fädernegården 

genomgick han Grimslövs Folkhögskola och 

olika skogsvårdskurser och fick anställning 

som skogsplantör. Som sådan var han verksam 

i flera socknar och ansågs som en kunnig och 

intresserad yrkesman. Till sin blivande makas 

fädernegård i Olofshylte kom han 1921 och 

köpte ett par år senare gården, strax innan han 

gifte sig. Som lantbrukare var han mycket 

strävsam och hade vidsynt blick för vad som 

borde uträttas. Sålunda utförde han under sin 

hälsas dagar väsentliga grundförbättringar på 

såväl jordbruk som byggnader. Jakt och fiske 

var han mycket intresserad av, som den natur-

människa han var. Till sitt väsen, rättrådig, 

stilla och försynt, vann han mångas vänskap. 

  Närmast sörjande är maka och dotter samt 

syskon. 

 

 

 

 

 
 

Min älskade make 

vår käre fader 

Jöns Johansson 
* den 6/10 1872 

avled stilla på Växjö lasarett. Djupt 

sörjd och saknad av mig, barn, 

barnbarn, samt åldrig broder, släkt 

och vänner. 

Siggaboda den 8/11 1951. 

ANNA JOHANSSON. 

Barnen. 

Flitig så länge krafterna räckte 

Fridsam och nöjd har du levat din tid 

Somnat när allmakten livslågan släckte 

Ljus är ditt minne, Vila i frid. 

Sv. Ps. 355. 

 

 

 
 

Tillkännagives att Gud till 

sig hemkallat min älskade 

make, min käre far 

Claes Markusson 
* 11 nov. 1886 

har i dag efter ett långt och svårt men 

med stort tålamod buret lidande stilla 

insomnat i tron på sin Frälsare djupt 

sörjd och begråten av oss, syskon, 

släkt och många vänner. 

Olofshylte den 18 november 1951. 

NANNY MARKUSSON. 

Alice. 

O Gud som mina brister vet 
Jag flyr till din barmhärtighet 

Och tro att du för Kristi skull 
Till mig än skåda kärlek full. 

Låt mig i detta ljuva hopp 

Få somna in och vakna opp, 
Och leda troget vid din hand 

Hem till mitt rätta fosterland. 

Jordfästningen kommer att ske i stillhet. 
Allt enligt den avlidnes önskan. 
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Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon hemmansägaren Karl Albin Johansson, Barkhult, Härlunda. 

  Hr Johansson är född i Härlunda, och hans far var hemmansägare. I unga år var sonen 

honom behjälplig med gårdens skötsel. Vid 21 års ålder for han över till USA, där han 

vistades i åtta år. Efter återkomsten köpte han granngården till sitt föräldrahem, där han 

fortfarande bor. Här har han lagt ned mycket arbete på förbättringar av gården och odlat 

upp markerna. Han har inte bara haft glada dagar. Strax efter hemkomsten från USA 

råkade han under en jaktutflykt ut för en svår olyckshändelse, som gjorde att synen blev 

mycket nedsatt. Men trots sjukdom och hårda prövningar har han inte mist vare sig 

arbetslusten eller sitt goda humör. Han är utrustad med en stor arbetsförmåga och energi. 

Han har ett gott och rejält sinnelag. Till sin natur är han mycket gästfri, språksam och 

underhållande. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 189 Tisdagen den 4 December 1951. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter en kortare tids sjukdom avled i söndags 

i Växjö en av Härlunda församling mera be-

märkta personer, f. kyrkovärden Johan Emil 

Petersson, Hårdahult Billarp. 

  Han var född 1880 på samma gård, och där 

har han tillbringat hela sin tid och utfört en be-

tydande gärning. I unga år ingick han äkten-

skap och köpte föräldragården efter sin fader. 

Han har varit en synnerligen arbetsam och du-

gande lantbrukare, en av de främsta i socknen, 

och har under åren utfört betydande grund-

förbättringar å såväl hus som jord. År 1946 

överlät han hemmet till yngste sonen, och 

dennes maka och har sedan dess bebott en villa 

strax intill gamla gården. Under tidiga år togs 

kyrkovärd Peterssons tid och krafter i stor 

utsträckning i anspråk inom kommunala och 

allmänna värv. Sålunda var han under ett 30-tal 

år ledamot av kyrko- och skolrådet, därav un-

der 16 år som kyrkovärd och under 14 år som 

kyrkokassör. Vidare var han ledamot i pen-

sionsnämnden, god man vid lantmäteri-

förrättningar och under minst 30 år, vice ordf i 

kommunalnämnden i 25 år, ledamot i taxe-

ringsnämnden m.m. Med kunnighet och 

redbarhet skötte han alla sina uppdrag i allt för 

församlingens bästa för ögonen. 

  Med kyrkovärd Petersson bortgick en i hög 

grad pålitlig, rättrådig och karaktärsfast person, 

som vann stort förtroende och blev omtyckt 

och aktad av alla. 

  Närmast sörjande är maka och barn, samt söner och tre döttrar samt barnbarn. 

 

 

 

 

 
 

Min käre make 

vår käre far, farfar och morfar 

f.d. kyrkovärden 

Johan Emil Petersson 
insomnnade stilla i dag i tron på sin 

Frälsare å Växjö lasarett i sitt 72:a 

levnadsår djupt sörjd och saknad 

men i tacksamt minne bevarad av 

barn, barnbarn, släkt och många 

vänner. 

Hårdahult, Billarp den 2 dec. 1951. 

CECILIA PETERSSON. 

Axel och Elsa. 

Albert. 

Herman och Linnéa. 

Jan och Edit. 

Betty och Victor. 

Johan och Signe. 

Helga och Edvin. 

Fritz och Mildred. 

Rut. 

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. 

Sv. Ps. 66. 
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Ur Smålandsposten N:o 182 Torsdagen den 22 November 1951. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller på lördag fru Anna Hult, maka till hemmansägaren Nils Hult, Truvedstorp, 

Härlunda. Hon är bördig från denna trakt. I ungdomen innehade hon olika platser i fa-

milj, bl.a. vistades hon en tid i Danmark. Efter ingånget äktenskap blev hon tillsammans 

med sin make bosatt på den gård i Truvedstorp, där de alltjämt bor. Hon har varit och är 

en dugande husmor, som på bästa sätt skött om sitt hem och sin familj, åt vilken hon 

ägnat all sin tid och omsorg. 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 202 Lördagen den 29 December 1951. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller på nyårsafton jordbruksarbetaren Ture Håkansson, Slätthult, Härlunda. 

  Född och uppväxt på samma plats har han varit sin hembygd trogen och på fäder-

negården har han tillbringat sin mesta tid med undantag av några korta arbetsperioder 

borta från hemmet. Först var han föräldrarnas hjälp och stöd och senare hjälpte han sin 

syster, som tidigt blev änka och övertog jordbruket. Med stilla redbarhet, plikttrohet och 

ansvarskänsla har han utfört sin gärning. Fast förankrad i religionen är sällan hans plats 

tom i hemsocknens kyrka, som han hyser stor kärlek till. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 9 Torsdagen den 17 Januari 1952. 
 
Från Härlunda, meddelas: 

  Trettondagens missionskollekt i Härlunda kyrka uppgick till 636 kr., vilket med hänsyn 

till församlingens folkmängd får anses vara synnerligen ansenligt belopp. Offret är för 

övrigt ett av de största, som upptagits för detta ändamål i Härlunda kyrka. 

 

 

 

 

Peter Håkansson 

Tina Böckman 

Virestad.                               Härlunda. 

Julafton.  

Sven Wik 

Ingeborg Thilly 

Växjö.                                   Härlunda. 

Växjö, julafton 1951. 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 16 Tisdagen den 29 Januari 1952. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

  70 år fyller i dag fru Amanda Olofsson, Långhult, Härlunda. Hon är född i Långasjö-

måla i Härlunda socken och ingick äktenskap år 1914 med lantbrukaren Frans Olofsson, 

Barkhult. Fru Olofsson har varit en dugande hustru, som skött sitt hem på ett mönstergillt 

sätt. 

 

 

 

 

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

  Efter flera års sjukdom avled natten till onsdagen hemmansägaren Axel Vilhelm Svens-

son, Billarp, Härlunda. 

  Han var född på samma gård 1883. I yngre år vistades han en längre tid i Amerika. År 

1920 ingick han äktenskap. Han hade då redan tidigare övertagit föräldragården. Å denna 

har han som en arbetsam och dugande lantbrukare utfört betydande grundförbättringar å 

såväl hus som jord. Bl.a. har han uppfört en helt ny ladugård och vidtagit renovering av 

boningshuset. Vid sidan av arbetet med gårdens skötsel har han även varit slaktare, varvid 

han också brukade köpa upp slakt, som han sedan färdades med till Växjö eller Ryd för 

att avyttra. 

  Med Svensson bortgick en stilla och försynt man, som efterlämnar ett tomrum i bygden. 

  Närmast sörjande är maka och barn, fem söner och tre döttrar, av vilka två vistas i 

Amerika samt barnbarn. 

 

 

 

 
 

Tillkännagives 

att 

vår kära moder 

Sofia Svensson 
avled i dag i sitt 80:de levnadsår,i 

djupt minne bevarad av oss barn, 

barnbarn och barnbarnsbarn. 

Häradsbäck den 25/1 1952. 

BARNEN. 

Ett strävsamt liv har slocknat ut, 

En flitig hand har domnat. 

Din tunga arbetsdag är slut, 

Ditt trötta huvud somnat. 
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Ur Smålandsposten N:o 57 Lördagen den 12 April 1952. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 62 Tisdagen den 22 April 1952. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller på torsdag fru Anna Böckman, maka till hemmansägaren J. Böckman, 

Karsemåla, Härlunda. 

  Jubilaren är bördig från trakten och har varit sin hembygd trogen i hela sitt liv. Redan 

före 20-årsåldern ingick hon äktenskap och makarna övertog ett litet lantbruk i Karse-

måla. Här har fru Böckman utfört en osjälvisk och uppoffrande gärning som husmor och 

som mor till tolv barn och hon har helt gått upp i omsorgen om hem och familj. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 66 Tisdagen den 29 April 1952. 
 
Motorcykelstöld i Härlunda.  En motorcykel G 6698, hemmahörande i Diö. blev på 

lördagskvällen stulen vid Linkullens festplats i Härlunda. 

  Tjuven lade sig samtidigt till med ett njurbälte, kraghandskar, lädermössa och ögon-

skydd. 

  Stölden har anmälts till polisen. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 72 Måndagen den 12 Maj 1952. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon fru Olga Karlsson, maka till lägenhetsägare Axel Karlsson, 

Häradsbäck. 

  Hon är född i Amerika. Efter att med föräldrarna ha kommit till Sverige ingick hon 

äktenskap, och makarna var bosatta på olika platser, innan de köpte den villafastighet i 

Häradsbäcks kyrkby, som de alltjämt äger och bebor. Fru Karlsson, som är en i hög grad 

arbetsam och dugande kvinna, har under de senaste åren även varit verksam som 

sömmerska och sköter såväl hemmet som sitt yrke på bästa sätt. 

 

 

 

 

Gunnar Johansson 

Inga Jönsson 

Älmhult.                           Häradsbäck. 

Påskafton.                                

                               

 

  

 

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 78 Onsdagen den 21 Maj 1952. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller på lördag lantbrukaren Nils Johan Hult, Truvedstorp, Härlunda.  

  Jubilaren är född i Skåne. Sedan han i unga år ingått äktenskap inköpte han tillsammans 

med sin maka den gård i Truvedstorp, som de alltsedan dess ägt till de för en tid sedan 

sålde den till sin yngste son. De kvarbor emellertid på platsen företräder jordbrukets 

skötsel. Nils Hult har på ett hedrande och skötsamt sätt icke endast brukat sin gård utan 

vid sidan om detta även arbetat vid järnvägsbyggen, i timmerskogarna och med andra 

binäringar. På grund av hans redbarhet och kunnighet har hans arbetsinsatser alltid blivit 

uppskattade. 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 85 Torsdagen den 5 Juni 1952. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller på söndag änkefru Emma Bergstrand, Knoxhult, Härlunda. 

Jubilaren är född och uppväxt i V. Torsås, där föräldrarna innehade lantbruk. I unga år 

ingick hon äktenskap med hemmansägaren Axel Bergstrand, och makarna arrenderade 

först en gård i Torbjörnahult, Härlunda, innan de på arrende övertog förra militärbostället 

Björkeryd i Härlunda. När de för många år sedan överlämnade detta arrende, köpte de två 

gårdar i Knoxhult, Härlunda, som fru Bergstrand, som numera är änka, överlåtit åt sina 

söner. Hon kvarbor dock på platsen och förestår hemmets skötsel på det dugande och om 

kunnighet vittnande sätt, som alltid utmärkt henne. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 88 Tisdagen den 10 Juni 1952. 
 
Stor söndagsskoldag i Härlunda.  I söndags var en söndagsskoldag för socknarna inom 

södra Allbo kontrakt anordnad i Härlunda. Trots det något blåsiga och ostadiga vädret 

hade omkring 175 barn med sina lärare infunnit sig. 

  Först deltog barnen i högmässan, vilken anordnats såsom barngudstjänst. Med ledning 

av dagens evangelietext och med utgång från minnesorden ”Ett viktigt samtal” höll 

komminister John Lindgren en för de unga lyssnande väl tillrättalagd och anpassad barn-

predikan. Efter gudstjänsten hälsade komminister Lindgren å församlingens och den egna 

 

 

Sigvard Lundberg 

Siri Säll 

Alvesta.                                 Härlunda. 

                               

 

  

 

 

 

 

Förlovade 
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söndagsskolans vägnar gästerna välkomna. Härlunda församling bjöd sedan genom 

pensionatet Hagadals försorg samtliga deltagare på förplägnad, varefter barnen med sina 

lärares ledning fick leka en stund ute i det fria. Avslutningsgudstjänst hölls därefter i 

kyrkan, varvid pastor Ingvar Jonsson, Liatorp, med utgång från Joh. 15: 5 ”Jag är vin-

trädet. I ären grenarna” etc. höll en kortare för barnen synnerligen lämpad predikan. 

Fröken Greta Sundgren, Älmhult, tackade å kontraktsrådets vägnar alla, som medverkat 

till den angenäma och givande söndagsskoldagen, och före avfärden från Härlunda 

framförde fr. Sundgren de gästande söndagskolornas tack till komminister Lindgren med 

fru samt övriga medverkande för den väl arrangerade och i allo lyckade sammankomsten 

som givit deltagarna den allra bästa behållning. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 89 Torsdagen den 12 Juni 1952. 
 
Påkörd av bil.  Fru Jenny Andersson, Torbjörnahult, Härlunda, blev på måndagen 

påkörd av en personbil på väg till Urshult. 

  Fru Andersson skulle passera stora landsvägen och såg då ej den ankommande bilen. 

Bilföraren signalerade två gånger, vilket fru Andersson dock ej uppfattade, möjligen 

beroende på den starka blåsten. Bilisten försökte nu avvärja kollision igenom att hålla ut 

på vänstra vägkanten, men bilen törnade i alla fall mot fru Andersson, innan den körde av 

vägen. Fru Andersson, som fick ett stort sår i huvudet och troligen bröt ena benet, fördes 

skyndsamt till Växjö lasarett, där hon fick kvarstanna. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 109 Lördagen den 19 Juli 1952. 
 
Hyllning. 
 

  På sin 75-årsdag blev fru Ester Adolfsson i Häradsbäck föremål för hjärtliga hyllningar. 

  Barn och barnbarn uppvaktade med penningsummor jämte textad adress, spettkaka och 

blommor. Vänner och grannar överlämnade ett flertal blomstergrupper. Senare på dagen 

infann sig komminister John Lindgren och kantor Hilding Henriksson, Häradsbäck med 

bok och blommor. Representanter för kyrkliga sykretsen överlämnade en ståtlig blom-

bukett. Vidare fick hon mottaga ett stort antal telegram. 

  Fru Adolfsson är född i Häradsbäck och har där tillbringat hela sin tid. År 1940 blev hon 

änka efter skomakaremästare Gustav Adolfsson. Utrustad med god smak och utpräglat 

ordningssinne har hon såsom en dugande husmor på ett mönstergillt sätt skött sitt hem. 

Det bör även nämnas, att hon uppfostrat sju barn till dugande och skötsamma sam-

hällsmedborgare. Varmt religiös är jubilaren en aktiv och intresserad medlem av Här-

lunda kyrkliga sykrets. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 112 Torsdagen den 24 Juli 1952. 
 
 

 

 

 

 

 
 

Gård i Härlunda 
 

  5 tld odlat, c:a 65 tld skogs- och myr-

mark. Boningshus inneh. 2 rum och 

kök, 2 ladugårdar. Säljes billigt med 

eller utan gröda. 
 

MAGNI JOHANSSON, 

Karsemåla, Häradsbäck. 
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Ur Smålandsposten N:o 123 Tisdagen den 12 Augusti 1952. 
 

Födelsedag. 
 

  90 år fyller på fredag fru Karolina Vikström, maka till förre smedmästaren J. Vikström, 

Häradsbäck, Härlunda. 

  Hon är född inom denna församling. Efter ingånget äktenskap i unga år, var de båda 

makarna först bosatta i Åbogen, Almundsryd, där de innehade en jordbruksfastighet, men 

flyttade småningom till Kyrkhult. Medan maken, enligt tidens sed, emigrerade till U.S.A., 

för att där lättare finna sin och familjens utkomst, stannade fru Vikström kvar i Sverige, 

då hon på bästa sätt skötte sin gärning som mor och husmor. Efter att flera gånger ha 

besökt de sina i hemlandet, återvände hennes make för att stanna och de båda, nu åldriga 

makarna, har under flera decennier haft sitt hem i Häradsbäcks kyrkby. Jubilaren, som är 

en av församlingens äldsta medlemmar, har varit en strävsam, rättrogen och kunnig 

kvinna som helt gått upp i omsorgen om de sina. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 129 Lördagen den 23 Augusti 1952. 
 

Dödsfall. 
 

   I onsdags avled f.d. lantbrukaren Johan 

Håkansson, Spjutaretorp, Härlunda. 

Han var född år 1866 i Siggaboda. År 1890 

gifte han sig och 1896 flyttade han till Spju-

taretorp, där han köpte en gård. Förutom arbete 

med detta har Håkansson även i stor utsträck-

ning sysslat med tjärbränning, och träskotill-

verkning. År 1943, då han blev änkling, över-

lät han gården till en son. Hos honom har han 

bott till för ett år sedan, då han flyttade till 

yngsta dottern Edit. 

  Närmast sörjande är sju söner och två döttrar. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 130 Måndagen den 25 Augusti 1952. 
 

Födelsedag. 
 

  80 år fyller om onsdag f. hemmansägaren och grundläggaren Sven Magni Håkansson, 

Karsemåla, Härlunda. Han är född inom församlingen och har där tillbringat största delen 

av sin tid. På sitt lilla karga jordbruk har han tillsammans med sin nu avlidna maka fostrat 

en stor barnskara under hårt och träget arbete. I yngre år var han engagerad som grund-

läggare, stenarbetare och kanalgrävare på andra orter biträdd av sina söner. Sitt arbete har 

han alltid fullgjort med stor noggrannhet och omsorg. På senare år har han överlämnat sitt 

jordbruk åt sin yngste son och dennes maka, men har bor kvar i sitt gamla hem. 

 

 

 
 

Tillkännagives 

att 

vår älskade fader 

f.d. Hemmansägaren 

Johan Håkansson 
i dag stilla insomnat i sitt 86:e 

levnadsår. Djupt sörjd och saknad 

men i ljust minne bevarad av oss, 

släktingar och många vänner. 

Spjutaretorp den 20 aug. 1952. 

BARN. 

Barnbarn, barnbarnsbarn. 

Systerson. 

Ett strävsamt liv har nått sitt slut 

En flitig hand har domnat. 

Din trägna arbetsdag var slut 
När du på kvällen somnat. 

Tack käre far för vad du gjort för oss 

Och vila nu i frid så gott. 

Sv. Ps. 400: 11.  
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Ur Smålandsposten N:o 137 Lördagen den 6 September 1952. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon kvarn och sågverksägaren Ture Svensson, Björnhult, Härlunda. Hr 

Svensson är född i Björnhult. Under sina uppväxtår arbetade han hos sin fader Sven 

Magni Svensson i dennes kvarn och sågverk. Samtidigt som han ingick äktenskap övertog 

han faderns rörelse, vilken han sedan upparbetat. Vidare har han uppfört förbättringar på 

byggnaderna. I det kommunala livet har han även tagit verksam del. Sålunda är han 

ledamot i kommunalfullmäktige och kommunalnämnd, bostadsnämnd m.m. Även har han 

varit ordförande i ortens avdelning av SLU och BF. Svensson har gjort sig allmänt 

omtyckt i orten på grund av sitt redbara sätt. 

 

 

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

Dödsfall. 
 

  Utan egentlig föregående sjukdom avled i 

lördags i sitt hem f. hemmansägaren Sven 

Leander Johansson, Karsemåla, Härlunda, nära 

81 år gammal. 

  Han var född på denna plats och har varit den 

trogen hela sitt liv. I yngre år arbetade han 

sommartid med tjärbränning och var en av de 

sista, som var väl förtrogen med denna ut-

döende näringsgren. På sitt steniga lilla hem-

man i Karsemåla uppfostrade han tillsammans 

med sin maka en stor barnskara till redbara och 

dugande samhällsmedlemmar. Hans tid räckte 

även till att i stor utsträckning bistå ortsbe-

folkningen med olika slag av göromål. Han 

blev änkling redan för 35 år sedan och har de 

senaste årtiondena bott kvar i hemmet tillsammans med sin yngste son, sedan han sålt 

gården till en av sina äldre söner. Sven Johansson var en hurtig, arbetsam och förnöjsam 

man. 

  Närmast sörjes han av barn och barnbarn samt syskon. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 141 Lördagen den 13 September 1952. 
 

Rättegångs- och polissaker. 

 
Misshandel, rattfylleri och våld mot tjänsteman 

   
  Chauffören Nils Ebbe Nilsson från Vashult, Häradsbäck stod åtalad inför häradsrätten 

för misshandel, rattfylleri och våld mot tjänsteman. Han hade i september 1951 begivit 

sig tillsammans med en kamrat till en dansbana i Häradsbäck. Som Nilsson tänkte dricka 

en del sprit hade han talat vid kamraten, att denne skulle köra bilen på hemvägen. Nilsson 

förtärde också en ganska stor mängd sprit. Vid dansbanan råkade han i gruff med en 

person med den påföljd, att Nilsson gav denne ett slag på näsan, att denna började blöda. 

På grund av denna misshandel blev Nilsson utvisad från dansbanan. När Nilsson skulle 

resa hem, kunde hans kamrat inte starta bilen. Nilsson satte sig då vid ratten. Men inte 

heller han kunde starta bilen. Förbipasserande personer insåg hans belägenhet och hjälpte 

 

 

 
 

Vår käre far 

Sven Leander 
Johansson 

* 13/3 1871 

† 14/1 1952 

Härlunda den 14 sept 1952. 

BARNEN. 

Sv. Ps. 355: 1.  
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tjänstvilligt till att skjuta på bilen. Nilsson släppte då upp kopplingen och försökte få 

bilen igång. Några ordningsvakter uppmärksammade att Nilsson försökte köra bil. De 

rusade till för att förhindra detta. Nilsson ilsknade då till och hoppade ur bilen och slog 

till en av ordningsvakterna. Han blev dock övermannad och fördes till en droskbil för att 

föras till polisen. Nilsson spjärnade emot allt vad han kunde, men stoppades in i bilen och 

fördes iväg. Vid blodprov befanns att Nilsson hade 1,23 promille alkohol i blodet. 

Nilsson erkände inför rätten att han var olämplig att föra bil. Nilsson dömdes nu för 

misshandel, rattfylleri och våld mot tjänsteman till två månaders fängelse. 

  I samband med Nilssons bortförande till droskbilen försökte en kamrat till Nilsson, en 

lagerarbetare från Älmhult, att få Nilsson loss från ordningsvakternas grepp genom att dra 

i Nilsson. Han dömdes nu av häradsrätten för försök till främjande av flykt till 25 

dagsböter à 4 kronor. 

 

 

 

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

Dödsfall. 
 

   I söndags avled fru Maria Svensson från 

Gäddegölshult, Härlunda. 

  Hon var född i Siggaboda och 1870 kom hon 

till Gäddegölshult, där fadern hade köpt en 

gård. Vid giftermålet flyttade makarna 

Svensson till Spjutaretorp. Sedan dess hade 

hon i huvudsak ägnat sin tid åt hemmets sköt-

sel. Innan hon gifte sig innehade hon tjänster 

på ett flertal platser. År 1939 blev hon änka 

men bodde kvar hos fostersonen Alex till för 

några månader sedan, då hon flyttade till sonen 

Viktor Karlsson, Gäddegölshult. Hos såväl 

honom och hans maka som hos fostersonen 

Alex hade hon under ålderdomen erhållit god 

och kärleksfull vård. Med fru Svensson 

bortgick en varmt religiös, stilla och försynt 

människa, som efterlämnar ett tomrum. 

  Hon sörjes närmast av barn och barnbarn 

samt två systrar, av vilka den ena är bosatt i 

Danmark. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 148 Torsdagen den 25 September 1952. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller på lördag jordbruksarbetaren Peter Olof Svensson, Slätthult, Härlunda. Han 

är född i Verahult, Härlunda. Vid två års ålder kom han till Ilagölsmåla, där han växte 

upp och vistades till för åtta år sedan, då han flyttade till kyrkovärden Johan Petersson, 

Slätthult. Sin huvudsakliga tid har Svensson använt till att vara ortsbefolkningen 

behjälplig med göromål av olika slag, och han har gjort sig känd som en trägen arbetare. 

Det kan även nämnas, att han på ett ömt och kärleksfullt sätt vårdade sina föräldrar under 

deras ålderdom. Till sitt väsen är han en stilla och försynt man, som fått idel vänner i 

bygden. 

 

 

 

 
 

Vår kära mor, 

farmor och fostermor 

Emma Maria 
Svensson 

har i dag stilla avlidit i sitt 85:e 

levnadsår. Sörjd och saknad av oss, 

syskon, släkt och vänner. 

Gäddegölshult och Spjutaretorp 

 den 14/9 1952. 

VIKTOR och ESTER. 

Gunnar. Elsa. Sture. 

ALEX. 

Sv. Ps. 560.  

I stället för blommor tänk på 

Missionen. 
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Dödsfall. 
 

  Efter en kort sjukdom avled på tisdagen i 

Växjö hemmansägaren och snickaren Johan 

Henrik Böckman, Karsemåla, Härlunda, nära 

70 år gammal. 

  Han var född i Västra Torsås. I tidiga år miste 

han *fadern genom olyckshändelse och kom 

strax efter konfirmationen ut i förvärvsarbete. 

Under tio år arbetade han bl.a. vid ett lantbruk 

i Steglehylte. Efter ingånget äktenskap övertog 

han med sin maka dennas fädernegård Karse-

måla. Där har den strävsamme och plikttrogne 

mannen utfört en imponerande gärning som 

familjeförsörjare för elva barn på ett litet, kargt 

och avlägset liggande jordbruk. Såväl sommar 

som vinter arbetade han som snickare, dels 

som timmertäljare och jordbruksarbetare. På 

närbelägna Tärningetorp utförde han under åren otaliga dagsverken. Innan sjukdomen 

bröt ned honom, var han även verksam vid Horjeboda stärkelsefabrik. Han tillhörde ej 

den kategori människor, som jäktar, men han var noggrann och pålitlig i sin gärning. Sitt 

hem hade han under senare tid åtskilligt förbättrat, och sedan barnskaran vuxit upp, kunde 

han mänskligt att döma haft ännu många år att framleva i en lugnare tillvaro.  

  Närmast sörjande är maka och 11 barn, barnbarn och syskon samt syskonbarn. 
 

* Ur Smålandsposten N:o 55 Torsdagen den 8 Maj 1890. 
 

Olyckshändelse med dödlig utgång -  För några veckor sedan omkom i Westra Torsås socken torparen Sven 

Håkansson under Steglehylte, på så sätt att ett vedlass, som han körde, stjelpte öfver honom samt krossade 

hans hufvud och bröstkorg. Håkansson, som var fattig, efterlemnar hustru och 5 minderåriga barn, för hvilka 

kommunen nu måste draga försorg. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 169 Lördagen den 1 November 1952. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller på tisdag hemmansägaren Julius Nilsson, Knihult, Härlunda. Han är född 

och uppväxt på samma gård och har där tillbringat hela sin tid. År 1910 ingick han 

äktenskap och övertog samtidigt därmed föräldragården efter sin fader. På denna har han 

som en arbetsam och dugande lantbrukare under årens lopp utfört betydande grund-

förbättringar å såväl hus som jord. Sålunda har han renoverat och moderniserat 

bostadshus och ladugård samt gjort åkrarna så gott som stenfria. Hr Nilsson har gjort sig 

känd som en i hög grad redbar och pålitlig man med sunda idéer och god praktisk 

begåvning, och har därför inom sin församling vunnit stort förtroende. Detta har bl.a. 

visat sig däri, att hans tid och krafter tagits i anspråk för kommunala och allmänna värv. 

Sålunda har han under längre och kortare perioder tillhört kommunalfullmäktige, kom-

munalnämnd, fattigvårdsstyrelsen, pensionsnämnden och taxeringsnämnden. Han har 

även suttit med i byggnadskommittén för skolor och ålderdomshem. Alltjämt är han 

ledamot för kyrkorådet.  

  Vid flera tillfällen har hr Nilsson utsatts för hårda prövningar. Dessa har han emellertid 

burit med beundransvärd styrka och trots allt kunnat bibehålla en ljus och förtröstansfull 

livssyn. 

  Personligen är han en rättrådig man samt gästfri, gladlynt och sällskaplig, varför han 

förvärvat en stor och hängiven vänkrets. 

 

 

 
 

Min älskade make 

vår käre far 

Henrik Böckman 
har i dag stilla insomnat i sitt 70:e 

levnadsår, djupt sörjd och saknad av 

mig, barn, barnbarn, syskon, övrig 

släkt och vänner. 

Karsemåla, Härlunda den 24/9 1952. 

ANNA BÖCKMAN. 

Barnen. 

Sv. ps. 306.  
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Ur Smålandsposten N:o 180 Torsdagen den 20 November 1952. 
 
Renässans för husförhören i Härlunda.  Årets husförhör i Härlunda har nu avslutats.  

  En olikhet beträffande dessa gentemot tidigare år har varit, att de i de flesta rotarna har 

hållits i hemmen. Därmed har en återgång till gammal ordning skett. Bland dem, som 

besökt husförhören har tillfredställelsen över förändringen i fråga varit påfallande stor, 

och som allmänt önskemål har uttalats, att denna ordning måtte bibehållas även i fort-

sättningen. 

  Åtgärden är säkerligen välbetänkt, ty det har visat sig att husförhören i år varit betydligt 

talrikare besökta än tidigare, då de varit förlagda till skolhusen. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 185 Lördagen den 29 November 1952. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller på tisdag hemmansägaren Axel Johansson, Torbjörnahult, Härlunda. Han är 

född i Hårdahult, samma församling. Sedan han växte upp sysslade han mest med 

jordbruksarbete, dels i hemmet och dels på andra platser inom socknen. Vid 24-års ålder 

emigrerade han till Amerika. Här vistades han ungefär sex år och utförde därvid arbeten 

av olika slag. Efter hemkomsten till Sverige ingick han äktenskap och köpte samtidigt i 

sin hemförsamling en gård i Torbjörnahult. På denna har han alltsedan varit verksam 

såsom en arbetsam och kunnig lantbrukare. Sålunda har han utfört betydande nyodlingar 

och genom dikning och stenröjning även förbättrat jordbruket i övrigt. Genom renovering 

och modernisering har han försatt såväl ladugård som bostadshus i utmärkt skick.  

  På grund av sin redbarhet och begåvning har han även i stor utsträckning tagits i anspråk 

för kommunala och allmänna värv. Sålunda har han tillhört kommunalfullmäktige, 

folkskolestyrelsen, hemhjälpsnämnden och taxeringsnämnden. Sedan 1934 är han 

ledamot av fattigvårdsstyrelsen, därav sex år som dess ordförande. Vidare är han ledamot 

av hästuttagningsnämnden, stämmoombud för elektricitetsföreningen i Alvesta och för 

Härlunda centralförening och skiftesgodeman sedan åtta år tillbaka. Inom socknens olika 

jordbruksorganisationer är han en verksam och intresserad medlem samt ledamot i 

styrelsen för RLF och BF. Sedan många år tillbaka är han ledamot av kyrkorådet. 

  Personligen är hr Johansson en godsinnad, enkel och okonstlad man, sällskaplig och 

gästfri. Helt naturligt har vännernas skara blivit stor och uppriktig. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 186 Måndagen den 1 December 1952. 
 
Inbrott i Häradsbäck.  Ett fräckt nattligt inbrott har förövats hos handlanden Per 

Olofsson i Häradsbäck, varvid tjuvarna tillägnat sig omkring 1,000 kr. 

  Tjuven eller tjuvarna hade berett sig tillträde till affärslokalen genom att på baksidan av 

lagerrummet ta bort ett fönster och därifrån fortsätta till affären, där kassaapparaten 

brutits sönder. Som kassan för dagen ej inräknats, blev omkring 1,100 kr samt en del 

varor, däribland tobak och kryddor, tjuvarnas byte. Kassaskåpet i postlokalen, som ligger 

vägg i vägg med affären, hade tjuvarna troligen ej haft vetskap om, då de ej brytt sig om 

att göra något försök att komma åt det. 

  Efter upptäckten på morgonen tillkallades genast fjärdingsman C.H. Jonasson, 

Häradsbäck och kriminalkonstapel Cederbring, Växjö, och dessa gjorde undersökningar 

på platsen, varvid även fingeravtryck togs. Utredningen fortsätter. 
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Ur Smålandsposten N:o 187 Tisdagen den 2 December 1952. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller på fredag köpman Hjalmar Karlsson, Häradsbäck, Härlunda. Han är född i 

Linneryd. Under vistelsen där sysslade han med arbete av olika slag. År 1937 flyttade han 

till Härlunda och övertog en speceri- och diverseaffär i Häradsbäck. Som driftig och 

framsynt affärsman har han drivit upp denna rörelse till en betydande omfattning och 

även utökat den med en tidsenlig och välsorterad herrekiperingsavdelning. Affärslokalen 

har han utvidgat och moderniserat, så att dessa nu motsvarar högt ställda anspråk. Hans 

tid och krafter har även tagits i anspråk i kommunala värv. Sålunda har han tillhört 

taxeringsnämnden och varit revisor för såväl kyrkliga som borgerliga kommunens 

räkenskaper. Han är ledamot i nykterhetsnämnden och var under många år dess ordfö-

rande och är nu vice ordförande. Han är ordförande i V. Torsås med omnejd köpmanna-

förening. Sina allmänna uppdrag har han skött på ett kunnigt och omsorgsfullt sätt, men 

framför allt har hans strävan varit att betjäna sin kundkrets på bästa sätt. Personligen är hr 

Karlsson en enkel och okonstlad man. Vänlig och tillmötesgående mot alla. Då han 

samtidigt är gästfri och sällskaplig har han helt naturligt fått en stor och hängiven vän-

krets. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 184 Måndagen den 8 December 1952. 
 
Missionsauktion i Härlunda.  Härlunda kyrkliga sykrets hade i tisdags anordnat 

missionsauktion. 

  Denna inleddes i kyrkan med gudstjänst, vid vilken kyrkoadjunkt Håkan Värendh, 

Almundsryd, predikade. Det offer, som därvid upptogs, uppgick till 143 kr. Efter guds-

tjänsten vidtog försäljning i församlingssalen av skänkta arbeten. Inropen av dessa 

tillsammans med lotterier och servering inbringade 2,605 kr. Om även kollekten med-

räknas blir alltså slutsumman 2,748 kr. Efter auktionen tackade komminister John 

Lindgren alla, som medverkat till det synnerligen goda resultatet, det bästa hittills vid en 

missionsauktion i Härlunda. 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Arne Gustavsson 

Anna Nilsson 

Härlunda.                               Örkened. 

Julafton 1952. 

George Petersson 

Sonja Johansson 

Häradsbäck.                         V. Torsås. 

Julafton 1952. 

                               

 

  

 

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 6 Tisdagen den 13 Januari 1953. 
 

Rättegångs- och polissaker. 
 

  Den 9 oktober 1952 var det 60-årsfest i Häradsbäck. Uppvaktningarna började redan vid 

5-tiden på morgonen, och det bjöds på kaffekask och annat. Vid 12-tiden hade de flesta 

gästerna avlägsnat sig, men en hemmansägare från Häradsbäck och hans närmaste granne 

var kvar. Sämjan emellan dem var tydligen inte den bästa. Hemmansägaren gick fram och 

fattade grannen i axlarna och frågade, varför grannen var arg på honom. Grannen 

lämnade inte någon närmare förklaring. Han vände bara något på huvudet och fick då ett 

slag av hemmansägaren, så att han ramlade ned på golvet och fick ett stort sår i pannan. 

Grannen blev inte vänligare stämd mot hemmansägaren av slaget utan grep tag i en 

pilsnerflaska och kastade denna efter hemmansägaren. Denne blev inte träffad, men han 

besvarade genast elden genom att kasta en flaska och en stol mot grannen. Stolen gick 

sönder, men grannen undgick att träffas. Värdfolket lyckades vid det laget avvärja vidare 

våldsamheter. 

  Hemmansägaren vidhöll vid häradsrätten, att det ej varit hans avsikt att slå grannen. Då 

han stått bakom grannen och frågat honom om orsaken till att denne var arg på honom, 

hade han sett, att grannen trevat mot fickan. Hemmansägaren blev då rädd, att grannen 

skulle taga upp något tillhygge för att slå hemmansägaren. Hemmansägaren slog då för 

säkerhets skull först. Det var således helt i nödvärn han handlade. 

  Häradsrätten ansåg dock ej nödvärn föreligga, utan hemmansägaren dömdes till 30 

dagsböter á 2 kronor, varjämte han förpliktades gottgöra grannen med visst belopp. 

 

 

Stort missionsintresse i Härlunda.  Trettondagens gudstjänst var i år ordnad som ljus-

mässa.  

  Den missionskollekt som därvid upptogs, uppgick till 668 kr., vilket med hänsyn till 

församlingens folkmängd får anses vara ett synnerligen ansenligt belopp. Offret är f.ö. 

antagligen det största som upptagits för detta ändamål i Härlunda kyrka. I detta sam-

manhang kan nämnas, att från Härlunda under 1952 till Missionen insänts över 2,800 kr., 

därav trettondagens och 3:e böndagens missionsoffer 1,173 kr., 143 kr. offer vid 

gudstjänst i samband med missionsauktion, över 300 kr. gåvor vid begravningstillfällen 

och 1,200 kr. från sykretsarnas missionsauktion. För att täcka de beräknade utgifterna,     

4 miljoner, för vårt lands missionsverksamhet, krävs c:a 60 öre pr invånare. Det belopp, 

som insänts till missionen från Härlunda under det gångna året, utgör över kr. 2:50 pr 

församlingsmedlem, vilket visar ett glädjande stort missionsintresse inom socknen. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 8 Lördagen den 17 Januari 1953. 
 
Från Härlunda, meddelas: 

  Härlunda kyrkliga söndagsskola har haft julfest i församlingssalen. Komminister John 

Lindgren hälsade barnen välkomna. Efter servering blev det lekar kring granen. De yngre 

barnen utförde under fru Birgit Lindgrens ledning en liten vacker jultablå, varefter tvenne 

jultomtar kom och delade ut gottepåsar till samtliga elever. Den lyckade barnfesten 

avslutades med bön och psalmsång. 
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Ur Smålandsposten N:o 14 Tisdagen den 27 Januari 1953. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller i dag f. hemmansägaren Magni Svensson, Långhult, Härlunda. Svensson är 

född i Verahult, samma socken, där han under sin uppväxt hjälpte till med varjehanda 

förekommande sysslor. Efter konfirmationen reste han till Tyskland, där han omkring fem 

år arbetade vid telegrafverket. Efter hemkomsten till Sverige ingick han så småningom 

äktenskap och köpte samtidigt hustruns föräldragård i Långhult. På detta jordbruk har han 

nedlagt större delen av sitt livs arbete. År 1948 överlät han gården till sin sin, samtidigt 

som han flyttade in i en mindre bostadsfastighet under samma gård. Sedan 1947 har han 

varit änkling. 70-åringen är vid jämförelsevis god hälsa, varför han ännu orkar vara 

ortsbefolkningen till hjälp med en del arbeten. Det sällskapliga lynne Svensson begåvats 

med har även blivit bestående. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 16 Lördagen den 31 Januari 1953. 
 

Dödsfall. 
 

  I en ålder av nära 90 år avled i onsdags f. 

smedmästaren Sven August Wickström, 

Häradsbäck, Härlunda. 

  Han var född i V. Torsås och var vid sitt från-

fälle församlingens äldste manlige medlem. 

Redan i unga år kom han i smideslära hos 

smedmästaren Lindström i Steglehylte, V. 

Torsås. Efter utbildningstidens slut har han 

bedrivit egen smidesrörelse på ett flertal 

platser, till en början i V. Torsås. Under denna 

tid brukade han även besöka marknader för att 

sälja smidesvaror av olika slag. År 1884 ingick 

han äktenskap och bosatte sig samtidigt i 

Åbogen, Almundsryd. I 25-årsålder emigrerade 

han första gången till Amerika. Efter ungefär 

tre års uppehåll där, återvände han till Sverige 

och köpte då en lägenhet i Häradsbäck och 

uppförde där smidesverkstad. År 1894 genom-

gick han som hushållningssällskapets stipen-

diat hovslagarskola i Alnarp. Ytterligare fyra 

gånger besökte Wickström Amerika. Han har 

sålunda gjort resan över Atlanten icke mindre 

än 10 gånger. Sedan 1910, då han kom hem 

sista gången, har han varit bosatt i Häradsbäck. 

Under vistelserna i Amerika arbetade han huvudsakligen inom smides-branschen. 

Wickström var en i hög grad arbetsam man och synnerligen skicklig i sitt yrke icke minst 

såsom hovslagare. Han var en person, som varit med om mycket i livet. Med honom 

bortgick en man av gamla stammen, kraftfull och reslig. Han var alltid begåvad med en 

utomordentligt god hälsa, och ännu för endast några få år sedan kunde man få se honom 

på sin cykel färdas fram på vägarna, alltjämt rak och spänstig. Under senaste halvåret har 

han jämte sin maka, som är församlingens äldsta, vistats på vårdhemmet, och där fick han 

sluta sina dagar. 

 

 

 
 

Min älskade make 

och vår käre far 

f.d. smedmästaren  

Sven August 
Wickström 

har i dag stilla avlidit i sitt 90:de 

levnadsår, djupt sörjd och saknad 

men i ljusaste minne bevarad. 

Häradsbäck den 28/1 1953. 

KAROLINA WICKSTRÖM. 

Barn, Barnbarn och  

Barnbarnsbarn. 

Gud märker när stegen blir tunga 

Och trötta de anletsdrag, 

Han varsnar när krafterna svika 

Och hjärtat slår matta slag, 

Då öppnar han kärleksfullt famnen, 

Som ännu ej blivit trött 
Och tager dem upp i sitt sköte 

Och låter dem sova så sött. 

Sv. Ps. 66.  
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  Till sitt väsen var Wickström en gladlynt och sällskaplig man, hjälpsam och rätt rådig, 

varför han efterlämnar ett stort tomrum i bygden och ett aktat minne bland de många 

vännerna. 

  Den gamle hedersmannen sörjes närmast av två söner och två döttrar samt sonhustrur 

och mågar. Av barnen är en son och en dotter bosatta i Amerika. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 22 Tisdagen den 10 Februari 1953. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter flera års sjukdom avled i lördags f.d. 

hemmansägaren Fredrik Johannesson, Knihult, 

Härlunda. 

  Han var född 1875 på samma gård, där han 

tillbringat hela sin tid och utfört en betydande 

gärning. Omkring 1900 övertog han tillsam-

mans med en broder föräldragården, och efter 

ett par år blev han ensam ägare till den. I sin 

krafts dagar var Johannesson en i hög grad 

arbetssam, kunnig och framgångsrik jord-

brukare. Sålunda har han utfört betydande 

nyodlingar och genom dikning och stenröjning 

även förbättrat jordbruket i övrigt. Vidare kan 

nämnas, att han uppfört såväl nytt bostadshus 

som ny ladugård sedan de gamla byggnaderna 

ödelades genom eldsvåda. För ett antal år 

sedan överlät han gården till tvenne söner. Åt 

kommunala uppdrag har han endast i mindre 

omfattning ägnat sin tid. 

  Under sin långa sjukdomstid har Johannesson 

erhållit en god och kärleksfull vård av maka, 

söner och sonhustrur. Den avlidne var en 

godsinnad och rättänkande man, enkel, stilla 

och försynt i sitt framträdande. Han efterläm-

nar ett aktat minne i bygden och ett stort tomrum inom en vid vänkrets. Närmast sörjande 

är maka och barn, fem söner och fem döttrar samt barnbarn. 

 
 

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

  I Härlunda kyrka har hemmansägaren Fredrik Johannesson, Knihult, vigts till griftero. 

  Före avfärden från sorgehuset, där samling skedde, hölls utfärdsbön av komminister 

John Lindgren. Medan kistan inbars i kyrkan, spelades ”Andante” av Johann Ludvig 

Krebs. Med utgång från Luk. 18: 31 ”Se, vi gå nu upp till Jerusalem” höll komminister 

griftetal och förrättade jordfästningen. Efter denna sjöng kantor H. Henriksson Dav. Ps. 

31 av G. Wennerberg och spelade till sist ”Toccata” av G. Frescobaldi. 

  Vid graven nedlades en synnerligen rik blomstergärd, och i samband därmed hölls tal av 

den avlidnes söner hemmansägarena Justus Johansson, Vashult, Emil Johannesson, 

Hårdahult samt Bror och Karl Johansson, Knihult. Vidare talade bl.a. fru Jenny Larsson, 

Knihult, hemmansägaren Julius Nilsson, Knihult, f. kyrkovärden Alfred Johansson, 

Vashult, och hemmansägaren Henrik Svensson, Horjeboda, V. Torsås. Icke mindre än 

250 kr. hade skänkts till Blomsterfonden och 40 kr. till Missionen. 

 

 

 
 

Min käre make, 

vår käre far, farfar och  

morfar 

f.d. hemmansägaren 

Fredrik Johannesson 
insomnade stilla i dag i tron på sin 

Frälsare i sitt 78:de levnadsår. Djupt 

sörjd och saknad samt i tacksamt 

minne bevarad av mig, barn, 

barnbarn, släkt och många vänner. 

Knihult, Häradsbäck den 7 februari 1953. 

BETTY JOHANNESSON. 

Barnen. 

Sist min Gud, jag dig nu beder, 

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

Förer till ditt fröjdeland,  

Varest ändas allt besvär, 
Och när loppet slutat är, 

Och jag dig min ande sänder, 

Tag då den i dina händer. 

Sv. Ps. 306. 
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Ur Smålandsposten N:o 54 Torsdagen den 9 April 1953. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 63 Lördagen den 25 April 1953. 
 

Dödsfall. 
 

  Göte Sigvard Nilsson †.  Efter en kort tids sjuk-

dom avled i onsdags i Växjö hemmasonen Göte 

Sigvard Nilsson, Långasjömåla, Härlunda, i en 

ålder av 17 år. 

  Dödsfallet har väckt djup förstämning i orten. 

Göte Nilsson var son till hemmansägren Anton 

Nilsson, Långasjömåla, och en verkligt god och 

snäll yngling, stilla och försynt till sitt väsen samt 

allmänt omtyckt. Han efterlämnar ett stort tomrum i 

hemmet och kamratkretsen och samtidigt ett ljust 

och vackert minne. 

  Närmast sörjande är föräldrar och syskon, fem 

bröder och två systrar. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

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

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på torsdag hemmansägaren Justus 

Johansson, Vashult, Härlunda. Han är född i 

Knihult, samma församling. År 1932 ingick han 

äktenskap och övertog samtidigt hustruns föräld-

ragård i Vashult. På denna har han sedan under 

årens lopp som en synnerligen kunnig och arbet-

sam lantbrukare utfört betydande grundförbätt-

ringar å såväl hus som jord. Sålunda har han reno-

verat och moderniserat såväl bostadshus som 

ladugård och gjort åkrarna i det närmaste stenfria samt även genomfört omfattande nyodlingar och 

dikningsarbeten. Hr Johansson är en redbar, karaktärsfast och praktiskt begåvad man, som vunnit 

förtroende inom församlingen. På grund härav har hans tid och krafter tagits i anspråk både inom 

 

 

Arne Johansson 

Dagmar Petersson 

Göteborg.                              Härlunda. 

                               

 

  

 

 

 

 

Förlovade 

 

 

 
 

Vår käre son och broder 

Göte Sigvard 
har i sitt 17:de levnadsår lämnat oss i 

dag i namnlös sorg. Han insomnade 

på Växjö lasarett efter en kort 

sjukdom, i ljusaste minne bevarad av 

föräldrar, syskon, släkt och vänner. 

Långasjömåla, Härlunda den 22 april 

1953. 

FRIDA o. ANTON NILSSON. 

Anna o. John. Arthur o. Svea. 

Rut, Gunnar, Erik, Arvid, 

Bertil. 

Syskonbarn.  

Sv. ps. 120.  

 

 

Torsten Axelsson 

Vera Johansson 

Härlunda.                              Härlunda. 

Köpenhamn 30/5 1953. 

                               

 

  

 

 

 

 

Förlovade 
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kommunala och allmänna värv. Under tolv har han sålunda varit ledamot i kommunalnämnden och 

även tillhört barnavårdsnämnden och taxeringsnämnden. Inom socknens jordbruksorganisationer 

är han en verksam och intresserad medlem samt ledamot i styrelsen för RLF och BF. Vidare är han 

ombud för Kronobergs läns äggcentral i Växjö och har tidigare varit ombud för länets 

skogsägareförening och slakteriförening. Personligen är han en enkel och okostlad, gästfri och 

sällskaplig man, som vunnit en stor vänkrets. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 88 Torsdagen den 11 Juni 1953. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dödsfall. 
 

  Magni Johansson †.  Hemmansägaren Magni Johansson, Karsemåla, Härlunda, har avlidit. Han 

var född i Härlunda 1888. Närmast sörjande är syskon. 

 

  Oskar Nilsson †. Efter en tids sjukdom har hemmansägaren Oskar Nilsson, Brändetorp, Här-

lunda, avlidit. Han var född i Härlunda och har där varit verksam som lantbrukare. 

  Närmast sörjande är maka och två döttrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häradsbäck 
 

Lördagen den 13 juni öppnar undertecknade i nya lokalen i Häradsbäck 

MÖBEL- och SLÖJDAFFÄR. Till absolut lägsta priser kan ni där tillgodose 

Edert behov av såväl gedignare som enklare möbler. Köksmöbler med eller utan 

Perstorpsplatta, taburetter, dubbelottomaner, fåtöljer, soffgrupper, mjuka mattor 

och korkmattor, madrasser, allt i el. armatur såsom ljuskronor i böhmisk kris-

tall, golvlampor, skrivbordslampor, tavelbelysning, kylskåp, elspisar, strykjärn 

m.m. 

GÖR ETT BESÖK, DET LÖNAR SIG. 

Vördsamt 

Häradsbäcks Möbel- & Slöjdaffär 
Henriksson & Petersson. 

Tel. Häradsbäck 40. 

 

 

 
 

Vår käre bror, 

farbror och morbror 

Magni Johansson 
har i dag lugnt och stilla avlidit i tron 

på sin Frälsare i sitt 66:te levnadsår, 

djupt sörjd och i tacksamt minne 

bevarad av oss syskon, syskonbarn, 

släkt och många vänner. 

Karsemåla, Häradsbäck den 10 juni 

1953. 

SYSKON, SYSKONBARN. 

Ett strävsamt liv har slocknat ut, 

En flitig hand har domnat, 

Din arbetsdag har nått sitt slut, 
Ditt trötta huvud somnat. 

Sv. Ps. 400: 11.  

 

 

 
 

Min älskade make, 

vår käre far, 

Hemmansägaren 

Oskar Nilsson 
* 27/2 1892 

har i dag stilla och lugnt avlidit efter 

ett långt men tåligt buret lidande, 

djupt sörjd och saknad av oss, släkt 

och många vänner. 

Brändetorp, Härlunda den 9 juni 1953. 

NANNY NILSSON. 

Sonja. Martha. 

Du var så trött, så svag och matt, 

Av sjukdom lång och svår. 
Men nu du funnit vilans natt, 

Så skönt du vilka får. 

Sv. Ps. 355.  
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Ur Smålandsposten N:o 91 Tisdagen den 16 Juni 1953. 
 
Från Härlunda, meddelas: 

  De gamlas dag firades i söndags i Härlunda. Ett 60-tal åldringar från 70 år och däröver 

hade hörsammat kallelsen och infunnit sig till högmässan, under vilken även förekom 

nattvardsgång. Komminister John Lindgren predikade över ämnet ”Den stora uppgiften 

och det stora kravet för en kristen”. Kyrkokören sjöng ”Kommen till mig” av Bradshaw. 

Efter gudstjänsten var de gamla inbjudna till samkväm i prästgården och under detta blev 

de trakterade med kaffe och smörgåsar samt tårta och ostkaka. Kyrkokören sjöng ett 

flertal hymner och psalmer. Komministern talade till de gamla och minde därvid även om 

dem, som gått bort sedan de gamlas dag förra året varefter högtidligheten avslutades med 

bön och psalmsång. F.d kyrkovärdarna Carl Ohlsson, Amundshylte och Alfred 

Johansson, Vashult, framförde gästernas tack till komminister Lindgren med fru, kyrkliga 

sykretsarna, som svarat för själva förplägnaden, och kyrkokören för en i allo angenäm 

dag. Församlingens bilägare hade liksom tidigare år ställt sina fordon till de gamlas 

förfogande. 
 

 

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

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 100 Lördagen den 4 Juli 1953. 
 

Dödsfall. 
 

  Karolina Wickström †. På onsdagen avled hos en 

dotter i Barkhult, Virestad, änkefru Karolina Wick-

ström, Härlunda. 

  Den bortgångna var född i Härlunda 1862 och var 

församlingens äldste invånare. Fru Wickström 

ingick i unga år äktenskap med smedmästaren Sven 

Aug. Wickström, vilken avled för fem månader 

sedan. Makarna var bosatta på olika platser, först i 

Åbogen, Almundsryd, där de innehade ett jordbruk, 

och sedan i Kyrkhult. Maken emigrerade till Ame-

rika för att lättare finna utkomst för sin familj, 

medan fru Wickström stannade kvar i Sverige. Efter 

att flera gånger ha besökt familjen i Sverige, åter-

vände han till slut för att definitivt stanna, och 

makarna har i flera decennier haft sitt hem i 

Häradsbäcks kyrkby. Den bortgångna var en sträv-

sam, plikttrogen och kunnig kvinna, som helt gick 

upp i omsorgen om hemmet. 

  Det senaste året har hon vårdats på vårdhemmet i 

Härlunda, tills hon för ett par veckor sedan kom till sin dotter. Närmast sörjande är barn och 

barnbarn. 

 

 

Arnold Nilsson 

Edith Johansson 

Härlunda.                               Virestad. 

                               

 

  

 

 

 

 

Förlovade 

 

 

 
 

Vår älskade mor 

mormor och farmor 

Karolina Wickström 
född den 15 augusti 1862 

har i dag stilla avlidit, älskad och 

saknad av oss barn, barnbarn och 

barnbarnsbarn, släkt och många 

vänner. 

Häradsbäck den 1 juli 1953. 

BARNEN. 

Sv. ps. 579.  

Dagen är aldrig så lång  

att icke dess afton kan stunda. 
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Ur Smålandsposten N:o 109 Måndagen den 20 Juli 1953. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 113 Måndagen den 27 Juli 1953. 
 

Dödsfall. 
 

  Jenny Lööv †. På fredagsmorgonen avled på 

vårdhemmet i Häradsbäck änkefru Jenny Lööv, 

Björkesjömåla, Härlunda.  

  Den bortgångna var född i Härlunda 1887. I sin 

ungdom var fru Lööv mycket anlitad av ortsbefolk-

ningen som sömmerska, i vilket yrke hon var 

mycket skicklig. I samband med ingånget äkten-

skap med numera avlidne Karl Johan Martin Lööv 

flyttade hon till dennes gård, Björkesjömåla, där 

hon alltsedan varit bosatt. Fru Lööv har här på ett 

mönstergillt sätt skött sitt hem så länge hon för-

mådde. Emellertid drabbades hon för omkring 

femton år sedan av sjukdom, som gjorde att hon 

blev oförmögen att förflytta sig. Dottern Maja har 

alla dessa år vårdat sin mor på ett uppoffrande sätt. 

För endast en kort tid sedan flyttade fru Lööv till 

vårdhemmet på grund av dotterns giftemål.  

  Närmast sörjes den bortgångna av dotter och son. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 120 Lördagen den 8 Augusti 1953. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustaf Olsson 

Emmy Ottosson 

Vislanda.                           Häradsbäck.                               

 

  

 

 

 

 

Förlovade 

 

 

 
 

Vår kära moder 

Jenny Lööv 
* 20/4 1887 

har stilla och lugnt insomnat efter ett 

långt men tåligt buret lidande, djupt 

sörjd men i tacksamt minne bevarad. 

Häradsbäck den 24/7 1953. 

JOHN och ALMI. 

MAJA och OTTO. 

Du var så trött, så svag och matt, 

av sjukdom, lång och svår. 

Men nu du funnit vilans natt 
så skönt du vila får. 

Sv. ps. 66. 

 

Fastighets- o. lösöreauktion. 
 

  Tisdagen den 11 augusti 1953 kl. 12 på dagen låter sterbhusdelägar-

na efter Magni Johansson, Karsemåla, genom offentlig auktion där-

städes försälja fastigheterna 2/64 mtl. Karsemåla 1:5 och 1:11 i Här-

lunda socken jämte all befintlig lösegendom. 

  Fastigheterna äro belägna å enskild väg, har boningshus med 2 rum 

och kök jämte uthus, areal cirka 70 tld. till större delen skogsmark med 

skog i alla åldrar och en del avverkningsbar, fastigheterna har fiskerätt i 

flera sjöar, får tillträdas den 15 augusti. 

  Lösegendomen består av jordbruks- och handredskap, möbler, husge-

råd m.m., samt på fastigheterna växande gröda. 

  Fastigheterna visas auktionsdagen kl.10 f.m. Övriga upplysningar läm-

nas av Arvid Johansson, Knihult, Tel Häradsbäck 7 b. 

  För fastigheterna erlägges 3,000 kr. kontant vid auktionen, övriga 

villkor vid auktionens början. 

  Häradsbäck den 7/8 1953. 

                                                                          ERNST LINDBERG. 
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Ur Smålandsposten N:o 124 Lördagen den 15 Augusti 1953. 
 

Dödsfall. 
 

  Karl Svensson †. Efter en kortare tids sjukdom 

avled i onsdags i Växjö f. hemmansägaren och 

byggnadssnickaren Karl Svensson, Långhult, 

Härlunda. 

  Han var född 1879 i Häradsbäck. Redan vid två års 

ålder förlorade han sin moder, och strax efter sin 

konfirmation blev han även faderlös. Till följd 

härav måste han tidigt komma ut i förvärvsarbete av 

olika slag i hemorten. År 1899 emigrerade han till 

Amerika. Efter ingånget äktenskap 1909 reste 

makarna Svensson hem till Sverige och köpte en 

gård i Vashult, Härlunda. Efter att han brukat denna 

under några år återvände de till Amerika där de 

stannade i c:a nio år, varefter de på nytt besökte 

hembygden. Under detta uppehåll hemma i Sverige 

ägde och brukade de en gård i Långhult. Så 

småningom ställdes kosan till Amerika för tredje 

gången. År 1931 återvände Svensson och hans 

maka slutgiltigt till Sverige. Han köpte nu 

lägenheten Mossbrohult i Almundsryd och vistades 

där till 1945. Sedan har Svensson bebott en mindre 

lägenhet Palmlund under Långhult i Härlunda. 

Boningshuset här har för några år sedan grundligt renoverats och är mycket välskött och vackert. 

Under vistelserna i Amerika arbetade Svensson huvudsakligen inom byggnadsbranschen.  

  Svensson var en i hög grad arbetsam, redbar och dugande man. Han var synnerligen begåvad och 

vaken samt mycket berest och livserfaren. 

  Med Svensson bortgick en tillika rättrådig och karaktärsfast man, som efterlämnar ett aktat minne 

och ett stort tomrum i bygden. 

  Närmast sörjande är maka och en dotter. 

 

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

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 150 Tisdagen den 29 September 1953. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min innerligt älskade make 

min käre pappa och morfar 

Karl Magni Svensson 
* 6 juni 1879 

har i dag lämnat oss i djupaste sorg, 

innerligt sörjd och i ljust och 

tacksamt minne bevarad av oss, släkt 

och många vänner. 

Långhult, Häradsbäck den 12 aug. 1953. 

IDA SVENSSON. 

Svea. 

Christina.   Marianne. 

Flitig Du var så länge krafterna räckte, 

Tacksam och nöjd Du levat din tid, 
Somnat när allmakten livslågan släckte 

Ljust är Ditt minne, Vila i frid. 

Sv Ps. 66. 

 

 

Gustaf Svensson 

Gunn-Britt Johansson 

Härlunda.                               Virestad. 

Köpenhamn den 12/9 1953. 

                               

 

  

 

 

 

 

Förlovade 

Lösöreauktion. 
 

Lördagen den 3 okt. 1953 kl. 2 e.m. låter 

fru Nanny Nilsson, Brändetorp, Här-

lunda, på grund av hemmanets försäljning 

genom offentlig auktion försälja en ko, 

kalvningstid i början av januari, sex ung-

höns, en separator, hästsele, diverse kör- och 

jordbruksredskap, en del råg, havre och 

potatis.  

Tre månaders betalningsanstånd. 

  Trolleboda, Häradsbäck den 26 sept. 1953. 

Carl Gustavsson. 



 
48 

Ur Smålandsposten N:o 167 Torsdagen den 29 Oktober 1953. 
 

Bröllop. 
 

  I Härlunda kyrka har sammanvigts hr Erik Vilgot Bergström, Motala, och fröken Svea Inga-Maj 

Johansson, dotter till hemmansägaren Ernst Johansson, och hans maka, Husjönäs, Härlunda. 

Brudparet framträdde till altaret, under det kantor H. Henriksson spelade bröllopsmarsch ur ”En 

midsommarnattsdröm” av Mendelsohn. Vigseln förrättades av komminister John Lindgren, som 

även utförde brudmässan och höll tal till de nygifta. Kantor Henriksson sjöng ”Lovsång” av 

Ludvig van Beethoven. Då brudparet lämnade kyrkan, spelades ”Preludium och fuga” i C-dur av 

Johann Ludvig Krebs. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 173 Måndagen den 9 November 1953. 
 

Dödsfall. 
 

  Johan Petersson †. I lördags avled i Växjö en av 

Härlunda församlings mera betrodda och bemärkta 

personer kyrkovärden Johan Petersson, Slätthult. 

  Han var född 1888 i Bromåla. Vid sju års ålder 

kom han till Slätthult, där fadern inköpte en gård, 

och på denna har han sedan tillbringat hela sin tid. I 

yngre år sysslade han mycket med stenarbeten av 

olika slag och var synnerligen skicklig inom detta 

yrke. 

  År 1919 ingick han äktenskap. Några år dess-

förinnan hade han övertagit föräldragården och på 

denna har han nedlagt ett intresserat och fram-

gångsrikt arbete. Särskilt åt skogsbruket har han 

ägnat mycken tid, och år 1949 erhöll han Skogs-

vårdsstyrelsens diplom för god skogsvård. 

  Kyrkovärd Petersson var en stor blomstervän, och 

på sin gård hade han anlagt en betydande trädgård 

innehållande hundratals växtarter. På grund av sin 

redbarhet och duglighet blev han betrodd med en 

mängd uppdrag inom det kommunala och allmänna. 

Sålunda tillhörde han bl.a. kommunalfullmäktige, 

pensionsstyrelsen och barnavårdsnämnden samt ett 

flertal kommittéer av olika slag. Under en lång följd 

av år har han varit ledamot av kyrkorådet och sedan 1944 kyrkovärd i församlingen. Personligen 

var den bortgångne en verklig hedersman, tjänstaktig och hjälpsam, givmild och rättrådig. Bakom 

den något sträva ytan framskymtade ofta en fin och stilla humor. Särskilt för dem som närmare 

lärde känna honom, var han en synnerligen godsinnad och älskvärd man, en pålitlig och trofast 

vän. 

  Närmast sörjande är maka och två döttrar. 

 
Bröllop. 
 

  I lördags sammanvigdes i Härlunda prästgård entreprenören Gustav Olsson, Mörhult, Vislanda, 

och hårfrisörskan fröken Emmy Ottosson, dotter till förre hemmansägaren Otto Svensson, och 

hans maka, född Adamsson, Ekhaga, Häradsbäck. Vigselförrättare var komminister John Lindgren 

som höll minnestal med utgång från orden ”Och han sänder dem ut, två och två…” 

  Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i sitt hem för ett större antal inbjudna, varvid de 

nygifta blev föremål för mycken och hjärtlig hyllning. Tal hölls ånyo av komminister Lindgren, 

samt distriktschef E. Ottosson, Jönköping. Fru Helga Lindberg, Grimslöv, uppläste hyllningslyrik 

och kamrater till brudgummen sjöng en för tillfället författad hyllningssång till musikackom-

panjemang. Utanför bröllopsgården hade en stor skara ungdomar från orten samlats och hyllade 

brudparet med sång. En mängd telegram anlände. 

 

 

 
 

Min älskade make 

vår käre far och morfar 

Kyrkovärden 

Johan Pettersson 
har i dag lugnt och fridfullt gått in i 

den eviga vilan i en ålder av 65 år, 

djupt sörjd och saknad av oss, 

syskon, släkt och en stor vänkrets. 

Slätthult, Billarp den 7 nov. 1953. 

ESTER PETTERSSON. 

Signe och Johan. 

Viola.  Roland. 

Elsa. 

Sv Ps. 66. 

Jordfästningen äger rum i Härlunda 

kyrka lördagen den 14 nov. kl. 2 e.m. 
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Ur Smålandsposten N:o 189 Måndagen den 7 December 1953. 
 

Missionsauktion i Härlunda. Härlunda kyrkliga sykrets hade i onsdags anordnat 

missionsauktion. 

  Den inleddes i kyrkan med gudstjänst, vid vilken komminister Gustaf Nyqvist, Virestad, 

predikade. Det offer, som därvid upptogs, uppgick till 188 kr. Efter gudstjänsten följde 

kaffeservering i församlingssalen, där komminister John Lindgren hälsade välkommen, 

varpå försäljningen av skänkta arbeten vidtog. Inropen av dessa tillsammans med lotterier 

och servering inbringade 2,445 kr. Om även kollekten medräknas, blir alltså slutsumman 

2,663 kr., vilket med hänsyn till församlingens folkmängd får anses vara ett synnerligen 

gott resultat. Komminister Lindgren tackade till sist alla, som på olika sätt haft med 

auktionen att skaffa. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 194 Tisdagen den 15 December 1953. 
 

Dödsfall. 
 

  Mabel Altea Magnusson †. På lördagsmorgonen 

avled på Ljungby lasarett fru Mabel Altea Magnus-

son, f. Jonsson, Häradsbäck. 

  Den bortgångna var född i Torbjörnahult, Härlun-

da 1912 och alltså endast 41 år gammal. Fru Mag-

nusson genomgick i yngre år en kurs inom damfri-

seringsyrket och innehade i Häradsbäck en damfri-

sering, som hon skötte tills giftermål och barn be-

gränsade hennes tid för detta arbete. Inom nämnda 

yrke gjorde hon sig känd och omtyckt för sin dug-

lighet och sitt vänliga bemötande mot kunder. År 

1943 ingick hon äktenskap med mejeriägaren Nils 

Magnusson, Häradsbäck. Fru Magnusson har varit 

maken behjälplig vid mejeriet med varjehanda för-

utom skötseln av hemmet, i vilket hon var den fasta 

punkten och ständigt skötte sina sysslor för make 

och barn på bästa sätt. Det inträffade han väckt djup 

förstämning i orten. 

  Närmast sörjes den avlidna av make och fem barn, 

varav det ena endast några dagar gammalt, samt 

moder och syskon. 

 

 

 

 

 

 

 

Fyraåring i Häradsbäck gick 
till skogs – hittades på mosse. 

 

  Fyraårige Kjell, son till lantbrukare Ture Tomasson, Bromåla, Häradsbäck, söktes i går 

av omkring 300 man sedan han vid middagstiden försvunnit från hemmet. Först vid 

21,30-tiden i går kväll hittades han på en mosse i vilda skogen tre kilometer från hemmet. 

  Den lille rymlingen, som var ordentligt och varmt klädd, hade av allt att döma inte tagit 

någon allvarlig skada av sin drygt åtta timmar långa vistelse ute i skogen. Han var, då han 

hittades av en granne, lantbrukaren Julius Bengtsson, på en mosse och i sällskap hade han 

två hundar, dels familjen Tomassons och dels en grannes. Om hundarna och pojken haft 

 

 

 
 

Min kära maka och 

vår älskade lilla mamma 

Mabel Magnusson 
* 21/3 1912 

avled i dag lugnt och stilla i tron på 

sin Frälsare, lämnande oss make, 

barn, åldrig moder, syskon, övrig 

släkt och många vänner i namnlös 

sorg och saknad 

Häradsbäck den 12/12 1953. 

NILS MAGNUSSON. 

Barnen. 

Vad Du lidit ingen känner, 

Ty du själv Din börda bar. 

Syntes glad bland Dina vänner 

Kanske när Du plågad var. 
Vi kan ej med orden skildra 

Den sorg oss gripit har. 

Vi kunna ej beskriva, 

Vad allt för oss Du var. 

  Jordfästningen äger rum i Härlunda kyr-

ka söndagen den 20 dec. kl. 10,30. 
  Meddelas endast på detta sätt. 
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sällskap från början vet man inte, men så har troligtvis varit fallet. Hundarna gav inte 

skall förrän lantbrukare Bengtsson var alldeles inpå dem och pojken. Den lille låg på knä 

i mossen med hundarna troget vaktande vid sig. Lille Kjell tog det hela mycket lugnt och 

föreföll närmast förvånad då man fann honom. Såvitt man kunde se hade han inte tagit 

annan skada än att han var genomvåt. 

  Då den lilles försvinnande upptäcktes av föräldrarna vid 13,30-tiden i går, blev man 

givetvis orolig och sökte honom ihärdigt i den närmaste omgivningen, innan man vid 15-

tiden larmade fjärdingsmanen, som bådade upp omkring 300 man av ortsbefolkningen. 

  Framåt kvällen begärde man hjälp at statspolisen och spårhund från Växjö, men då 

poliserna från Växjö tillsammans med landsfiskalen anlände, hade man just funnit den 

lille, som omedelbart fördes till läkare för en ordentlig undersökning. 

  Vilka vägar Kjell har gått har i detalj inte kunnat klarläggas. Troligen har han och hun-

darna till en början följt stora landsvägen och därefter tagit av in på en mindre skogsväg, 

varifrån det burit rakt in i vilda skogen och ut på mossen, där man så turligt fann honom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Torsten Olsson 

Margit Johansson 

Härlunda.                               Vislanda. 

Nyårsafton 1953. 

Eric Håkansson 

Gärd Kjellberg 

Häradsbäck.                           Virestad. 

 

                               

 

  

 

 

 

 

Förlovade 

 

 

Sven Svensson 

Elly Bengtsson 

Härlunda.                                    Åstol. 

                               

 

  

 

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 5 Lördagen den 9 Januari 1954. 
 

Karl Magnus Nilsson †. F.d. lantbrukaren Karl Magnus Nilsson, Tranetorp, Örkeneds socken, har 

avlidit. 

  Nilsson var född i Siggaboda, Härlunda. I sin ungdom arbetade han vid järnvägsbyggen och 

tegelbruk, tills han vid ingånget äktenskap köpte en gård i Gäddegölshult, vilken han efter en tid 

överlät till en broder och bosatte sig i Spjutaretorp. Denna gård överlät han 1925 till en son. 

Makarna bosatte sig då därefter på ett mindre ställe tillhörande gården. Efter makans frånfälle år 

1938 flyttade Nilsson till en son i Siggamåla, där han visades några år. De sista tio åren har han 

vårdats hos sonen Herman och där fick han sluta sina dagar i sitt 90:de levnadsår. Nilsson var en 

intresserad jägare, och många är de jaktäventyr, som han kunde berätta om. Till sitt väsen var han 

en mycket gladlynt, och försynt man, och in i det sista lika vital. 

  Närmast sörjande är fyra söner och två döttrar, sonen Hilding, lantbrukare i Farabol, Herman 

handlande i Tranetorp, Bernt f.d. handlande i Tosthult, Ernst vårdas på sjukhem, dottern Ester gift 

med f.d. lantbrukaren Martin Westergren, Mjölby, och Helga gift med lantbrukaren Arvid 

Pettersson, Karsemåla, Häradsbäck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 18 Måndagen den 1 Februari 1954. 
 

Födelsedag. 

90-åring. 
  
  90 år fyller på onsdag f. hemmansägaren Lars Johan Svensson, Knoxhult, Härlunda. Han är född 

i Härlunda, där fadern var lantbrukare. Efter konfirmationen lämnade han hemmet och fick 

anställning som tjänstedräng på ett större torp under Siggaboda. För en sommars arbete fick han 40 

kr. i lön, en stor summa på den tiden. År 1883 var han lantbruksbiträde åt ett par arrendatorer i 

Siggaboda och erhöll i årslön 120 kr. Nästföljande år for han till ön Ven, där han arbetade vid öns 

tegelbruk. Då han var 21 år reste han till Amerika, där han först lyckades få anställning hos en 

farmare i Iowa mot en betalning av 20 dollar i månaden. Efter tre år där for han till Minnesota som 

järnvägsarbetare. Det var dåliga tider i Amerika just då, men hr Svensson sparade av sina arbets-

förtjänster så mycket han kunde. Den sparade slanten sände han sedan till sin far. 

  Efter sex års vistelse i Amerika, återvände han till hembygden, där han inköpte 1/16 mantal 

Ulriksmåla. Efter ett par år ingick han äktenskap. Under de 40 år, som makarna ägde och brukade 

Ulriksmåla, utförde de där förbättringsarbeten av stor omfattning. Hr Svensson drev vid sidan av 

sitt jordbrukarbete en ganska livlig kommers med hästar. Han stod också andra till tjänst med 

skjuts till olika orter. Hemma på sin gård flådde han björkbark, som han sålde till fiskeläget i 

Hällevik. Där köpte han fisk, vilken han sålde på hemresan. 

  Hr Svensson har också tagits i anspråk vid hundratals begravningar, där han sjungit och hållit 

utfärdsbön. Hans sångröst har varit mycket uppskattad och han är en av de få i bygden, vars röst 

tagits upp på magnefonband.  

  Tidigare har han deltagit i det kommunala livet, bl.a. som ledamot under 25 år i kyrko- och 

skolråd. Han har vidare varit mångårig ledamot av kommunalnämnden, taxeringsnämnden, 

pensionsnämnden, valnämnden, fattigvårdsstyrelsen, olika kommittéer m.m. 

  När han nått 70-årsåldern och barnen vuxit upp sålde han 1934 sin gård till en dotter och hennes 

man, medan han själv och hans maka bosatte sig på lägenheten Lilla hem under Knoxhult. Sedan 

många år tillbaka är han änkling.  

  Både hans hörsel och synförmåga är goda och han håller sig fortfarande à jour med dagshän-

delserna. Han kan också på ett medryckande sätt berätta om forna tider. Han är en färgstark 

personlighet och synnerligen omtyckt av alla i sin omgivning. 
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Ur Smålandsposten N:o 19 Tisdagen den 2 Februari 1954. 
 

Dödsfall. 
 

  Johanna Olofsson. †. På lördagen avled Härlunda 

församlings äldsta medlem, fru Johanna Olofsson, 

Spjutaretorp, Härlunda. 

  Den bortgångna var född och uppväxt i samma by 

och där har hon varit bosatt på olika ställen. Fru 

Olofsson hade i yngre dagar sysselsättning i Dan-

mark om somrarna med diverse göromål. I Skåne 

och Blekinge hjälpte hon gärna till med betskötsel 

och potatisupptagningen. På vintrarna var hon orts-

befolkningen behjälplig med vävnad i hemmen. 

Vidare anlitades hon som kokerska vid kalas i 

bygden. År 1896 ingick hon äktenskap med hem-

mansägaren Sven Olof Olofsson, och makarna 

inköpte en lägenhet i Spjutaretorp, där de bodde till 

år 1911, då de inköpte den gård, som de sedan 

brukat och vilken sedermera överläts till en son. I 

hemmet har fostrats fem barn. Den bortgångna 

efterlämnar minnet av en strävsam och duktig 

kvinna. Hon har varit sängliggande de senaste fem 

åren. 

  Närmast sörjes den bortgångna av maken och fyra 

söner, barnbarn och syskonbarn. 

   

 

 

 
 

 

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

Ny postlokal i Häradsbäck. 
 

  De nya postlokalerna i Häradsbäck togs i bruk på tisdagen. Arbetet påbörjades i höstas. 

En del återstår ännu att göra, men det väsentligaste är klart. Lokalerna är byggda i anslut-

ning till Olofssons affärslägenhet.  

  Utrymmet inom desamma är uppdelat i postlokal, ett sorteringsrum till postfacken, som 

inrymmes i förstugan, och ett sorteringsrum för lantbrevbärarna samt tvättrum. 

  Byggnaden har bekostats av nämndeman Per Olofsson och den huvudsakliga inred-

ningen av Postverket. Ledningen av arbetet har handhafts beträffande grundläggnings-

arbetet av Axel Jönsson, Häradsbäck, snickeriarbetena av Artur Ottosson, Häradsbäck, 

målningsarbetet av Edvin Johansson, Hårdahult, de elektriska installationerna av Erland 

Svensson, Häradsbäck, och värme och sanitära arbeten av Karl Åberg, Häradsbäck. 

  Lokalerna fyller ett länge känt behov och är mycket välkomna för allmänheten. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 27 Tisdagen den16 Februari 1954. 
 

Dödsfall. 
 

  Sven Magni Johansson †. På fredagen avled hemmansägaren Sven Magni Johansson, Krampa-

måla, Härlunda, 62 år gammal. 

  Den bortgångne var född i Härlunda. Tillsammans med fadern utförde han under uppväxtåren 

skogsarbeten på flera platser. Fadern köpte sedan en gård i Almundsryd, dit familjen flyttade. 

Johansson återvände emellertid till Härlunda, då han i samband med äktenskap köpte en gård i 

 

 

 
 

Min älskade maka 

och vår kära moder 

Johanna Olofsson 
f. Svensson 

* 30/3 1863 

† 30/1 1954 

har gått in i den eviga friden och 

lämnat oss i namnlös sorg. 

Spjutaretorp 30/1 1954. 

SVEN OLOF OLOFSSON. 

Otto, Ernst, Wiktor, Frans. 

Barnbarnen. 

Hennes älsklingspsalm 

269 v. 1. 

Till dig allena Jesus Krist, 

Mitt hopp står här på jorden, 

I all min vånda, sorg och brist 
är du min tillflykt vorden. 

Du är till människors frälsning sänd 

förutom dig är ingen känd, 
som kan av nöden hjälpa mig, 

jag flyr till dig,  

du kan, du vill förlossa mig. 
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Krampamåla. På denna gård har han alltsedan verkat, och där har han utfört förbättringar, dels 

reparerat boningshuset, dels nybyggt ladugård samt i övrigt satt jordbruket i gott stånd. Jämsides 

med jordbruket har han utfört arbeten av många andra slag i bygden, såsom dikning och 

skogsarbeten, och ständigt visat tjänstvillighet och arbetsamhet. Hans tid räckte även till för 

kommunala värv. Han har bl.a. varit ledamot av kommunalfullmäktige och taxeringsnämnden. 

  Närmast sörjes den bortgångne hedersmannen av maka, två söner, en dotter och en fosterdotter. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 30 Måndagen den 22 Februari 1954. 

 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

Ur Smålandsposten N:o 35 Tisdagen den 2 Mars 1954. 
 
Födelsedag. 
 

  75 år fyller på fredag lägenhetsägaren Johan Gustav Svensson, Svenslund, Långhult, Härlunda. 

Han är född inom församlingen. I yngre år utförde han en verklig trotjänargärning i Sjöaryd, 

Virestad men flyttade småningom med sina föräldrar till Svenslund. Sin moder vårdade han på ett 

osjälviskt sätt intill hennes död vid 96 års ålder. Själv har han stått ortsbefolkningen till tjänst med 

varjehanda göromål intill på sista tiden. Han är en synnerligen kyrksam man och räknas till dem 

som sällan försummar gudstjänsterna. Till sin personliga läggning är han rätt fram och okonstlad. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 36 Torsdagen den 4 Mars 1954. 

 

Död. 
 

 
 

 

  Karl Edvard Lundberg †. På måndagsmorgonen 

avled å Härlunda vårdhem f.d. målaremästaren Karl 

Edvard Lundberg, Långhult, Härlunda. 

  Den bortgångne var född i Tröjemåla, Almundsryd 

år 1886. På sin tid var han en mycket anlitad må-

lare. För omkring 20 år sedan inköpte han en fas-

tighet i Långhult, där han sedan mestadels varit bosatt, och kom till vårdhemmet för endast ett par 

dagar sedan. 

 

 

Gunnar Nygren 

Astrid Jönsson 

Åryd.                                     Härlunda. 

Växjö den 20/2 1954.                                    

                               

 

  

 

 

 

 

Förlovade 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att Gud i sitt allvisa 

råd hemkallat 

vår broder 

Edvard Lundberg 
i sitt 67:e levnadsår. 

Häradsbäck den 1 mars 1954. 

SYSKONEN. 

Sv. Ps. 594. 

  Jordfästningen äger rum i Härlunda kyr-

ka söndagen den 7 mars 1954 kl. 10,30. 

  Samling vid vårdhemmet kl. 9,30. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 38 Måndagen den 8 Mars 1954. 

 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 65 Måndagen den 26 April 1954. 
 

Dödsfall. 
 

  Hulda Hörberg †. På lördagen avled på vård-

hemmet i Häradsbäck Hulda Hörberg, Häradsmåla, 

Härlunda. 

  Den bortgångna var född i Brändetorp, Härlunda 

år 1884. Under ungdomsåren hjälpte hon till i hem-

met, men hade även plats i bl.a. Kyrkhult. Samtidigt 

som hon ingick äktenskap med Magnus Hörberg 

flyttade hon till det kronohemman i Häradsmåla, 

som denne arrenderade. Här har fru Hörberg utfört 

sin gärning som redbar och duktig husmor av den 

gamla bondestammen. Under de senaste decen-

nierna har hälsan svikit och hon har allt som oftast 

vårdats på sjukhus. För tio år sedan blev hon änka 

och har sedan dess varit bosatt hos sina barn på 

olika platser och åtnjutit omvårdnad under sin sjuk-

dom av sonhustrur, söner och döttrar samt även av 

en systerdotter. För något över ett år sedan flyttade 

hon till vårdhemmet där hon nu fick sluta sitt långa 

lidande. 

  Den avlidna, som var varmt intresserad av det 

kyrkliga, sörjes närmast av tre söner och tre döttrar 

jämte deras familjer samt av syster och bröder. 
 

 

 

Rune Magnusson 

Ann-Mari Karlsson 

Härlunda.                               Virestad. 

6/3 1954.                                    

                               

 

  

 

 

 

 

Förlovade 

 

 

Karl-Gustav Årdh 

Elsa Pettersson 

Härlunda.                                      Ryd. 

                               

 

  

 

 

 

 

Förlovade 

 

 

 
 

Vår kära lilla mor, 

mormor och farmor 

Hulda Hörberg 
* 28/2 1884 

† 24/4 1954 

har i dag efter ett tåligt buret lidande 

lugnt och stilla insomnat i tron på sin 

Frälsare, sörjd men i ljust minne 

bevarad av oss, släkt och vänner. 

Häradsmåla, Häradsbäck den 24/4 1954. 

BARN och BARNBARN. 

När livet skall upphöra 

Giv mig en sömn så söt, 

Låt Dina änglar föra 

Min själ uti Ditt sköt. 
När Du till dom, vill komma  

Låt fadern nåderik 

Mig då med alla fromma 
Bli Dina änglar lik. 

Sv. ps. 278. 
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Ur Smålandsposten N:o 67 Torsdagen den 29 April 1954. 
 

Dödsfall. 
 

  Alice Johansson †. På tisdagsförmiddagen avled i 

Växjö efter långvarig sjukdom fru Alice ”Lisa” 

Johansson, Grönadal, Lockhult, Härlunda. 

  Den bortgångna var född i Högahult, Värends 

Nöbbele, och var nyss fyllda 67 år. Samtidigt som 

hon för 37 år sedan ingick äktenskap med slaktaren 

och sedermera vägarbetaren Axel Johansson bosatte 

sig makarna i Bohult, V. Torsås, där de bodde till 

1946, då de flyttade till en lägenhet i Lockhult, som 

de köpt. Den bortgångna har varit mycket anlitad 

som kokerska i bygden. Hon var arbetsam och 

hjälpsam och allmänt omtyckt. 

  Närmast sörjande är maken, en son med familj 

samt två bröder. 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 68 Fredagen den 30 April 1954. 
 

Dödsfall. 
 

  Karl Magnus Håkansson †. Småbruksägaren 

Karl Magnus Håkansson, Häradsmåla, Härlunda, 

har avlidit. 

  Den avlidne var född i V. Torsås 1864 och upp-

växt i en syskonskara på sju barn. Efter arbete på 

föräldrarnas torp sökte Håkansson sig ut på järn-

vägsbyggen. Dessa arbeten fortsatte han med även 

sedan han ingått äktenskap för snart 70 år sedan. 

För c:a 60 år sedan flyttade makarna till Härlunda, 

där de först arrenderade det småbruk i Häradsmåla 

som så småningom inköptes. Vid sidan om arbetet 

med lantbruket har Håkansson strävsamt arbetat i 

skogen o.s.v. så länge krafterna räckte. 

  Närmast sörjes den bortgångne av åldrig maka, en 

son och fem döttrar, av vilka alla är bosatta i Stock-

holm utan yngsta dottern, som vistas i Växjö. 

  Dessutom sörjes han även av barnbarn och barn-

barnsbarn samt syster och broder. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade maka, 

vår kära mor och farmor 

Alice Maria Johansson 
* 17/3 1887 

har i dag stilla insomnat i tron på sin 

Frälsare. Innerligt sörjd och saknad 

av oss, syskon, släkt och vänner. 

Grönadal, Häradsbäck den 27/4 1954. 

AXEL JOHANSSON. 

Kurt och Lilian. 

Marianne. 

Sv. ps. 66. 

 

 

 
 

Tillkännagives, 

att 

Gud genom en stilla död 

hemkallat 

min älskade make, 

vår käre lille far, 

farfar och morfar 

Lägenhetsägaren 

Karl Magnus 
Håkansson 

i sitt 90.de levnadsår, djupt sörjd och 

saknad men i ljusaste minne bevarad 

av mig, barn, barnbarn, barnbarns-

barn samt övrig släkt och många 

vänner. 

Backen, Häradsmåla, Häradsbäck den 

28/4 1954. 

IDA HÅKANSSON. 

Barnen. 

Barnbarn o. barnbarnsbarn. 

Jag vet mig en sömn i Jesu namn 

När döden mitt timglas tömmer. 

Mig redes en bädd i jordens famn; 
Så moderligt han mig gömmer. 

Min själ är hos Gud i himmelrik 

Och möda och sorg förglömmer. 

Sv. ps. 661. 
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Ur Smålandsposten N:o 75 Torsdagen den 13 Maj 1954. 
 

Dödsfall. 
 

  Sigrid Magnusson †. Efter en tids sjukdom avled 

i lördags å Kristianstads lasarett änkefru Sigrid 

Magnusson, Trulsatorp, Örkened. 

  Den bortgångna var född i Barkhult i Virestads 

socken, där hon biträdde sina föräldrar med gårdens 

skötsel tills hon 1899 gifte sig med Sven Johan 

Magnusson, Ramnagård i Västra Torsås. Denna 

gård innehade makarna till de 1911 köpte Trulsatorp 

i Örkeneds socken. Här har hon uträttat det mesta av 

sitt livsverk. Här drev makarna efter den tidens 

förhållande en rätt omfattande sågverksrörelse vid 

sidan av jordbruket. År 1940, när maken blev sjuk, 

såldes gården och sågverksrörelsen till fem av 

sönerna. I äktenskapet har fötts tretton barn av vilka 

två döttrar och sex söner fortfarande lever. Den 

bortgångnas livsgärning har präglats av god omtan-

ke om sitt hem och sina barn. Hennes rättframma 

uppträdande var ibland en ”stöttesten”, men när 

man väl lärt känna henne och förstod hennes ärliga 

åsikter, blev hon alltid avhållen. 

  Den bortgångna sörjes närmast av dottern Betty, 

gift med handlanden Herman Karlsson i Tranetorp, 

dottern Edit, gift med verkstadsarbetaren Algot 

Bengtsson i Lönsboda – hos dessa har modern bott 

de två sista åren och erhållit god vård, samt sönerna 

Klas, Emil, Ivar, Axel, Oscar och Gustav, av vilka 

Klas, Ivar, Oscar och Gustav fortfarande driver sågverksrörelsen i Trulsatorp. Emil är gift och bo-

satt i Amerika där han innehar en byggnadsfirma och Axel är lantbrukare, gift och bosatt i 

Vislanda. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 78 Tisdagen den 18 Maj 1954. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

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

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Vår kära lilla mor, 

mormor och farmor 

Sigrid Magnusson 
har i dag i sitt 77:de levnadsår 

lämnat oss, djupt sörjd och saknad 

men i tacksamt minne bevarad av 

oss, barn, barnbarn, släktingar och 

många vänner. 

Trulsatorp och Lönsboda den 8/5 1954. 

Betty och Herman. 

Edit och Algot. 

Klas och Ellen. 

Emil och Hellen. 

Ivar. 

Axel och Thelma.  

Oscar och Elin. 

Gustav. 

Tack Mor för ljuset som du lät 

på barndomsstigen falla. 
Tack Mor för Dina tusen fjät  

och Dina mödor alla. 

Psalm 119 v. 5.  

 

 

Eric Håkansson 

Görel Kjellberg 

Häradsbäck.                           Virestad. 

All uppvaktning undanbedes. 

                               

 

  

 

 

 

 

Lysning 

 

 

Lars-Olof Jonasson 

Ulla-Britt Lindgren 

Härlunda.                                   Torne. 

Hässleholm den 2/7 1954. 

                               

 

  

 

 

 

 

Förlovade 



 
57 

 

Ur Smålandsposten N:o 87 Torsdagen den 3 Juni 1954. 
 

Dödsfall. 
 

  Alice Johansson †. På tisdagsförmiddagen avled i 

Växjö efter långvarig sjukdom fru Alice ”Lisa” 

Johansson, Grönadal, Lockhult, Härlunda. 

  Den bortgångna var född i Högahult, Värends 

Nöbbele, och var nyss fyllda 67 år. Samtidigt som 

hon för 37 år sedan ingick äktenskap med slaktaren 

och sedermera vägarbetaren Axel Johansson bosatte 

sig makarna i Bohult, V. Torsås, där de bodde till 

1946, då de flyttade till en lägenhet i Lockhult, som 

de köpt. Den bortgångna har varit mycket anlitad 

som kokerska i bygden. Hon var arbetsam och 

hjälpsam och allmänt omtyckt. 

  Närmast sörjande är maken, en son med familj 

samt två bröder. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära lilla mor, 

mormor och farmor 

Ingrid Lovisa 
Pettersson 

* 3/10 1876 

har i dag stilla avsomnat i sitt 78:e 

levnadsår, djupt sörjd och saknad av 

oss barn, barnbarn, släkt och vänner. 

Bromåla, Häradsbäck den 1/6 1954. 

ANTON och RUT. 

EDVIN och ELVY. 

MALTE. 

Barnbarnen. 

Så tag ni 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.  

 

 

Torsten Magnusson 

Iris Bengtsson 

Härlunda. 

Mora den 19/6. 

Thore Johansson 

Elsie Färdigh 

Växjö.                               Häradsbäck. 

Flisby midsommarafton 1954. 

                               

 

  

 

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 105  Torsdagen den 8 juli 1954. 
 

Yngling offer för mc-döden. 
 

  En körkortslös motorcyklist, 16-årige Per Lennart 

Axelsson, Amundshylte Häradsbäck avled igår på Växjö 

lasarett till följd av de skador han ådragit sig vid en 

omkullkörning på tisdagen. Han hade haft en 15-åring 

som passagerare men denne kom undan med obetydliga 

skador genom att hoppa av. 

  Den förolyckade var son till lantbrukaren Axel Svensson 

o.h.h. Valborg i Amundshylte. 

  Per Lennart Axelsson kom från Härlundahållet och var 

på väg mot Ålshult med 15-årige arbetskamraten Karl G. 

Jönsson, Stensnäs Ålshult som passagerare på motor-

cykeln, som för övrigt endast var avsedd för en person. 

Ett stycke före Ålshults station gör vägen en skarp kurva. 

Axelsson, som hade hög fart fick en sladd på motorcykeln 

som drogs allt längre ut mot vänstra vägkanten. Passage-

raren hoppade av medan föraren som ökat hastigheten för att försöka få upp cykeln på 

vägen igen, kolliderade med ett staket i vänstra vägdiket, där han blev liggande medvets-

lös med motorcykeln över sig. 

  I bil fördes Axelsson skyndsamt till Tingsryds sjukstuga, varifrån han remitterades till 

Växjö lasarett, där han igår avled. 

  Per Lennart Axelsson beskrives som en mycket skötsam och duktig pojke. Han var 

sedan tre månader tillbaka anställd vid Ålshults gods sågverk. Olyckan skedde när han 

under en middagsrast skulle ut och köra med sin alldeles nya motorcykel. 

  Närmast sörjande är förutom föräldrarna sex syskon. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 106 Lördagen den 10 Juli 1954. 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Per Lennart Axelsson. 

 

 

 
 

Vårt allt, 

vår lille 

Per Lennart 
har hastigt lämnat oss i sitt 17:de 

levnadsår, i djup sorg och förtvivlan 

genom olyckshändelse. 

Amundshylte 7/7 1954. 

VALBORG o. AXEL SVENSSON. 

Syskon, släkt och vänner. 

”Si Jesus är ett tröstrikt namn”. 
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Ur Smålandsposten N:o 109 Torsdagen den 15 Juli 1954. 
 

 Begravning. 
 

   I söndags jordfästes i Härlunda kyrka den vid 

en olyckshändelse hastigt bortgångne sågverks-

arbetaren Per Svensson, Amundshylte. Under 

orgelmusik inbars kistan i koret, där kommi-

nister H. Härndal höll griftetal samt förrättade 

jordfästningen. Vid graven nedlades sedan i 

samband med tal en mängd blommor från an-

höriga och vänner samt även en krans från 

konfirmationskamraterna. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 121 Torsdagen den 5 Augusti 1954. 
 

                Uno Ottosson död 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Natten till onsdagen avled handlanden Uno Ottos-

son, Urshult, i sitt 37:e levnadsår. 

  Han var född i Krampanäs, Härlunda, och näst 

yngst bland åtta syskon och som son till hemmans-

ägaren Otto Svensson och hans hustru Emma, född 

Adamsson. I tidiga år var han föräldrarna behjälplig 

med skötseln av fädernegården i Krampanäs, men 

har även haft lantarbete borta från hemmet. Sedan 

föräldrarna upphört med lantbruk flyttade han med 

dem till deras villafastighet i Häradsbäck. Där har 

han varit bosatt tills han för en kort tid sedan 

etablerade speceri- och diverseaffär i Urshult med 

sina genom största flit och skötsamhet förvärvade 

medel. Under senaste åren såväl som tidigare har 

han sommartid ägnat sig i stor utsträckning åt lant-

bruksgöromål och vintertid åt skogsarbete. Han var känd och värderad som en mycket duktig och 

samvetsgrann arbetare. Friluftsliv i skog och mark älskade han i hög grad. Sedan han bevistat 

Sorgtack 

 

För visat deltagande vid vår älskade 

son och broder, vår käre 

PERS 
hastiga bortgång samt för alla 

vackra blommor och övrig 

hedersbevisning ber vi härmed att 

till släkt, vänner, grannar samt till 

betjäning på lasarettet få framföra 

vårt varma tack. 

Amundshylte, Häradsbäck  

den 12 juli 1954. 

VALBORG och AXEL SVENSSON. 

Syskonen. 

 

 

 
 

Vår älskade gode son, 

vår innerligt käre broder 

Uno Ottosson 
har i dag stilla somnat in utan 

föregående sjukdom, 36 år gammal, 

djupt sörjd av oss alla. I vårt minne 

skall han leva i ljusaste hågkomst. 

Ekhaga, Häradsbäck den 4 augusti 1954. 

EMMA och OTTO SVENSSON. 

Olga och Gustav. 

Arthur och Helga. 

Josef och Dagmar. 

Helga och Arthur. 

Eric och Bojan. 

Emmy och Gustav. 

Syskonbarnen. 

Ske Guds vilja! 

Ej må en kristen sörja så 

och de där hopp ej hava. 

En stund för oss till vila gå 

de kära vi begrava. 
En stund förut blott hemma är 

den vän som vi begråter. 
Gud, du har mången boning där 

och även mig du låter 

där se de mina åter. 



 
60 

Mariannelunds handelsskola har han även bl.a. innehaft anställning som affärsbiträde och även 

under kortare tid konditionerat som affärsföreståndare. Till hans utomordentligt goda begåvning 

och mångsidighet hörde även konstnärliga anlag, och dessa gav han på ett markant sätt uttryck 

genom den konstslöjd i trä som han på lediga stunder utövade. Hans förmåga att i trä avporträttera 

människor, djur och föremål av skiftande slag hade börjat vinna stadgat rykte inte minst genom de 

utställningar, där han haft sina alster. Ottosson var mycket musikalisk och trakterade flera instru-

ment. Han var en sann idealist och en god hembygdspatriot. Inom NTO har han varit verksam och 

han var bl.a. styrelseledamot i Almundsryds hembygdsförening. I ortspressen medverkade han 

tidvis med notiser och inlägg av olika slag. Genom sitt blida, försynta och älskvärda sätt och sinne-

lag, sin samvetsgrannhet och omutliga redbarhet var han allmänt omtyckt och avhållen, och hans 

oväntade bortgång väcker stor förstämning bland hans vänner och fränder och även andra som lärt 

att känna och värdera denna gedigna och dugande personlighet. 

  Ottosson som var ogift, sörjes närmast av åldriga föräldrar, sex syskon, tre systrar och tre bröder, 

jämte deras familjer. 
                                                                                                                                                      J. N. 

 

Ur Smålandsposten N:o 127 Måndagen den 16 Augusti 1954. 
 

Komministerval i Härlunda. 
 

  Vid komministervalet i Härlunda i går valdes till församlingens nye komminister t.f. 

komministern i Källa, Ernst Gustav Olsson med 163 röster. Han var uppförd i tredje 

förslagsrummet. 

  Den i första förslagsrummet uppförde t.f. komministern i Dannäs A.L. Jonsson fick 56 

röster och den i andra rummet placerade kyrkoadjunkten i Herråkra J.A.F. Ahlbjelke 82 

röster. 

  Komminister Olsson är född i Kalmar 1911 och arbetade vid jord- och skogsbruk till 

1938, då han blev elev vid Fjellstedtska skolan i Uppsala, där han avlade studentexamen 

1944. Så följde teol.fil. examen i Lund 1945, teol.kand., praktiska teologiska i Uppsala 

1949 och prästexamen i Växjö 1949. Han prästvigdes i Växjö 1949 och har tjänstgjort 

såsom e.o. prästman i ett flertal församlingar i stiftet. Han är t.f. komminister i Källa 

sedan 1952. Dessutom har han varit vikarierande folkskollärare och timlärare vid 

Oskarshamns läroverk. 

 

Ur Smålandsposten N:o 132 Tisdagen den 24 Augusti 1954. 
 

Dödsfall. 
 

  Otto Johansson †. I söndags avled f.d. bagare-

mästaren Otto Johansson, Blädingenäs, Häradsbäck, 

något över 64 år gammal. 

  Han var född i Gäddegölshult, samma socken. 

Efter att ha arbetat på olika områden utbildade han 

sig för sitt yrke hos sin fader och öppnade seder-

mera bageri och pensionat i Hagadal, Häradsbäck. 

Denna rörelse överlät han för 13 år sedan, då han 

bosatte sig i sin nybyggda villa Blädingenäs. Sedan 

många år tillbaka var han ombud för Kronobergs 

läns sparbank i Härlunda. 

  Han sörjes närmast av makan, en dotter och måg, 

barnbarn och syskon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade make, 

min kära lilla pappa 

Otto Henrik 
Johansson 

har i dag lämnat oss i sitt 65:te 

levnadsår, djupt sörjd och saknad 

men i ljusaste minne bevarad av oss, 

syskon, släkt och många vänner. 

Häradsbäck den 22 aug. 1954. 

EMMA JOHANSSON. 

Svea och Erik. 

Sven, Anita. 

Du var så trött och svag och matt 

av sjukdom lång och svår 

men nu Du funnit vilans natt, 
så skönt Du vila får. 

Sv. Ps. 560. 
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Ur Smålandsposten N:o 137 Torsdagen den 2 September 1954. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 140 Tisdagen den 7 September 1954. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Dödsfall. 
 

 Botilda Jonsson †. Efter en tids sjukdom har fru 

Botilda Jonsson, maka till lantbrukaren Viktor 

Jonsson, Verahult, avlidit på sjukhus, nära 63 år 

gammal.  

  Född och uppvuxen i Örkened ingick hon i unga år 

äktenskap, och makarna köpte och övertog små-

ningom det lantbruk i Verahult, där de under en lång 

följd av år varit bosatta. Här utförde den arbetsam-

ma och dugande kvinnan en hedrande husmors-

gärning och fostrade tillsammans med sin make 

flera barn. För henne var alltid hemmet och famil-

jen det centrala i tillvaron. Fast förankrad i reli-

gionen var hon sällan borta från kyrkans guds-

tjänster. 

  Närmast sörjes hon av make och söner. 

 
 

 

 

 
 

Min älskade make, 

mitt allt, 

Skräddaremästaren 

Ernst Carlsson 
har i dag stilla avlidit i en ålder av 71 

år. Djupt söjd och saknad av mig, 

syskon, övrig släkt och vänner. 

Knihult, Häradsbäck den 30/8 1954. 

ELSA CARLSSON. 

Du var så svag och matt 

av sjukdom lång och svår 

men nu du funnit vilans natt, 

så skönt du vila får. 

Sv. Ps. 355. 

 

 

Nils Nilsson 

Britta Eriksson 

Härlunda.                                   Växjö. 

                               

 

  

 

 

 

 

Förlovade  

 

 
 

Min älskade maka  

min kära lilla mor 

och farmor 

Botilda Jonsson 
* 17/12 1891 

†   4/9   1954 

har hastigt insomnat efter en kortare 

tids sjukdom och lämnat mig, barn, 

barnbarn, sonhustru, syskon, släkt 

och många vänner i namnlös sorg. 

Verahult den 4/9 1954. 

VIKTOR JONSSON. 

Bror.   Erik.   Thure. 

Albert och Gunborg. 

Stig. Berit. Gun. 

Händer knäppta, ögon slutna 
Livets sista krafter brutna, 

Fröjd som jublat, tår som runnit, 

Nu försvunnit, 

Livets strid – Dödens frid. 
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Ur Smålandsposten N:o 157 Torsdagen den 7 Oktober 1954. 
 

Dödsfall. 
 

  Cecilia Petersson †. Helt oväntat och utan före-

gående sjukdom avled tidigt i går änkefru Cecilia 

Petersson, Hårdahult, Härlunda, 73 år gammal. 

  Hon var född i Graveboda, Örkened. I början av 

1900-talet ingick hon äktenskap med lantbrukaren 

och sedermera kyrkovärden Emil Petersson, och 

makarna övertog hans fädernegård i Hårdahult. På 

denna plats utförde fru Petersson en hedrande 

gärning som husmor och mor till tio barn, av vilka 

åtta ännu är i livet. Med verklig arbetsglädje och 

stor energi deltog hon även i utomhussysslorna vid 

lantbruket, samtidigt som hon på bästa sätt förestod 

sitt hems skötsel. För två år sedan blev hon änka 

men har bott kvar på gården, som nu äges av en son. 

Personligen var hon älskvärd och redbar och efter-

lämnar ett aktat minne. 

  Närmast sörjande är barn och deras familjer samt 

en syster i Amerika. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 163 Måndagen den 18 Oktober 1954. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 166 Lördagen den 23 Oktober 1954. 
 
Födelsedag. 

 

  50 år fyller på tisdag hr Aron Johannesson, Knihult, Häradsbäck. Han började i unga år sin bana i 

smedyrket men återvände ganska snart till fädernehemmet och var sina föräldrar behjälplig med 

gårdens skötsel. Utrustad med ett gott sinnelag räcker han gärna en hjälpande hand särskilt när det 

gäller sjuka och gamla. Sin fritid ägnar han helt åt jakt och fiske. Trots sjukdom och många 

svårigheter äger han ett gott humör och har gjort sig känd som en skötsam man och åtnjuter allas 

aktning. 
 

 

 

 
 

Vår kära lilla mor, 

mormor och farmor 

Cecilia Petersson 
har i dag i sitt 74:de levnadsår stilla 

insomnat i tron på sin Frälsare. Djupt 

sörjd och saknad samt i tacksamt 

minne bevarad av oss barn, barnbarn, 

släkt och vänner. 

Hårdahult, Billarp den 6/10 1954. 

Axel och Elsa. 

Albert och Helen. 

Jan och Edit. 

Betty och Wictor. 

Johan och Signe. 

Helga och Edvin. 

Fritz och Mildred. 

Ruth och Carl. 

Mors trötta fot nu vila fått 

För oss så många steg har gått, 

så villigt i det sista. 

Sv. Ps. 575. 

 

 

Karl-Gustav Gustavsson 

Inez Gustavsson 

Älmhult.                               Härlunda.                                    

16/10 1954. 

                               

 

  

 

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 190 Lördagen den 4 December 1954. 
 

Från Härlunda, meddelas: 

  Telegrafverkets telefonstation i Häradsbäck har nu fått sina 100 abonnenter, och därmed 

är stationen öppen hela dygnet. Om man blickar tillbaka ett tjugotal år, ser man med 

förvåning den stora förändring som skett. Det var blott fem stycken abonnenter i början, 

och blev ingen mer på fem år. Växelföreståndarinnan hade i lön för skötseln av denna 

station 50 kr. för varje abonnent, alltså 250 kr. pr år. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 195 Lördagen den 11 December 1954. 
 
Från Härlunda, meddelas: 

  Härlunda kyrkliga syförening hade i torsdags sin vanliga missionsauktion. Först var det 

missionsgudstjänst i kyrkan med predikan av komminister Ohlsson. Sedan blev det 

kaffeservering i församlingssalen och därefter försäljning av tillverkade och skänkta 

varor. Trots det blåsiga och kalla vädret kom mycket folk, och auktionen inbringade en 

nettobehållning på 2,300 kr. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 197 Tisdagen den 14 December 1954. 
 

Dödsfall. 
 

  P. J. Hörlin †. Efter en tids sjuklighet har f.d. 

soldaten P. J. Hörlin, Knihult, Härlunda, avlidit i sitt 

82:dra levnadsår. 

  Han var född inom församlingen. I unga år tog han 

anställning vid Kronobergs regemente, där han 

kvarstod som roteknekt i flera årtionden. Han var 

skickad för sitt yrke, och hans hurtiga framträdande 

präglades alltid av gott humör. Tillsammans med 

sin familj var han bosatt i Knihult, där han mellan 

mötena skötte sin lilla jordbruksfastighet. Han blev 

änkling för flera år sedan och hade under sista tiden 

vårdats på ålderdomshemmet. 

  Närmast sörjande är barn och barnbarn. 
 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 204 Tisdagen den 28 December 1954. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Vår käre far, 

farfar och morfar 

P.J. Hörlin 
har i dag lämnat oss i sitt 82:a 

levnadsår. Djupt sörjd och saknad av 

oss, släkt och vänner. 

Häradsbäck den 11/12 1954. 

BARNEN. 

Barnbarn och Barnbarnsbarn. 

Ett strävsamt liv nu tagitslut, 

En flitig hand har domnat 

Din arbetsdag nu nått sitt slut, 

Ditt trötta huvud somnat. 

 

 

Sven Svensson 

Berit Eliasson 

Härlunda.                               Virestad.                                 

Julafton 1954. 

                               

 

  

 

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 205 Torsdagen den 30 December 1954. 
 

Dödsfall. 
 

  Alfred Teodor Svensson †. I sitt hem i Amunds-

hylte, Häradsbäck, avled på tisdagen f. lantbrukaren 

Alfred Teodor Svensson i sitt 74:e levnadsår. 

  Han var född i Gäddegölshult, Härlunda socken. 

Efter ingånget äktenskap 1907 arrenderade han 

prästgården i Häradsbäck. Fem år senare köpte han 

en gård i Krampamåla. På denna gård gjorde han 

stora förbättringar. Han röjde bort stenen på åkrarna 

och odlade gården till 1949, då den överlämnades 

till sonen Axel. 1950 köpte han en villa i Amunds-

hylte och bosatte sig där. Bland de kommunala 

uppdrag han innehaft kan nämnas ledamotskap i 

kommunalnämnden. 

  Han sörjes närmast av maka och nio barn samt 

barnbarn. Av barnen är Ada gift med lantbrukare 

Oskar Johansson, Långhult, Fritz kommunalarbetare 

i Hovmantorp, Mauritz byggnadssnickare i Härads-

bäck, Emmy gift med mjölnare Oskar Svensson, 

Torslund, Nybro, Axel ägare till fädernegården, Edit 

gift med metallarbetare Gösta Karlsson, Hov-

mantorp, Erik konditor i Älmhult, Ingrid som vistas 

i hemmet, samt sonen Sven anställd vid ASEA i 

Västerås. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Min innerligt älskade make 

och vår käre fader, 

Alfred Teodor 
Svensson 

har i dag stilla och fridfullt insomnat 

i sitt 74:e levnadsår. Djupt sörjd och 

i tacksamt minne bevarad av mig, 

barn, barnbarn, syskon, släkt och 

många vänner. 

Amundshylte, Häradsbäck den 28 dec. 

1954. 

MARTINA SVENSSON. 

Ada och Oskar. 

Fritz. 

Mauritz och Julia. 

Emmy och Oskar. 

Axel och Elsa. 

Edit och Gösta. 

Erik.  Ingrid.  Sven. 

Sist, min Gud jag Dig nu beder 
Tag min hand uti Din hand, 

Så att Du mig alltid leder, 

Förer till Ditt fröjdeland, 
Varest ändast allt besvär; 

Och när loppet slutat är 

Och jag Dig min ande sänder, 
Tag då den i Dina händer. 

Sv. Ps. 266. 

 

 

Sven Nilsson 

Ebba Håkansson 

Häradsbäck. 

Torsten Skoglund 

Ruth Håkansson 

Lönashult.                           Häradsbäck.  

Hälsingborg, nyårsafton 1954.                                       

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 



 
65 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller i dag fru Astrid Johansson, Ellagölshult, Härlunda. 

  Hon är född i Torstensmåla, Almundsryd. Som syskonen var många och föräldrarnas lantgråd 

ganska stor, fick hon tidigt hjälpa till med förekommande göromål. För snart 30 år sedan ingick 

hon äktenskap med hemmansägaren Ejnar Johansson, Ellagölshult och övertog härmed hus-

moderssysslan, vilken hon alltsedan skött på bästa sätt. Samtidigt med denna uppgift har hon även 

haft tid att aktivt deltaga i föreningsarbetet. Sålunda har hon varit med i Härlunda SLKF-

avdelnings styrelse sedan avdelningen startades 1945. Åren 1947– 1951 som dess ordförande och i 

övrigt som dess ordf. I den kyrkliga syföreningen är hon även verksam. Hon är alltid gästvänlig, 

utrustad med ett glatt och gemytligt sinnelag och alltid intresserad av aktuella spörsmål. 

 

 

 

 

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

Blind man förolyckad i 
Västra Torsås. 

 

  En blind man, 53-årige Arvid Petersson från Opparyd Råsgård, blev vid 19,30-tiden i 

onsdags kväll påkörd av en bil. Han fick svåra krossår i huvudet, och döden torde ha varit 

ögonblicklig. 

  Arvid Petersson, vanligen kallad ”Blind-Arvid” hade på kvällen varit på besök hos en av 

grannarna, trädgårdsmästare Janne Johansson, och befann sig på väg till sitt hem. Gående 

till fots var han på allmänna vägen i omedelbar närhet av sitt hem, då olyckan inträffade. 

  Då Petersson även led av stark nedsatt hörsel uppfattade han inte att från Häradsbäck 

kom en bil. När han så steg ut på körbanan vid mötet med bilen fick han av denna en så 

våldsam törn, att han slungades över bilens framparti, över broräcket och ner i den över 

bron forsande bäcken. Chauffören stannade genast bilen och gav sig ut på spaning efter 

den förolyckade. Tillsammans med tillstädseskyndande personer hittades Petersson i 

bäcken. Dr Sixten Kjellen, Älmhult, tillkallades genast, men kunde endast konstatera 

dödsfallet. 

  Med ”Blinde-Arvid” bortgick en originell person. Han var född i Fröseberg, V. Torsås, 

den 6 maj 1901. Föräldrarna var hemmansägare och kreaturshandlare Peter Johan 

Andersson och hans maka. Tillsammans med en stor syskonskara tillbringade Arvid sina 

tidigaste år i föräldrahemmet. Ända från födseln hade såväl Arvid som hans tvillingbror 

Axel, som avled vid åtta års ålder, mycket svag synförmåga, dock ej sämre än att han 

kunde besöka småskolan i Torsåsby. Genom en olyckshändelse förlorade han 1911 helt 

synen på det ena ögat. 1912 kom han till Tomteboda blindinstitut. Här råkade han genast 

ut för en ny olyckshändelse, varvid han blev fullständigt blind även på det andra ögat. Till 

år 1918 stannade han emellertid kvar på blindinstitutet. Sistnämnda år återvände han till 

sitt hem Fröseberg, där han bättre fann sig tillrätta i förhållandena. Han hjälpte till med de 

flesta vid lantbruket förekommande arbeten och inomhus var han behjälplig med 

matlagning och dylikt. 1926 inköpte han tillsammans med en nästan blind syster lägen-

heten Ljungholmen, tillhörande Opparyd Råsgård, där han alltsedan varit bosatt. Sedan 

han sålt sin halvdel i fastigheten till sin syster har han bott ensam i husets övervåning. 

  Här har han trots fullständig blindhet skött eldning, matlagning, städning och hållit allt i 

gott skick, ty Arvid var utrustad med ett utpräglat ordningssinne. 

  Livsbejakande och utrustad med ett hurtigt sinnelag och en oförbrännelig humor älskade 

han att umgås med grannar och vänner hemma och borta. Han hade ett gott hjärtelag och 

var uppriktig och trogen i sin vänskap. 

  Närmast sörjes han av tre bröder och två systrar. 
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Ur Smålandsposten N:o 10 Torsdagen den 20 Januari 1955. 
 

Samlingssal bygges i Häradsbäck.  Byggnadstillstånd söks av Härlunda bygdegårds-

förening för att bygga samlingslokal i Häradsbäck för en beräknad kostnad av 130,000 kr. 

Länsarbetsnämnden tillstyrker. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 14 Torsdagen den 27 Januari 1955. 
 

Föll i snön, dog av 

frostskadorna 
 

  Hemmansägaren August Vilhelm Johansson, Karsemåla, Härlunda, har avlidit av de 

frostskador, han ådrog sig i samband med en hjärnblödning för några dagar sedan. Han 

hade gått för att hämta sin folkpension men drabbades på hemvägen troligen av en 

hjärnblödning och föll i snön. Så småningom kunde han dock taga sig hem till sin 

avlägsna stuga. Då grannarna kom för att hälsa på honom, fann de honom svårt sjuk, 

varför läkare tillkallades. Denne remitterade honom till Tingsryds sjukstuga, och därifrån 

sändes han till Växjö lasarett. Han hade ådragit sig mycket svåra frostskador, båda 

händerna måste amputeras. Livet stod dock ej att rädda, utan Johansson avled på 

måndagen. Han var 68 år gammal och ogift. Närmast sörjande är syskon. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 15 Lördagen den 29 Januari 1955. 
 
Dödsfall. 
 

August Vilhelm Johansson †. Som tidigare meddelats har hemmansägaren August Vilhelm 

Johansson, Härlunda, avlidit i en ålder av 68 år till följd av svåra frostskador. 

  Den bortgångne var född i Fårshult, V. Torsås. Under en längre tid arbetade han i Skåne samt i 

hemorten och övertog småningom föräldrarnas jordbruksfastighet i Karsemåla. Han var en mycket 

ensam man, som älskade ensamheten. Någon jordbrukare i vanlig mening var han ej utan hade 

under senaste årtionden sitt uppehälle genom skogens avkastning. Däremot ägnade han i stor 

utsträckning sin tid till filosofi och läsning av all slags litteratur. I synnerhet var han fången av 

astronomi. Om sig själv som bonde brukade han säga med tjuvpojksglimt i ögat ”Jag brukar min 

jord efter Skriftens ord, d.v.s. såsom om den alls ej brukades…” Han var fredlig och rättskaffens 

till sitt väsen. Närmast sörjande är systrar och deras familjer, bosatta å annan ort. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 18 Torsdagen den 3 Februari 1955. 
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Ur Smålandsposten N:o 20 Måndagen den 7 Februari 1955. 
 

Linkullens danspalats i aska 
 

Brandredskapen klickade 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Linkullens danspaviljong i Härlunda härjades på lördagskvällen av en våldsam brand, 

som på kort stund lade hela danspalatset i aska. Vid eldsvådan förstördes bl.a. ett nyss 

insatt biografmaskineri. Stora skaror av ungdomar måste vända tillbaka, ty man skulle ha 

dans på kvällen. Skadorna beräknas till 175,000 kr. 

  Danspaviljongen var en stor träbyggnad, uppförd i en våning och innehöll dessutom 

källare med garage och andra ekonomibyggnader. Lokalen hade på fredagen grundligt 

rengjorts och skurats. För att få lagom temparatur till kvällens danstillställning hade man 

eldat hela dagen i spisarna.  

  Fru Semmy Svensson höll just på att göra i ordning en garderob och hon märkte rök och 

brandlukt. Man kunde senare konstatera, att gnistor från en kamin hade antänt bräd-

väggarna. Först trodde man, att man snart skulle kunna släcka elden med i byggnaden 

tillgängliga sprutor. På grund av att eldhärden var synnerligen svåråtkomlig lyckades man 

emellertid ej med detta, utan Härlunda brandkår alarmerades så gott som omedelbart. 

Tyvärr hade det väl trimmade brandmanskapet ej tillgång till förstklassig materiel, varför 

det tog en stund, innan man kunde få igång släckningsarbetet. 

  Vatten togs från en brandbrunn c:a 500 meter från byggnaden. Vattenslangen sprack 

emellertid och lika illa gick det med ännu en slang. Under tiden spred sig elden mer och 

mer. Larm gick till Ryds brandkår kl. 18,30. Tio minuter senare larmades även Älmhults 

brandkår, som ryckte ut med stora brandbilen och åtta man. De var framme vid brand-

platsen 19,20. 

  Då Älmhultsbrandkåren anlände var emellertid byggnaden övertänd. Lågorna slog ut 

genom alla fönster och steg till imponerande höjd. Brandkåren måste lägga ut slang-

ledningar till en bäck på inte mindre än 500 meters avstånd och kopplade på motor-

sprutan med en stamledning och en förgrening varvid man sökte dämpa den väldiga 

brasan. En kvart efter Älmhultskårens ankomst hann även Ryds brandkår fram. 

I går återstod blott ruiner av den stora danspaviljongen. 
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  Alla ansträngningar att rädda danspaviljongen var förgäves och av denna återstår nu 

endast ruiner. De förenade brandkårerna hade fullt arbete till ungefär 21-tiden, då de for 

hem och överlämnade bevakning till Härlundakåren, som hela natten höll vakt vid 

brandplatsen. En särskild eloge är släckningsledaren Egon Palm, Älmhult, förtjänt av för 

det utmärkta sätt, på vilket han organiserade släckningsarbetet. 

  Danspaviljongen äges av bröderna Nils och Olle Olofsson, Häradsbäck, och Edvard 

Agnfält, Agnshult, Fanaholm. Vid ett samtal, som Smålandsposten haft med en av ägarna, 

omtalade denne att den till 160,000 kronor värderade byggnaden är betryggande 

försäkrad. Alla inventarier, såsom servis, matsilver o.d. för 200 personer gick givetvis 

också förlorade. I byggnaden var också en biografapparat installerad. Denna blev liksom 

ett piano lågornas rov. 

  Den stora branden inskärper vikten av att ha ordentlig och fullt duglig materiel för en 

brandkår. Bilen i Härlunda står i ett kallgarage och var mycket svårstartad liksom motor-

sprutan. Beklagligt var också, att slangledningarna inte motsvarade de krav, man måste 

ställa på dem.  

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 49 Tisdagen den 29 Mars 1955. 
 

Dödsfall. 
 

  Emma Olsson †. Fru Emma Olsson, Björkeryd, 

Härlunda, har avlidit i en ålder av något över 67 år. 

  Fru Olsson har hela sitt liv varit bosatt i denna 

församling. År 1920 ingick hon äktenskap med 

svenskamerikanaren  Viktor Olsson. Makarna köpte 

då ett lantbruk i Långhult, Härlunda, och bodde där 

en följd av år. Detta såldes och en annan fastighet 

köptes, vilken ligger under kronohemmanet Björke-

ryd. Fru Olsson har en längre tid varit sjuk, först 

fick hon svår värk i ena armen, vilken blev av detta 

helt styv. Så en tid efter föll hon och bröt lårbenet 

och vårdades en tid på lasarettet i Växjö. Senare har 

hon fått en god och kärleksfull skötsel i hemmet. 

För två veckor sedan drabbades maken av hjärn-

blödning och fru Olsson måste då flyttas till ålder-

domshemmet, och då maken kunde flyttas kom 

också han dit, och båda har där haft god vård. Fru 

Olsson har helt ägnat sig åt de sina och hemmets 

skötsel. God och vänsäll efterlämnar hon ett aktat 

minne. Hon sörjes av maken samt sonen Hubert. 
 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 54 Torsdagen den 7 April 1955. 
 
Ingrid Andersson †. På måndagen avled på vårdhemmet i Häradsbäck Ingrid Andersson, Här-

lunda.  

  Den bortgångna var född i Härlunda 1871. Under sin levnad har hon hjälpt ortsbefolkningen med 

olika arbeten och alltid visat hjälpsamhet och redbarhet. För flera år sedan kom hon till vård-

hemmet, där hon hjälpt till med en del göromål.  

  Den bortgångna sörjes närmast av brorsbarnen Anton Andersson, Åbogen, Almundsryd, och Bror 

Andersson, Björksjömåla, Härlunda. 

 

 

 

 
 

Min älskade maka, 

min kära lilla mamma 

Emma Olsson 
har i dag i sitt 68:e levnadsår stilla 

insomnat i tron på sin Frälsare. Djupt 

sörjd och saknad men i tacksamt 

minne bevarad av oss, släkt och 

vänner. 

Björkeryd, Häradsbäck den 26 mars 

1955. 

VIKTOR OLSSON 

Hubert 

Sv. ps. 557. 
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Karolina Petersson †. På måndagen avled änkefru Karolina Petersson, Björnhult, Härlunda. 

  Den bortgångna var född i Spjutaretorp, Härlunda, 1872. I slutet på förra seklet var hon under 

fyra år i Amerika, där hon hade platser som hembiträde. Efter hemkomsten flyttade hon till 

Björnhult i samband med ingånget äktenskap med hemmansägaren Johan Petersson därstädes. 

Maken dog 1941. På gården har hon hela tiden bott, även sedan den överlämnades till en son och 

dennes hustru, vilka vårdat henne under den sjukdom, som det sista året mestadels band henne vid 

sängen. Hennes tidigare levnad präglades annars av god hälsa och arbetsamhet. Den bortgångna 

har gått sin väg igenom livet stilla och försynt och varit varmt intresserad av det kyrkliga. 

  Närmast sörjande är fem barn, tre söner och två döttrar, jämte deras familjer samt en syster i 

Amerika. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 55 Lördagen den 9 April 1955. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmandjubileum i Härlunda. 
 

  1925 års konfirmander jämte deras konfirmationslärare, kyrkoherde J. Hullberg, Nacka, 

samlades påskdagen till 30-årsjubileum i Härlunda. 

  Efter välkomsthälsning i församlingssalen av komminister Gustav Olsson, Härlunda, 

gick man i samlad trupp till kyrkogården, där blommor nedlades å fem avlidna 

konfirmationskamraters gravar samtidigt som en psalmvers sjöngs. Härpå deltog man i 

gudstjänsten i den blomstersmyckade kyrkan, där kyrkoherde Hullberg predikade med 

utgång från orden ”Stenen som förkastades av byggnadsmännen är vorden en hörnsten”. 

Efter högmässan tackade kyrkoherde Hullberg alla dem som kommit till denna gudstjänst 

samt erinrade om de gånger, han förut tjänstgjort i Härlunda kyrka, första gången 1922 

efter komminister Urzanders död, och tre år senare under fyra månader varunder han 

konfirmerade dem, som nu firade 30-årsjubileum. Denna konfirmation sade han sig väl 

minnas, även som den ljusa bild som kvarstod i hans minne från denna stund. Vidare 

påpekade kyrkoherde Hullberg att en av vårt lands största lärarkrafter i latin, Håkan 

Sjögren, år 1727 föddes i Härlunda, närmare bestämt i Långasjömåla strax intill den plats 

där gamla kyrkan stod. En eventuell donation till kyrkan skulle lämpligen kunna 

användas till en reproduktion av Håkan Sjögrens bild att pryda antingen sakristian eller 

Auktion i Häradsbäck. 
 

  Onsdagen den 13 april (marknadsdagen) kl. 13 låter Häradsbäcks 

Radio- och Elaffär genom offentlig auktion försälja hela sitt lager av 

elmaterial, såsom armaturer, kylskåp, kokplattor, el. apparater av alla 

slag m.m. 

  Tre mån betalningsanstånd för kända, säkra köpare med äganderätts-

förbehåll. 

   Häradsbäck den 9 april 1955. 

ERIK SVENSSON. 

 

 

Gunnar Carlsson 

Asta Svensson 

Karlsborg.                             Härlunda. 

Påskafton.                                

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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kyrkan. Han slutade med en erinran om Håkan Sjögrens valspråk ”För andra, icke för sig 

själv”. 

  Efter gudstjänsten samlades man å Hagadals pensionat, där initiativtagaren till 

jubileumsfirandet, fru Ellen Nilsson, Vashult, hälsade samtliga välkomna, varpå kaffe och 

smörgåsar jämte ostkaka och tårta serverades. Kyrkoherde Hullberg talade även här, och 

disponent Thorsten Mattsson, Eneryda, talade å konfirmandernas vägnar. Till sist 

avtackade komminister Olsson kyrkoherde Hullberg för hans medverkan, varjämte fru 

Nilsson överräckte en blomsterbukett till kyrkoherden. Högtidligheten avslöts med 

aftonbön. 

  Av de 38 som konfirmerades 1925 närvar 18, nämligen John Nilsson, Knihult, Otto 

Gustavsson, Gäddegölshult, Josef Johansson, Björnhult, Edvin Karlsson, Bromåla, Ellen 

Nilsson, Vashult, Hilma Henriksson, Långhult, Erik Olsson, Smedjebacken, Dalarna, 

Ernst Martinsson, Liatorp, Edla Svedberg, Ryd, Rut Petersson, Sänneshult, Virestad, 

Ingrid Johansson, Fagrabäck, V. Torsås, Astrid Mattsson, Fållen, Eneryda, Signe 

Bengtsson, Välje, Virestad, Edit Petersson, Olofström, Agnes Nilsson, Torpsbruk, 

Gertrud Sandell, Svalöv, Ida Blomgren, Kristianstad, och Astrid Gustavsson, Ljungby. 

 

Ur Smålandsposten N:o 60 Tisdagen den 19 April 1955. 
 

Dödsfall. 
 

  Mathilda Svensson †. På Lunds lasarett avled på 

fredagen änkefru Mathilda Svensson, Gäddegöls-

hult, Härlunda.  

  Den bortgångna var född i Härlunda och 78 år 

gammal.  

  Närmast sörjes hon av döttrarna Gerda och Frida 

samt sonen John. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att Gud i sitt allvisa råd 

hädankallat 

vår älskade lilla mor 

Mathilda Svensson 
i sitt 79:de levnadsår. Djupt sörjd 

och saknad men i tacksamt minne 

bevarad av oss, broder, släkt och 

vänner. 

Gäddegölshult den 16 april 1955. 

GERDA och JOHN. 

FRIDA och CALLE. 

JOHN och SONJA. 

I hemmet, som mor lämnat, 

Ett tomrum stort nu är. 

Varthän man blicken vänder, 

Mor finns ej mera här. 

Mor kommer aldrig åter, 

Ty döden har bortryckt 
En sista gång för alltid 

Mors kära hand vi tryckt. 

 

 

Olle Olofsson 

Ruth Håkansson 

Härlunda.                                   Växjö. 

Valborgsmässoafton 1955.  

  

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 68 Tisdagen den 3 Maj 1955. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dödsfall. 
 

  Emma Bergstrand †. På lördagen avled efter en längre tids sjukdom änkefru Emma Bergstrand, 

Knoxhult, Härlunda. 

  Fru Bergstrand var född i Holdala, V. Torsås, och var vid sin bortgång 72 år gammal. Efter 

ingånget äktenskap med hemmansägare Axel Bergstrand, Virestad, arrenderade makarna först 

lantbruk i Torbjörnahult och sedan i Björkehult. År 1923 köpte de en gård i Knoxhult, som så 

småningom utökades till ännu en gård. År 1930 blev hon änka och måste ensam bära ansvaret för 

skötseln av gårdarna. De båda sönerna Helge och Malte är numera ägare till ena gården. Fru 

Bergstrand har ända till för något år sedan varit utrustad med god hälsa. Hon har varit arbetsam 

och duktig som få och alltid visat hjälpsamhet och omtanke. 

  Närmast sörjande är dottern Hilma, gift med fabrikör Arvid Henriksson, Långhult, Härlunda och 

sönerna Helge och Malte samt barnbarn. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 84 Torsdagen den 2 Juni 1955. 
 
Bygge på Linkullen avstyrkes.  Linkullenbolaget i Häradsbäck söker byggnadstillstånd 

för att nybygga nöjesetablissement i Häradsbäck för 150,000 kr. Framställningen 

avstyrkes av länsarbetsnämnden. 

 

 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att Herren Gud i sitt allvisa 

råd i dag behagat hädankalla vår älskade 

lilla Mor, Mormor och Farmor 

Änkefru 

Emma Bergstrand 
i sitt 73:dje levnadsår, djupt sörjd och saknad men i ljust och 

tacksamt minne bevarad av oss, barnbarn, bröder, övrig släkt 

och många vänner. 

Knoxhult, Häradsbäck den 30/4 1955. 

HILMA o. ARVID.      MALTE o. ANNA. 

HELGE o. MARIA.     AGNES o. JOSEF. 

Barnbarnen. 

Sv. Ps. 560. 

Jag tager farväl och bjuder god natt, 

Åt hemmet farväl jag nu säger 

Re´n länge jag lidit och lutat så matt 

Mitt huvud mot plågornas läger 

Jag ber till min Gud om nåd för min själ 

Och hjälp för de mina till evigt väl 

Min Fader mig hörde i nöden 

Nu finner jag vila i döden. 
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Ur Smålandsposten N:o 91 Tisdagen den 14 Juni 1955. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 104 Lördagen den 9 Juli 1955. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att  

vår käre broder 

Anton Svensson 
i dag hastigt avlidit i sitt 72:a 

levnadsår. Djupt sörjd av oss bröder, 

syskon och syskonbarn, släkt och 

många vänner. 

Husjönäs den 8 juli 1955. 

Hilda och Ragnar. 

Jennie och Sigurd. 

Axel och Signe. 

Albert och Ellen. 

Syskonbarn. 

Vad du lidit ingen känner 

Då du själv din börda bar. 

Syntes glad bland dina vänner 

Då du kanske plågad var. 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att  

min make och 

vår käre far 

Ernst Evald  
Johansson 

har avlidit i en ålder av 55 år. 

Sörjd och saknad av oss, släkt och 

vänner. 

Husjönäs den 11 juni 1955. 

MARIA JOHANSSON. 

Barnen. 

Vila i frid. 

Sv.ps. 355. 
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Ur Smålandsposten N:o 115 Torsdagen den 28 Juli 1955. 
 

Dödsfall. 
 

  Emma Jönsson †. I Virestad avled i tisdags 

änkefru Emma Jönsson i sitt 95:e levnadsår. 

  Fru Jönsson var född i Allemåla, Virestad. Hon 

ingick äktenskap år 1884 med Nils Johan Jönsson, 

varvid makarna övertog föräldragården, som senare 

försåldes i samband med makens resa till Amerika. 

Då flyttade hon till en gård som senare överläm-

nades till dotter och måg, varvid hon bosatte sig i ett 

hus tillhörande samma fastighet. De senare åren har 

hon vårdats av son och sonhustru till för två år 

sedan då hon flyttade till Virestads ålderdomshem. 

Änkefru Jönsson har varit varmt religiös och har 

haft en god hälsa och varit en arbetsam och dugande 

husmor och med stor omsorg skött om de sina så 

länge krafterna varade. Sedan cirka 10 år har hon 

varit blind men har följt med vad som förekommit i 

hembygden.  

  Hon sörjes närmast av barn, barnbarn och barn-

barnsbarn, samt en stor vänkrets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 123 Torsdagen den 11 Augusti 1955. 
 

Dödsfall. 
 

  Ingrid Knutsson †. På tisdagskvällen avled i sitt 

hem änkefru Ingrid Knutsson, Knoxhult, Härlunda. 

  Hon var född i Glimåkra 1879. Sedan hon ingått 

äktenskap med stenarbetaren Bengt Knutsson, var 

makarna den första tiden bosatta i hennes hemtrakt, 

innan de för flera årtionden sedan bosatte sig i 

Växjö, där de inköpte en mindre jordbruksfastighet. 

Medan maken i stor utsträckning ägnade sig åt 

stenarbete bort från hemmet, skötte fru Knutsson 

om göromålen därhemma. Hon var under sin krafts 

dagar en arbetsam och dugande kvinna.  

  Änka sedan många år tillbaka sörjes hon närmast 

av en son och en dotter jämte deras familjer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära Mor och Mormor 

Inga Knutsson 
* 21/8 1879 

har idag lämnat oss, syster samt 

övrig släkt och många vänner i 

djupaste sorg men i tacksamt minne 

bevarad. 

Knoxhult den 9/8 1955. 

KARL 

ALMA och GUNNAR 

Rolf. 

Tack mor, för ljuset som du lät 

På barndomsstigen falla. 
Tack mor för dina tusen fjät 

Och dina mödor alla 

Din störda ro, din tysta strid 
Du lämnat oss i all vår tid. 

Så villig i det sista. 

 

 

 
 

Vår älskade mor 

mormor och farmor 

Emma Jönsson 
* 20/3 1861 

† 26/7 1955 

har stilla insomnat i tron på sin 

Frälsare, sörjd av oss, barn, 

barnbarn, barnbarnsbarn, släkt och 

många vänner. 

Långasjömåla och Allemåla  

den 26/7 1955. 

ESTER och GUSTAF. 

ALBERT och FRIDA. 

Min högtidsdag går in: 
Allt är tyst och stilla. 

Farväl, o värld, jag vill på dig ej 

tiden spilla. 
Mitt hjärta redo är, min själ 

förbidar dig 

O min Förlossare, du är ej långt 
från mig. 

Sv. Ps. 144. 

Tack för allt. 

Enligt den bortgångnas önskan 

undanbedes kransar och blommor. 
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Ur Smålandsposten N:o 135 Torsdagen den 1 September 1955. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på söndag hemmansägaren Karl Henrik Johansson, Spjutaretorp, Härlunda. Han är 

född i Ulriksmåla, samma socken. 1932 gifte han sig och övertog hustruns föräldragård, Spjutare-

torp, vilken han ännu innehar, och där han gjort stora förbättringar på hus och jord. För två år 

sedan byggde han en ny, modern ladugård. Han har varit ledamot i kommunalnämnd, kommu-

nalfullmäktige och fattigvårdsstyrelsen och är styrelseledamot och huvudman i Almundsryds 

sparbank. Genom sitt glada sätt har han skaffat sig många vänner. 

 

 

 

 

 

 

 
Ur Smålandsposten N:o 155 Torsdagen den 6 Oktober 1955. 
 

Dödsfall. 
 

Otto Svensson †. Efter en tids svår sjukdom avled 

natten till tisdagen f. hemmansägaren Otto Robert 

Svensson, Ekhaga, Häradsbäck, i sitt 83:dje levnads-

år. 

  Han var född på den gamla släktgården Tärninge-

torp i V. Torsås, där han växte upp i en stor syskon-

skara. I unga år biträdde han vid gårdens skötsel, 

innan han emigrerade till Amerika. Här stannade 

han emellertid inte länge, ty hemlängtan drev ho-

nom tillbaka. Efter hemkomsten ingick han äkten-

skap och makarna övertog hustruns föräldragård 

Krampanäs. I fyrtio år innehade de densamma, och 

Otto Svensson utförde här en hedrande bonde-

gärning. Sin gård förbättrade han på olika sätt, lät 

uppföra såväl ny mangårdsbyggnad som ladugård, 

stenröjde i stor utsträckning och odlade. 

  Inom Härlunda församlings kommunala liv var han 

på sin tid flitigt anlitad, bl.a.som ledamot i kommu-

nalnämnd, kyrko- och skolråd, fattigvårdsnämnd 

etc. Han var en rikt begåvad man, mycket musi-

kalisk och ägde en sångröst, varför han ofta anlita-

des av bygdens folk i stunder av högtid. År 1940 

sålde makarna Svensson sin gård, och flyttade till 

Häradsbäcks kyrkby, där de lät uppföra ett nytt hem. 

Detta ägs nu av yngsta dottern Emmy, och hennes 

make, hos vilka den nu bortgångne åtnjutit öm vård. 

  Med Otto Svensson gick en rättrådig och god man 

ur tiden. Hans livssyn präglades av varm religiositet, 

den som verkar inåt i tysthet, och ej behöver argu-

ment.  

  Närmast sörjande är maka, f. Adamsson, med vil-

ken han varit förenad i ett 56-årigt äktenskap, samt 

sex barn, tre söner och tre döttrar samt deras famil-

jer jämte syskon i Sverige och Amerika. Dessutom sörjes han av en stor släkt- och vänkrets. 

 

 

 

 

 
 

Min älskade make, 

vår innerligt käre far 

Otto Svensson 
*   7/2 1873 

† 3/10 1955 

har stilla insomnat efter ett långt och 

efter oändligt tålamod buret lidande. 

Djupt sörjd och saknad av oss alla. 

Häradsbäck den 3 okt. 1955. 

EMMA SVENSSON. 

Olga och Gustaf. 

Artur och Helga. 

Josef och Dagmar.  

Helga och Arthur. 

Eric och Bojan. 

Emmy och Gustaf. 

Barnbarnen. 

Syskon. 

Saliga äro de saktmodiga. 

Sv. ps. 452. 

Jag längtar av allt hjärta 

Att saligt skiljas hän 

Från all min nöd och smärta 
Och bli hos Gud, min vän, 

Jag önskar hädanfara 

Från sorger, flärd och brist 
Och evigt, evigt vara 

Hos dig, O Jesu Krist 
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Ur Smålandsposten N:o 157 Måndagen den 10 Oktober 1955. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 164 Lördagen den 22 Oktober 1955. 
 
Härlunda får bygdegård.  Byggnadstillstånd har lämnats Härlunda bygdegårdsförening 

för att bygga en samlingslokal i Häradsbäck. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 179 Torsdagen den 17 November 1955. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 185 Måndagen den 28 November 1955. 
 
Från Härlunda, meddelas: 

  Härlunda RLF-avdelning hade på torsdagen upplysningsmöte i församlingssalen i 

Häradsbäck. Ganska många hade församlats när ordf. Sven Svensson, Petersborg, hälsade 

alla välkomna. Lantbruksdirektör O. Ericsson, Växjö, talade så om småbrukets ratio-

naliseringsproblem och sade bl.a., att det i Kronobergs län stöter på stora svårigheter att 

genomföra rationalisering av småbruken. Erforderlig skogskomplettering går knappast att 

genomföra då skogen ej räcker till nuvarande brukningsdelar. Lantbruksnämnden i länet 

anser även att Kronobergs län borde få bestå av små brukningsdelar. Ombudsman Rune 

Gustafsson, Alvesta, redogjorde för såval gamla som nya prissättningssystemet på 

jordbrukets produkter samt talade även om årets prisuppgörelse. Han berörde även den 

kollektiva ansvarighetsförsäkringen och visade slutligen ett antal vackra ljusbilder. 

 

 

Jan Kjellberg 

Linnéa Bengtsson 

Virestad.                               Härlunda.                                    

 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

  Hr Bertil Martinsson, Härlunda, med 
maka Irene, född Magnusson, Virestad. 

   (Hansa foto, Älmhult). 
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Ur Smålandsposten N:o 188 Lördagen den 3 December 1955. 
 

  Hushållningssällskapets husmodersbelöning, har till- 

delats fru Anna Johansson, Häradsbäck, född 1892. 

  Makarna Johansson innehade tills för några år sedan en 

gård i Långhult, Härlunda. I hemmet har fostrats 9 barn till 

dugliga medborgare. Gården som föder 6–7 kor och häst, 

sköttes under 6 års tid av fru Johansson ensam, som då ock-

så hade 3 barn under sju år att ta hand om. För detta arbete 

med barn och gård fordrades enastående krafter och fru 

Johansson var i besittning av en hel del. Enligt hushålls-

ombudet mejade hon säd som en hel karl. Någon för-

summelse av hemmet kunde trots allt utearbete inte märkas. 

Hon är duktig i hushållsarbete och hemmets förråd av 

handdukar o.s.v. har hon själv vävt. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 189 Måndagen den 5 December 1955. 
 

Dödsfall. 
 

Axel Svensson †. I lördags avled i Växjö förre 

hemmansägaren Axel Svensson, Häradsbäck, Här-

lunda, 76 år gammal. 

  Han var född i Vashult, samma socken. I unga år 

ingick han äktenskap och övertog sin makas fäder-

negård, Tärningetorp i Västra Torsås. I en lång följd 

av år innehade han detsamma och utförde där 

åtskilliga förbättringsarbeten. Redan tidigt miste han 

sin hustru då barnen ännu var små. I slutet av 1930-

talet överlämnade han gården till sin äldste son och 

flyttade till Häradsbäck kyrkby, där han köpte ett 

jordbruk och bosatte sig. Med Axel Svensson gick 

en allsidigt begåvad man ur tiden. Hans krafter togs 

tidigt i anspråk för komunala och allmänna värv 

inom hans hemförsamling Västra Torsås. Musika-

lisk och utrustad med god sångröst var han i hög 

grad samt humoristisk till sin läggning. Han var en 

god skildrare av gångna tider, dess minnen och män-

niskor. 

  Närmast sörjande är två söner och fyra döttrar, av 

vilka två är bosatta i Amerika, jämte deras familjer 

samt syskon. 

   

   
 
 

 

 

 

 

 
 

Vår käre far, 

morfar och farfar 

Axel Svensson 
* 27/10 1881 

har i dag stilla avlidit i tron på sin 

Frälsare, djupt sörjd och saknad av 

oss, syster, övrig släkt och många 

vänner. 

Häradsbäck och U.S.A. den 3 dec. 1955. 

GERDA och KARL 

ANNA och PETER 

AGNES och HOWARD 

ELLEN och PER 

SVEN och EDIT 

PER 

Barnbarnen. 

Ester Petersson. 

Så tag nu mina händer 

och led du mig 

att saligt hem jag länder 

O, Gud, till dig. 

Sv. ps. 433 och 42. 

Anna Johansson, Häradsbäck, 

vid utdelningen på residenset i 
Växjö. 
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Ur Smålandsposten N:o 2 Tisdagen den 3 Januari 1956. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Födelsedag. 
 

  70 år fyller om torsdag fru Anna Olsson, maka till förre lantbrukaren och nämndemannen m.m. 

Carl Olsson, Amundshylte, Härlunda. Hon är född på gården Månasken i norra Blekinge. I 

hemmet vistades hon som föräldrarnas hjälp tills hon ingick äktenskap. Makarna Olsson ägde en 

följd av år en gård i Trolleboda, Härlunda, innan de för mer än ett kvarts sekel sedan köpte det 

efter förhållanden betydande hemmanet Amundshylte, förr komministerboställe i Härlunda. Här 

såväl som i sina förutvarande hem har fru Olsson med flit och intresse förestått hemmets skötsel. 

Inom kyrkliga syföreningen har hon länge varit verksam. Personligen är hon gästfri och gemytlig. 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 5 Måndagen den 9 Januari 1956. 
 

Dödsfall. 
 

  Hilda Maria Johnsson †. Änkefru Hilda Maria 

Johnsson, Häradsbäck, har avlidit, 83 år gammal.  

  I unga år vistades hon en längre tid i Amerika, där 

hon också ingick äktenskap. På senare år hade hon 

varit sjuklig, och bodde nu hos en dotter i Ryd, där 

hon åtnjöt god omvårdnad. 

  Närmast sörjande är sex barn och en fosterson 

jämte barnbarn. Två söner och en dotter är bosatta i 

USA. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

Ove Andersson 

Svea Jönsson 

Älmhult.                               Härlunda. 

Nyårsafton.  

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

 
 

Vår kära lilla Mamma 

Mormor och Farmor 

Hilda Johnsson 
* 25/3 1872 

har i dag stilla avlidit i tron på sin 

Frälsare, djupt sörjd och saknad och 

i ljust och tacksamt minne bevarad 

av oss alla. 

Ryd, Häradsbäck och U.S.A.  

den 4/1 1956. 

Anton och Ardina. 

Edit och Edvin. 

Astrid och Anders. 

Artur och Lois. 

Edla och Ejnar. 

Rune. 

Nils. 

Barnbarnen. 

Ett strävsamt liv har slocknat ut, 

En flitig hand har domnat. 

Din arbetsdag har nått sitt slut, 

Ditt trötta huvud somnat. 

Sv. ps. 434. 
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Ur Smålandsposten N:o 14 Tisdagen den 24 Januari 1956. 
 

Härlundapojke brännskadad. 
 

  En liten gosse, 1 1/2-årige Stefan, son till kvarnägare Ture Svensson, Billarp, Härlunda, 

fick häromdagen en mugg hett vatten över sig.  

  Gossen fick ganska svåra brännskador. Han fördes till Tingsryds sjukstuga, varifrån han 

remitterades till Växjö lasarett. Jourhavande läkare meddelar, att den skadades tillstånd är 

förhållandevis gott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 16 Lördagen den 28 Januari 1956. 
 

Sjukvårdskurs i Härlunda. 

 

 
 

  Härlunda Röda korskrets har haft en kurs i hemsjukvård med nio deltagare. Vid 

avslutningen av kursen, som stått under syster Tora Zetterlinds ledning, togs ovanstående 

foto. Folkskollärare Eve Arvidsson överlämnade blommor och framförde deltagarnas tack 

till syster Tora. På måndag igångsättes arbetsmöte å Hagadal i Röda korsets regi. Man 

hoppas kunna anordna två arbetsmöten varje månad under vinterhalvåret. 
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Ur Smålandsposten N:o 24 Måndagen den 11 Februari 1956. 
 
 
 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 31 Torsdagen den 23 Februari 1956. 
 
Födelsedag. 
 

  80 år fyller på söndag änkefru Emilia Jonsson, Truvedstorp, Härlunda. Hon är född i Husjönäs, 

samma socken, där föräldrarna innehade lantbruk. I unga år var hon dem behjälplig vid gårdens 

skötsel, innan hon ingick äktenskap med hemmansägaren Magni Jonsson, Truvedstorp. På denna 

plats har den utomordentligt dugande och arbetsamma kvinnan utfört sin väsentliga livsgärning 

som husmor och som mor till en stor barnskara, vilken hon och maken fostrat på bästa sätt. Sitt 

hems skötsel har hon förestått på ett sätt, som vittnar om allsidigt kunnande och varmt intresse. För 

omkring 20 år sedan blev hon änka och gården innehas sedan flera år tillbaka av sonen Arvid 

Jonsson, vars hushåll hon ända in i ålderdomen förestått, biträdd av en dotter som vistas i hemmet. 

Fru Jonssons livsåskådning är präglad av varm religiositet, och till sin personliga läggning är hon 

rättrådig samt i hög grad gästfri och gemytlig. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 32 Lördagen den 25 Februari 1956. 
 

Lån till Härlunda bygdegård 
 

  Regeringen har beviljat Härlunda bygdegårdsförening statslån med 129.000 kr. till dess 

byggnad med allmänna samlingslokaler i Häradsbäck. Kostnaderna beräknas till 198.500 

kr. 

 

 

 
 

Min älskade Maka, 

vår kära lilla Mor 

och Mormor 

Ellen Nilsson 
* d. 11/3 1898 

† d.   8/2 1956 

har i dag stilla insomnat och lämnat 

oss i outsäglig sorg. I vår djupa sorg 

deltager släkt och många vänner. 

Vashult den 8 febr. 1956. 

GOTTFRID NILSSON. 

Barn. 

Barnbarn. 

Du möter oss ej mer som förr 

Välkomnande där hemma. 

Vid barndomhemmets kära dörr 

Där hörs ej mer din stämma. 

Din plats är tom vid fönstrets karm, 

Där du oss väntat ofta. 

Kring din gestalt, din blick så varm, 

Blott minnets rosor dofta. 

Segertoner 408. 

Sv. Ps. 391. 
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Ur Smålandsposten N:o 35 Torsdagen den 1 Mars 1956. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller i dag fru Martina Svensson, Billarp, Härlunda. Hon är född i Virestad. 1919 gifte hon 

sig med svenskamerikanen Axel Svensson. Makarna köpte då hr Svenssons föräldrahem Billarp. 

Där har den synnerligen dugande husmodern utfört sin livsgärning. Vid sidan av jordbruket har 

maken även bedrivit en omfattande slakterirörelse, och då han på grund därav varit mycket ute på 

resor, blev det fru Svenssons lott att vårda familjen och djuren. Makarna har fostrat åtta barn. Efter 

makens frånfälle 1952 har hon skött hemmet tillsammans med sonen Gösta, som har gården. 

Hennes stora hobby är trädgårdsodling, som en mycket vacker och välvårdad trädgård bär vittne 

om. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 39 Torsdagen den 8 Mars 1956. 
 
Sven-Olof Olsson †. F. hemmansägaren Sven-Olof Olsson, Spjutaretorp, Härlunda, har avlidit. 

Olsson var född 1889 å den gård, där han nu fick sluta sina dagar. I ungdomsåren hade han först 

drängplats i Farabol några år, med reste därefter till Tyskland, där han arbetade vid telegrafverket. 

Efter åtta år kom han tillbaka till Sverige, där han ingick äktenskap. Samtidigt övertog han makans 

föräldragård, vilken han innehade omkring 15 år till 1911, då han sålde den och inköpte den gård, 

som han för 12 år sedan överlät till sonen Ernst. 

  Jämsides med jordbruket har Olsson även arbetat med skogsarbete och varit grannarna behjälplig 

med varjehanda. Även i det kommunala livet var han på sin tid verksam. Sålunda var han bl.a. 

ledamot i fattigvårdsstyrelsen under ett 10-tal år. När Konsum i Spjutaretorp bildades, var han en 

av de drivande krafterna. Hans livsverk kännetecknades av arbete och skötsamhet. 

  Närmast sörjande är fyra söner samt en syster och broder. 

 

Härlundabo illa bränd 

i kolmila 
 

  Sågverksägare Ture Svensson, Björnhult, Härlunda, blev på måndagseftermiddagen illa 

bränd då han trampade igenom en kolmila. Ingen fara förelåg igår för hans liv. En tvåårig 

son till hr Svensson ligger också på Växjö lasarett med brännskador, som han ådrog sig 

före jul. 

  Sågverksägare Svensson höll på måndagseftermiddagen på med kolning av ytved i en 

mila. Plötsligt råkade han trampa igenom milan och falla ned i dess glödande inre. Trots 

svåra brännskador på händer, armar och ben lyckades han själv ta sig upp och ropa på 

hjälp. Av läkare remitterades han till Växjö lasarett. Han hade fått brännskador på 

omkring en tredjedel av kroppen. Det såg i måndags kväll kritiskt ut men under tisdagen 

och onsdagen förbättrades hans tillstånd och i går kväll meddelades från lasarettet, att den 

skadade torde vara utom all fara.  

 

Härlunda Röda korskrets, har haft årsmöte i Hagadal, Häradsbäck.  

  De närvarande hälsades välkomna av ordf. Eve Arvidsson, Häradsbäck.  

  Sedan kretsen bildades i sept. 1955 har medlemsantalet stigit till 76 vid årsskiftet. 

Kassan har balanserat på 594 kr. med en behållning på 294 kr. Kretsen har distribuerat 

154 id-brickor. Hösten 1955 ordnades en kurs i olycksfallsvård med 17 deltagare. 

  Styrelsen, som valdes i höstas, kvarstår även under 1956 och utgöres av Eve Arvidsson, 

Häradsbäck, ordf., Lilly Kroon, d:o, sekr., Evelyn Arvidsson, d:o, kassör, Vera Axelsson, 

d:o, materialförvaltare, och Linnéa Åberg, d:o, Gärda Svensson, d:o, samt Erik Lundgren, 

Vashult. Revisorer: A. Kroon och Erland Svensson, båda från Häradsbäck. 

  En vädjan angående komplettering av beredskaps- och katastroffonden föranledde beslut 

om att omsätta en insamling av kläder, skodon o.s.v. Varje medlem mottar sådana paket, 

som sedan överlämnas till ordf. i kretsen. Till att representera kretsen vid distriktsmötet i 

Växjö den 14 april valdes Erik Lundgren, och Gärda Svensson, Häradsbäck. 
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Ur Smålandsposten N:o 35 Torsdagen den 1 Mars 1956. 
 
  På torsdag ingår kyrkoherden i Västra Torsås och Härlunda försam-

lingars pastorat John Birger Bertrand Lindgren i 50-åringarnas led. 
  Kyrkoherde Lindgren härstammar från ett allmogehem i Alguts-

boda församling. Denna församling har under de senaste decen-

nierna skänkt vårt stift åtskilliga präster, vilket i sin tur vittnar om 

den kyrkliga anda och den trohet mot det kristna arvet, som där är en 

levande realitet. För att nå sin önskan om att bli en Ordets tjänare 

sökte han inträde i Fjellstedtska skolan i Uppsala, som givit så 

många av vårt lands präster en gedigen grundläggande teoretisk 

utbildning, samtidigt som den skänkt sina alumner en värdefull 

andlig fostran för det blivande kallet. Efter sin studentexamen stu-

derade Lindgren vid Lunds universitet, där han avlade teol. fil.-

examen år 1932 samt teol. kand-examen och prakt. teol.-prov år 

1936. Trettondagen 1937 prästvigdes han i Växjö domkyrka av 

biskop Sam. Stadener. 

  Under de första präståren växlade missiven, och han fick tillfälle att 

lära känna stiftets andliga geografi, förvisso en nyttig lärdom. Hans 

tjänstgöring var förlagd till Hovmantorp och Hemmesjö, Vrigstad, Ljungby i Kalmar län och 

Glömminge på Öland. År 1941 tillträdde han komministraturen i Hjärtlanda. Han fick därmed sin 

första ordinarie tjänst i en frikyrklig miljö, helt olika den kyrklighet, som han från barndomen 

fostrats uti. Men genom sitt lugna och vänliga väsen och sin fasta åskådning, som han hävdade 

utan polemik och urgerande av motsatser, förmådde han att skapa good-will för kyrkan. I 

Hjärtlanda blev hans verksamhet av bestående betydelse. Den lade en god grund för fortsatt kyrk-

lig utveckling. 

  Emellertid stod hans längtan till Värends kyrkliga bygder, och när komministraturen i Härlunda 

blev ledig, sökte och erhöll han den. Det är stor skillnad på den andliga mentaliteten i Hjärtlanda 

och Härlunda. Den sistnämnda församlingen bär gammalkyrklighetens prägel. Där lever den 

kyrkliga fromheten ett starkt liv, och de klassiska Lutherska andaktsböckerna är där ännu en 

levande litteratur. Det var inte svårt för honom att sadla om, ty han mötte här en anda, som var 

kongenial med hans egen. Med allvar och glädje gick han in i sin uppgift, och omdömena är 

enstämmiga om det förtroende som han tillvann sig, och det värde som Härlundaborna satte på sin 

präst. 

  Emellertid blev kyrkoherdetjänsten i pastoratet ledig, när kyrkoherde Sjöfors gick in i pensions-

stadiet, och det var tydligt, att man i Västra Torsås gärna ville se Härlundakomministern som hans 

efterträdare. Med förtroende tog man i moderförsamlingen mot sin nye kyrkoherde, och det för-

troende har icke svikits. Västra Torsås är en församling som kräver sin man. Dess kyrkoherde 

svarar mot fordringarna både i fråga om tjänstens praktiska sida och när det gäller församlingens 

andliga rykte och vård. Uppgiften är ansvarsfull. De gammalkyrkliga församlingarna är f.n. viktiga 

strategiska punkter. Frågan är om det andliga arvet skall hållas levande och bära frukt eller om 

tidens destruktiva tendenser skall få övertaget. 

  Det är icke för mycket sagt, att kyrkoherde Lindgren vunnit sina församlingsbors förtroende och 

tillgivenhet varhelst han verkat. Orsaken är att finna i hans helgjutna personlighet. Han är saklig 

och fast på samma gång som han är vänlig och tillmötesgående. Utan prelatfasoner umgås han 

med sina församlingsbor med oskrymtad hjärtlighet. Med allvar går han in för sin prästerliga 

uppgift, och i hans förkunnelse märks en man bakom orden. På halvsekeldagen må man tillönska 

honom hälsa och krafter till fortsatt välsignelserikt utövande av det heliga kall, som tagit hans 

hjärta fånget. 

                                                                                                                                                 G.  S–n.  

 

 

 

 

 

Kyrkoherde John 

Lindgren 50 år 
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Ur Smålandsposten N:o 52 Lördagen den 31 Mars 1956. 
 

Kortvarig lycka för klocktjuven. 
 

  En stöld av ett guldarmbandsur har förövats hos en sjuklig ensamboende dam i Härads-

bäck. Hon kunde dock ge ett så tydligt signalement på tjuven att denne redan samma dag 

kunde gripas i sitt hem i Almundsryds kommun. Han hade då klockan kvar och erkände 

tillgreppet. 

  Den bestulna fru Emma Andersson, vilade när en borstförsäljare knackade på. Under sitt 

besök i lägenheten passade han på att ta ett guldarmbandsur som låg på skrivbordet.  

  Stölden upptäcktes först efter någon timme. Stölden anmäldes till landsfiskalen i 

Kinnevalds distrikt och med ledning av det signalement fru Andersson lämnat kunde 

tjuven redan samma dag tas i förhör. Han erkände stölden och lämnade redan samma dag 

tillbaka klockan. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 53 Tisdagen den 3 April 1956. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 54 Torsdagen den 5 April 1956. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 63 Lördagen den 21 April 1956. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Rune Fransson 

Astrid Svensson 

Växjö.                                   Härlunda. 

Påskafton.  

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

Rolf Lange 

Alice Håkansson 

Virestad.                           Häradsbäck. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

Häradsbäck 
Fastighets- och lösöreauktion 

Lördagen den 28 april 1956 kl. 1,30 em. låter sterbhusdeläg. efter 

Hilda Jonsson genom offentlig auktion försälja fastigheten Häradsbäck 

1:50 kallat Fridhem samt all lösegendom. Fastigheten är byggd 1935 

och har ett centralt och vackert läge i Häradsbäcks samhälle, inneh. 2 

lägenheter om 3 rum och kök resp. ett rum och kök, är i gott skick, har 

vatten, avlopp, el. ljus, stor tomt, uthus. Av lösegendomen nämnes div. 

möbler, två ottomaner, symaskin, sängkläder, linne, glas, porslin m.m.  

  För fastigheten erlägges 10 % av köpeskillingen som handpenning. 

  Övriga villkor vid auktionens början. 

  Häradsbäck den 20/4 1956. 

                                                             ERNST LINDBERG. 
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Ur Smålandsposten N:o 68 Måndagen den 30 April 1956. 
 

Pojkar lagar mat i Häradsbäck 
 

 
   

En skolkökskurs för flickor och pojkar har pågått i Häradsbäck. 

  Ledare för kursen är skolkökslärarinnan fröken Kerstin Christiansson. Avslutningen blir 

i början av maj. 

  På bilden vispar Nils-Georg Gustavsson sockerkaka och Valle Jonasson rullar köttbullar, 

medan fröken Christiansson konstaterar att allt går rätt till. Längst bort sysslar eleven 

Gerty Gustafsson med sin köttbullssmet. 

 

Ur Smålandsposten N:o 70 Lördagen den 5 Maj 1956. 
 

Dödsfall. 
 

  Lars Johan Svensson †. På tisdagskvällen avled 

förre hemmansägaren Lars Johan Svensson, Knox-

hult, Härlunda, i den höga åldern av 92 år. 

  Han var född på Norratorp under Amundshylte i 

Härlunda. Efter att ha haft drängplatser i hemorten 

reste han 21 år gammal till Amerika och arbetade 

där hos farmare, vid järnvägsbyggen och i skogen. 

Efter sex år vände han hem igen och köpte gården 

Ulriksmåla samt ingick äktenskap. I 40 år innehade 

makarna Ulriksmåla och nedlade där mycket arbete 

med nyodling, stenröjning och allehanda förbätt-

ringar. Dessutom handlade han med stutar och 

hästar, körde långväga skjutsar och sysslade med 

litet av varje. Han var en god sångare och brukade 

sjunga och hålla utfördsbön vid begravningar i flera 

socknar. Han var också kommunalt betrodd och 

tillhörde under ett kvarts sekel kyrko- och skolråd, 

var vidare ledamot i taxerings-, pensions- och val-

nämnden, fattigvårdsstyrelsen, byggnadskom-

mittéer m.m. År 1934 sålde han gården till dotter 

och måg och bosatte sig på lägenheten Lilla hem 

under Knoxhult. Han var känd som en hjälpsam och 

tjänstvillig människa, och han behöll långt in i 

ålderdomen sin goda vigör. 

  Närmast sörjande är sex barn, barnbarn samt tre 

systrar. Av dessa vistas en dotter och en syster i Amerika. 

 

 

 
 

Vår käre fader, 

morfar och farfar 

f.d. Hemmansägaren 

Lars Johan 

Svensson 
har i dag lugnt och stilla avlidit i sitt 

93:e levnadsår, djupt sörjd och 

saknad av oss, släkt och många 

vänner. 

Knoxhult pr Häradsbäck den 1 maj 1956. 

BARN och BARNBARN. 

Så stilla du lade ditt huvud till ro, 

Dina flitiga händer fått vila. 

Vi bäddar dig neder i det tysta bo, 

Dit du nu går för att vila 
Och dit våra tankar ila. 

Ske Guds vilja! 

Sv. ps. 66. 
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Ur Smålandsposten N:o 77 Torsdagen den 17 Maj 1956. 
 

Dödsfall. 
 

  Emelia Magnusson †. F. mejerskan Emelia 

Magnusson, Häradsbäck, har avlidit. 

  Hon var född i Lemnhult 1873. Efter olika an-

ställningar och ingånget äktenskap kom hon så 

småningom till Eneryda, där mejeriet innehades i tre 

år. År 1934 startade hon Härlunda mejeri tillsam-

mans med sonen Nils, nu ägare till mejeriet. Här 

nedlade fru Magnusson ett enastående gott arbete, 

så länge krafterna stod bi för detta hårda värv ända 

till 1943, då samtidigt det nya mejeriet tillkom. Den 

bortgångna har vistats uppe tills för endast några 

dagar sedan, då hon drabbades av hjärnblödning. 

  Närmast sörjes hon av tre barn jämte barnbarn. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 90 Måndagen den 11 Juni 1956. 
 

Blixten tände hus 

i Härlunda. 
 

  Ett häftigt åskväder drog i lördags eftermiddag fram över Härlundatrakten. Flera tele-

foner blev obrukbara och skador anställdes på trådradioanläggningar m.m. I Björkesjö-

måla antände blixten boningshuset hos hemmansägaren Alfred Karlsson. 

  Som knallarna ej var särskilt skarpa, observerade Karlsson ej genast branden, utan först 

efter någon kvart fick han se rök från andra våningen. Han försökte ta sig upp och släcka 

elden men måste uppge försöket och omedelbart vända ner igen på grund av den starka 

rökutvecklingen. 

  Härlunda brandkår alarmerades, men då den kom till platsen, slog lågorna redan ut 

genom fönstren på övre våningen. Man fick dock rätt fort bukt med elden, fast över-

våningen då var nästan urbränd. Bottenvåningen blev svårt vattenskadad, varför värdet av 

den kvarstående byggnaden är ganska ringa. 

  Det lösöre, som förvarades på andra våningen, blev så gott som helt lågornas rov. 

Däremot lyckades man rädda det som fanns i nedre våningen, vilket tillhörde en dotter 

och måg till Karlsson. Blixten har ganska säkert följt den elektriska ledningen och sedan 

antänt vindsvåningen. 

  Den skadade byggnaden var försäkrad för 20.000 kr., vilket ej på långt när täcker värdet 

av skadorna, då fastigheten de senaste åren undergått en omfattande renovering. 

 

 

 

 
 

Vår kära lilla mor 

och farmor 

Emelia 

Magnusson 
har i dag stilla insomnat i sitt 83:dje 

levnadsår, djupt sörjd och saknad 

men i tacksamt minne bevarad av oss 

barn, barnbarn, släkt och vänner. 

Häradsbäck den 13/5 1956. 

Barn och barnbarn. 

Ett strävsamt liv har slocknat ut 

En flitig hand har domnat 

Din arbetsdag har nått sitt slut 
Ditt trötta huvud somnat. 

  Jordfästningen äger rum i Härlunda kyr-
ka den 21/5 1956 kl. 14,30. 

  Samling vid kyrkan. 
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Ur Smålandsposten N:o 91 Tisdagen den 12 Juni 1956. 
 

Brandkåren fick fel adress. 
 

  Vid lördagens svåra åskväder över Almundsrydsbygden slog åskan, som förut omtalats, 

ner i Alfred Karlssons gård i Björkesjömåla. 

  Brandkåren i Häradsbäck larmades pr tel., men hur det var fick man ej annan adress än 

Amundshylte, till vilken telefonstation Björkesjömåla är ansluten. Efter en rekordsnabb 

utryckning kom brandmännen till Amundshylte, men där fanns ingen eldsvåda att släcka. 

Under tiden hade man emellertid i Häradsbäck fått klarhet i att det var i Björkesjömåla 

det brann och ej i Amundshylte, och en trafikchaufför fick i rasande fart köra fatt brand-

kåren och leda den på rätt spår.  

  Missförståndet torde ha försenat brandkåren c:a 15 minuter. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 93 Lördagen den 16 Juni 1956. 
 

            Korgmakare i Härlunda, 
     bildmakare i Stockholm 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

    

 

 

 

 

 

  På Odengatan 24 i Stockholm högst uppe i 

huset arbetar sedan några år tillbaka små-

landssonen Hjalmar Råstorp. 

  Korgmakeriet, som egentligen var fadern Olov Perssons yrke, lämnade sonen kvar i 

Härlunda. Väl kommen till Stockholm började Hjalmar Råstorp studera, och han tillhör 

dem, som ej haft några fritidsproblem. För honom har fritiden varit detsamma som 

studier. Målmedvetet har han arbetat för att nå sitt mål, vilket har varit att bli skulptör. 

Han började med kurser i teckning sedan fortsatte studier på Stockholms konstfackskola, 

där han haft den framstående skulptören Sven Lundqvist som lärare. År 1954 gjorde 

Råstorp studier i Paris och nästa resemål är Italien och Grekland. 

 

 

 
 

Min gode son,  

vår älskade broder, 

svåger och morbror 

PER 
* 10/4 1922 

har i dag lämnat oss, morbröder, 

farbröder, fastrar, övrig släkt och en 

stor vänkrets i djup sorg och saknad. 

Slätthult, Härlunda  den 13/6 1956. 

EMMA NILSSON 

f. Håkansson 

Kerstin och Sigfrid 

Ulf-Håkan 

Gunborg 

morbror Ture 

Ske Guds vilja! 

Sv. ps. 288. 

S. Jesus är ett tröstrikt namn 

Och i all nöd vår säkra hamn. 

För dem som önskar följa vår käre Per till 
graven, meddelas att jordfästningen äger 

rum i Härlunda kyrka onsdagen den 20/6 

kl. 15. Efter jordfästningen inbjudes till 
kaffe på Hagadals pensionat, Häradsbäck. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

Härlundasonen Hjalmar Råstorp med en 

grupp som är tänkt för Kungsörs köping 

invid Mälaren. 
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  I Italien tänker han besöka Marino Marini, som han beundrar mest av de nu levande 

mästarna. 

  Men det har inte bara varit studier, han har även utbildat sig som modellör och har nu 

egen verkstad. Ofta har han anlitats som formgivare för bl.a. nyttosaker. Hr Råstorp ser 

dock fram emot den dag då han kan överlåta rörelsen och endast få skulptera. 

  Först det senaste året har Råstorp känt sig mogen för att visa sina skulpturer för offent-

ligheten. Till en stor skulpturtävlan i Eskilstuna föregående år skickade han in ett förslag, 

som visserligen inte blev prisbelönt men fick mycket erkännande. Som skulptural form-

givare ansågs han som en av de främsta, ehuru förslaget enligt kommittérade inte ansågs 

lämpligt på den därtill avsedda platsen. På Liljevalchs vårsalong i år blev hans insända 

verk antagna. För närvarande arbetar han med en grupp ungdomar, två pojkar och en 

flicka, lyftande varsin kanot. Denna grupp är tänkt för Kungsörs köping invid Mälaren. 

  När vi hälsar på i hans ateljé på Odengatan, möter han oss med ett leende och ett väl-

kommen in. På detta välkommen hörs genast härkomsten. Det finns många ”gubbar” i 

ateljén, och olika material har han provat. Där står en kolonn huggen i vit marmor. En 

björn i pockenholzträ, samt ett utmärkt porträtt i samma träslag. En relief i terracotta 

förställer en Värendsbonde vattnande sin häst. Linoleumsnitt har han även provat på. 

  Man kan dock inte misstaga sig på vilken mästare som varit hans förebild och vilken 

lärare han haft men hans stil är ändå på väg att bliva hans egen. En sträng återhållsamhet i 

den resta skulpturen där formen är det väsentliga. Med sin vänliga dialekt förklarar 

Hjalmar Råstorp sitt formspråk och sina drömmar. Drömmar att så småningom få göra 

något stort och vackert till Småland. 

                                                                                                                           C. L. 

 

Ur Smålandsposten N:o 114 Tisdagen den 24 Juli 1956. 
 

         Pojke dödad av blixten 

         sökte skydd under träd 
 

  17-årige snickareeleven Stig Bengtsson, 

Härlunda, dödades på lördagseftermiddagen av 

ett blixtnedslag i Ekeberga. Han hade sökt 

skydd för det kraftiga regnet under en hög gran, 

i vilken blixten slagit ned. Döden måste ha 

varit ögonblicklig. Han var på en semesterfärd 

per moped. 

  Något åsyna vittne till olyckan finns inte. En 

Växjöbo, som passerade platsen vid 17-tiden, 

observerade en moped vid vägkanten. Han 

kastade en blick in i skogen och fick se pojken 

ligga där. I bilen fördes denne till läkare, vilken 

blott kunde konstatera dödsfallet. 

  Av polisutredningen framgår att blixten tyd-

ligen slagit ner i den höga granen och därefter 

passerat pojkens kropp. Sedan hade den slagit 

ner i marken och gått fram till mopeden. 

Kläderna var slitna i trasor av den våldsamma 

kraften. Egendomligt nog fanns det inga märken efter blixten i trädet. 

  Den omkomne Stig Bengtsson var son till f. vägarbetaren Anton Bengtsson, Knoxhult, 

Häradsbäck. Han sörjes närmast av föräldrar och fem syskon. För tillfället hade han 

semester från sin anställning vid en möbelfabrik i Målerås. Han var på väg dit för att 

träffa några kamrater. I sin hembygd och på sin arbetsplats hade han gjort sig omtyckt. 

Han var synnerligen skötsam och ordentlig. 

 

 

 

 
 

Vår älskade son 

och käre broder 

Stig Rune Leif 
* 16 juni 1939 

har i dag hastigt lämnat oss, vänner 

och kamrater i namnlös sorg och 

saknad. 

Knoxhult, Häradsbäck den 21 juli 1956. 

Alma och Anton Bengtsson. 

Syskonen. 

Brustit har banden,  
Banden så ömma, 

Glesnat har syskonens led. 
Vi skola dock aldrig glömma 

Den dag då du var bland oss med. 

Sv. ps. 581, 584. 
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Ur Smålandsposten N:o 118 Tisdagen den 31 Juli 1956. 
 

Dödsfall. 
 

  Viktor Alfred Olsson †. Efter en tids sjuklighet 

avled på söndagen hemmansägaren Viktor Alfred 

Olsson, Björkeryd, Härlunda, i en ålder av 73 år. 

  Han var född i nämnda församling, där han även 

tillbringade sin uppväxttid. I ungdomen emigrerade 

han till Amerika, där han vistades i flera år. När han 

småningom återvände till Sverige och ingick äkten-

skap, köpte han det hem Björkeryd, som han allt-

sedan bebott och som sonen Hubert numera innehar. 

Han var i sin krafts dagar en arbetsam och energisk 

person och efterlämnar ett aktat minne. 

  Sedan några år tillbaka var han änkling och sörjes 

närmast av ovannämnde son samt en syster. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 125 Måndagen den 13 Augusti 1956. 
 

Dödsfall. 
 

  Blenda Kristina Bengtsson †. På fredagen avled i 

Ljungby änkefru Blenda Kristina Bengtsson, Lång-

hult, Häradsbäck, 83 år gammal. 

  Fru Bengtsson, som var född i Knihult, Härlunda, 

har under sitt liv utfört ett arbete, som inte många 

gör efter. Redan som 16-åring reste hon första 

gången till Amerika. Efter några år kom hon hem 

men reste åter över. Andra gången hon kom åter till 

hembygden ingick hon äktenskap med hemmans-

ägare Peter Bengtsson, Billarp. Änka sedan 24 år 

har hon själv med barnens hjälp haft gården, tills 

hon 1940 överlät den till en son och lät bygga sig ett 

hus i Långhult, där hon fick njuta sitt otium efter en 

väl utförd arbetsdag. En dotter har där på ett upp-

offrande sätt varit hennes hjälp. Godhjärtad, arbet-

sam och hjälpsam efterlämnar hon det ljusaste 

minne. 

  Närmast sörjande är sju barn samt barnbarn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära lilla Mor, 

Mormor och Farmor  

Blenda Kristina 

Bengtsson 
* 16/6 1873 

† 10/8 1956 

har i dag stilla insomnat på Ljungby 

lasarett i tron på sin Frälsare. Djupt 

sörjd av oss barn, barnbarn samt 

övrig släkt och vänner. 

Långhult, Häradsbäck den 10 aug. 1956. 

Karl. 

Gunnar och Hilma. 

Betty. 

Edit och Gösta. 

Eric och Gunhild. 

Bernth och Inga. 

Lilly och Eric. 

Barnbarnen. 

Hur tyst, hur öde, hur tomt här hemma 
Se´n lilla mor oss lämnat har. 

Ej mer vi höra hennes kära stämma, 

Men i vårt minne hon lever kvar. 

Sv. Ps. 560. 

 

 

 
 

Min käre fader 

Viktor Alfred  

Olsson 
har i dag i sitt 74:e levnadsår stilla 

insomnat i tron på sin Frälsare. Djupt 

sörjd och saknad samt i tacksamt 

minne bevarad av mig, syster, släkt 

och många vänner.  

Björkeryd, Häradsbäck den 29 juli 1956. 

HUBERT. 

Sv. ps. 557. 
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Ur Smålandsposten N:o 119 Torsdagen den 2 Augusti 1956. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 127 Torsdagen den 16 Augusti 1956. 
 

Dödsfall. 
 

  Ida Kristina Säll †. I sitt hem i Bodahylte, Almundsryd, avled i torsdags fru Ida Kristina Säll, 

maka till lantbrukaren Herman Säll, i en ålder av knappa 83 år. 

  Den bortgångna var född i Skatelövs församling, där hennes föräldrar innehade ett torpställe. 

Tillsammans med sina föräldrar flyttade hon i slutet av 1880-talet till Härlunda, där familjen 

inköpte en lägenhet i Karsemåla. Hon arbetade sedan som hembiträde och kokerska bl.a. i Växjö, 

Älmhult och Helsingborg. År 1902 ingick hon äktenskap med Herman Säll, och tillsammans 

inköpte makarna en gård i Karsemåla.  Denna brukade de i 18 år till 1920, då de sålde den och 

istället övertog på arrende en gård under Ålshults gods, Sandåsen. Denna innehade makarna Säll i 

15 år, då de flyttade över till en annan av godsets arrendegårdar, Bodahylte, som de sedan dess 

bebott och brukat. Fru Säll har varit en särdeles idog människa och hennes liv har varit fullt av 

bråda arbetsdagar. Hon har tillsammans med sin make uppfostrat icke mindre än 10 barn, varav tre 

dog i unga år. Hon har även under de c:a 55 åren levat och verkat i trakten genom sitt goda sätt och 

genom sina gedigna egenskaper förskaffat sig många vänner. 

  Hon sörjes närmast av make och sju barn, varav Salomon är hemma på gården, Alfred är lant-

brukare i Ulriksmåla, Härlunda, Otto innehar Almundsryds kommungård i Potteboda, Härlunda. 

Karl-Manfred och Klas vistas i Stockholm, Hilding är sjuklig och vårdas i Växjö, medan dottern 

Hilma är gift med lantbrukaren Bror Andersson, Björkesjömåla, Almundsryd. Sörjande står även 

svärson och svärdöttrar, barnbarn och barnbarnsbarn samt en stor släkt och många vänner. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 132 Lördagen den 25 Augusti 1956. 
 
Från Härlunda, meddelas: 

  Som framgick av annons i torsdagens tidning kommer Linkullens dansetablissemang att 

invigas lördagen den 1 september. Som bekant var det på nyåret 1955 som det brann ner, 

och i dagarna står den nya lokalen färdig. Hakon Swärds orkester svarar för dansmusiken 

och dansen går till utsträckt tid. 

 

 

 

 

Gösta Petersson 

Rosa Rikardsson 

Härlunda.                       Västra Torsås. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 133 Måndagen den 27 Augusti 1956. 
 

Bygdegården i Härlunda 

nu snart färdig 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Härlundaborna får under den stundande mötes- och biosäsongen ta i bruk den nya 

bygdegård, som snart beräknas vara färdig i Häradsbäck. I varje fall räknar man med att 

omkring den 1 sept. de första arrangemangen kan gå av stapeln i de nya vackra lokalerna. 

Nu råder där full rusch med de sista arbetsmomenten, målning, elektrisk installation, 

brunnsgrävning, planering av tomten m.m. 

  Första våningen omfattar förutom stora salen foajé och kapprum, lilla salen, stol-

förrådsrum, kök, herr- och damtoaletter. Köket är hypermodernt utrustat med bl.a. 

elektrisk spis, kylskåp och rostfri diskbänk. Detta har gjorts med tanke på att lokalen skall 

användas vid familjefestligheter av olika slag. 

  Stora salen, vilken mäter 12 1/2 m. x 10 m., är avsedd för 200 sittplatser, men rymmer 

givetvis mer vid trängade behov. 

  Med tanke på god underhållning under goda förutsättningar har scenutrymmet gjorts 

ovanligt stort, c:a 5 x 10 m. 

  Andra våningen omfattar bibliotek, klubbrum och biografmaskinrummet. 

  Kostnaden för bygdegården har beräknats till omkring 200.000 kr. eller något däröver. 

Statslån och kommunala bidrag har beviljats, och även frivillig andelsteckning har före-

kommit. 

  Då det stora problemet för ungdomen på landsbygden är bristen av samlingslokaler, 

kommer säkerligen denna nya bygdegård att hälsas med glädje för både ungdomar och de 

äldre. 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 144 Lördagen den 15 September 1956. 
 
Från Härlunda, meddelas: 

  Marknaden i Härlunda på onsdagen var ganska välbesökt trots att det regnade och var 

ganska kyligt. 

  Försäljningsstånden var flera än vanligt. Marknaden hade förlagts till ny marknadsplats 

nämligen parkeringsplatsen vid Linkullens dansetablissemang.  

Arbetet pågår ännu men så här ser huset ut. 
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Ur Smålandsposten N:o 146 Tisdagen den 18 September 1956. 
 

Mopedist vållade dikeskörning. 
 

  I lördags inträffade på vägen mellan Härlunda och Älmhult en dikeskörning, som 

dessbättre avlöpte relativt lyckligt.  

  En 15-årig mopedist var på väg till Älmhult. Vid Nybygden upphanns han av en lastbil, 

som gav signal för omkörning. Troligen blev mopedisten nervös och vinglade ut i 

körbanan. Lastbilsföraren hade ej annat att göra än att vika av åt höger. Han kom härvid 

för långt ut på högra vägkanten och ned i diket, där en stenstolpe stoppade fordonet. Bilen 

skadades, med båda motorförarna undslapp oskadda. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 147 Torsdagen den 20 September 1956. 
 

Åldring cyklade ut på landsväg 

och blev påkörd. 
 

  En trafikolycka ägde rum i Häradsbäck på onsdagseftermiddagen på vägen mellan 

Häradsbäck och Älmhult vid Torbjörnahult. 

  En äldre man, 81-årige Johan Emil Andersson, Torbjörnahult, kom utcyklandes från sitt 

hem rakt på stora landsvägen och observerade ej en från Häradsbäckshållet kommande 

bilist. Trots att bilen gjorde en kraftig inbromsning träffades hr Andersson av bilens högra 

framparti. Han slungades i vägen och togs om hand av bilens förare, som tillkallade polis 

samt taxi, i vilken den skadade fördes till läkare i Älmhult, varifrån han remitterades till 

Växjö lasarett. Andersson hade fått svåra köttsår i ansiktet och troligen hjärnskakning. 

Ingen omedelbar fara torde föreligga för hans liv. 

  Bilen fick en del bucklor, då den genom den kraftiga inbromsningen åkte av vägen. 

Polisutredningen gav vid handen, att föraren torde vara utan skuld. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 165 Måndagen den 22 Oktober 1956. 
 
Från Häradsbäck, meddelas: 

  Ett försök att återuppliva den sedan några år tillbaka vilande Logen Facklan av NTO i 

Häradsbäck gjordes i fredags kväll. 

  Riksinstruktör ”Rix-Gustav” Gustav Johansson, Stockholm, samlade några intresserade 

till en liten s.k. fikaträff å Hagadal. Underlag för att sätta igång logen finnes och man 

beslöt att en kväll i slutet av november månad anordna ett inbjudningsmöte i Bygde-

gården i Häradsbäck. Till detta möte skulle f.d. medlemmar och andra intresserade 

ungdomar inbjudas. Logen Elden i Bråthult, Logen Vire i Virestad och logen Vågbrytaren 

i Urshult skulle stå för programmet. Rix-Gustav skulle givetvis också medverka. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 166 Tisdagen den 23 Oktober 1956. 
 

Härlunda bygdegård invigd 
 

  Härlunda bygdegård invigdes i söndags av landshövding Th. Bergquist. Inledningsvis 

sjöng kyrkokören några sånger och hemmansägare Einar Johansson hälsade välkommen, 

varpå ordet överlämnades till landshövdingen. 
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  I sitt invigningstal framhöll landshövdingen, att den mycket omtalade flykten från 

landsbygden har sin grund i flera faktorer. Jordbruket har ej sysselsättning för alla armar, 

vilka måste söka sig till andra yrken. Vidare saknar landsbygden en del av det stor-

städerna har. Nöjeslivet på landsbygden är ej heller alltid väl tillgodosett. Tätorterna 

lockar de unga men dessa tänker inte alltid på nackdelarna med storstäderna. De ser bara 

fördelarna. En för stor uttunning av befolkningen på landsbygden är icke lycklig. För att 

motverka flykten härifrån måste vi försöka få fram småindustri och skapa ytterligare 

bekvämligheter på landsbygden samt ge ungdomen nöjestillfällen. Om vi så gör, förlorar 

kanske tätorterna sin dragningskraft. Trivsamma samlingslokaler är ett viktigt led i denna 

strävan. Landshövdingen hoppades att den nu färdiga bygdegården skulle bli till gagn och 

glädje för ortens folk och förklarade den så invigd. 

  Folkskollärare Eve Arvidsson frambar de närvarandes tack till landshövdingen, och 

lantbrukare Sven Svensson, Petersborg, lämnade en kort redogörelse för bygdegårdens 

tillkomst och uttalade förhoppningen att alla skulle trivas inom dess väggar. Han nämnde 

också att alla föreningar i orten är engagerade i bygdegården. Talaren framförde ett tack 

till kommunen för dess synnerligen goda stöd. Vidare tackade han entreprenören, 

arbetare, kontrollant, arkitekt och andra som på ett eller annat sätt understött föreningen. 

Vidare uttalade han ett tack till tidigare och nuvarande styrelser samt bygdegårds-

föreningens förste ordf. överlärare Sven Bergström, Alvesta. 

  Kommunalnämndsordf. kantor Ingmar Tysk, Ryd, framförde lyckönskningar och 

hemmansägare Einar Johansson uttalade ett tack till arbetsutskottet för ett gott arbete 

samt överlämnade blommor. 

  Grimslövsamatörerna framförde teaterpjäsen ”Revisorn” och därefter blev det kaffe-

servering. Till sist följde allmän dans. Såväl själva invigningen som den senare delen av 

festligheterna var mycket välbesökta. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 167 Torsdagen den 25 Oktober 1956. 
 

Dödsfall. 
 

Gustaf Johansson †. I sitt hem i Ryd avled i tisdags 

f. nämndemannen Gustaf Johansson, 86 år gammal. 

  Han var född i Finnanäs, V. Torsås, och kom i 

slutet av förra seklet till Härlunda, där han köpte en 

gård i Knoxhult. Det blev även här han kom att 

utföra största delen av sin livsgärning. Han var en 

driftig och förutseende jordbrukare och genom sin 

klokhet och sitt stora kunnande blev han allmänt 

aktad och värderad. Han betroddes även med en rad 

viktiga poster. Han var bl.a. nämndeman en följd av 

år och kommunalnämndsordförande i Härlunda en 

lång tid. Han var även fattigvårdsstyrelsens ord-

förande och överförmyndare i socknen. 

  För tio år sedan överlät han sin gård i Knoxhult till 

en son och flyttade till Ryds samhälle. Han trivdes 

inte utan någon gård och strängt arbete, varför han 

köpte åter en gård, denna gång i Vrångaböke i Al-

mundsryd. Han hade gården i tre år, innan han sålde 

den och flyttade åter till Ryd. 

  Personligen var Gustav Johansson en verkligt 

präktig man av gamla stammen, och han blev om-

tyckt och värderad av alla han kom i kontakt med. 

  Han sörjes närmast av åldrig maka, fyra söner och 

två döttrar, svärson, broder samt barnbarn. 

 

 

 

 

 
 

Min älskade make, 

vår käre far och morfar 

f. Nämndemannen 

Gustaf Johansson 
har i dag i tron på sin Frälsare lugnt 

och stilla insomnat i sitt 86:te 

levnadsår. Djupt sörjd och saknad 

men i ljust och tacksamt minne 

bevarad av mig, barn, barnbarn, 

broder, övrig släkt och vänner. 

Ryd och Häradsbäck den 23/10 1956. 

IDA JOHANSSON. 

Josef, Severin, 

Almar, Julius, 

Ester. 

Emma och Sven. 

Amandus. 

Barnbarnen. 

Av livets möda trött 

Av dagar mätt av år 

Du sover nu så sött 

O Fader, på Din bår. 

Sv. ps. 260. 
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Ur Smålandsposten N:o 172 Fredagen den 2 November 1956. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 180 Lördagen den 17 November 1956. 
 

50-åring 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  50 år fyller i morgon kantor Hilding Henriksson, Häradsbäck, Härlunda. Jubilaren är född i 

Långasten, Västra Torsås, och där uppväxt tillsammans med åtta syskon, som alla fortfarande är i 

livet. Fadern – nyligen bortgången – var hemmansägare och kommunal förtroendeman m.m. 

Kantor Henriksson tillhör förresten en gedigen gammal odalmannasläkt med djupa rötter inom V. 

Torsås och Kalvsviks församling, där föräldrarna generation efter generation intagit framskjutna 

positioner, särskilt inom det kommunala. Redan i tidiga barnaår röjde han utpräglade anlag för 

musiken och han var inte mer än 11 år gammal, då han omtalades i pressen i egenskap av vårt 

lands yngste kyrkomusiker. Han förestod då på egen hand kyrkomusiken vid gudstjänsterna i Väst-

ra Torsås kyrka under den ordinarie kantorns bortovaro i och för landstormsövning. Den begåvade 

gossen var redan då kunnig icke blott i orgelspelning, utan han hade även haft tid och möjligheter 

att lära sig traktera andra musikinstrument. För denna sin ovanligt tidiga och hastiga musikaliska 

karriär hade han i mycket att tacka sin nitiske och dugande lärare kantor E. Eriksson, Västra 

Torsås. I trots av att han vistades i föräldrahemmet nästan hela tiden, medan han utbildade sig för 

organistexamen, kunde han redan vid 16 års ålder avlägga denna med höga betyg inför musik-

direktör Elof Larsén, Växjö. 

  Sedan han bevistat Kronobergs läns folkhögskola i Grimslöv vinterkurserna 1924–1925 och 

1925–26, vann han inträde på folkskoleseminariet i Växjö 1927, och här absolverade han folk-

Häradsbäck 
 

För hösten storsortering i 

HERRKOSTYMER och HERR- 

ULSTRAR, GOSS- och YNGLING- 

KOSTYMER samt JACKOR 

 

i olika prislägen. 

 

Hjalmar 

Karlsson 
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skollärarexamen 1931. Samma år avlade han dessutom  kyrkosångarexamen. Sedan han 1931 haft 

kondition som extra ordinarie folkskollärare i Horjeboda, Västra Torsås, blev han redan samma år 

vald till ordinarie folkskollärare och kantor i Ormesberga. Här hade han sin verksamhet förlagd till 

och med 1940. Vid sidan om sin gagnande och plikttrogna gärning här i kyrka och skola var han 

under hela sin Ormesbergatid revisor för den borgerliga kommunens räkenskaper, v. ordf. i kyrko-

stämma och kommunalstämma m.m. Han var även sekr. i sockenavdelningen av Röda korset.  

  1941 tillträdde Henriksson ordinarie folkskollärare och kantorbefattningen i Härlunda, vadan han 

nu i 15 års tid nitiskt och uppoffrande skött dessa befattningar. Ett levande intresse för denna sin 

gärning i kyrka och skola och inom musikens värld har han alltid varit besjälad av. Han har dock ej 

kunnat undgå att även i Härlunda bli hedrad med kommunala och andra medborgerliga uppdrag. 

Sålunda var han redan från sin första Härlundatid och fram till kommunsammanslagningen 

ledamot av barnavårdsnämnden och slutligen dess ordförande, ledamot i folkskolestyrelsen m.m. 

Han har även varit ledamot i taxeringsnämnden under en följd av år. På grund av det relativt långa 

avståndet till Ryd avsade sig Henriksson vid kommunsammanslagningen konsekvent sina kom-

munala förtroendeuppdrag. År 1941 grundade han sockenbiblioteket i Härlunda, vars styrelse-

ledamot, ordf. och bibliotekarie han varit till nämnda kommunsammanslagning men är fortfarande 

föreståndare för biblioteket i Häradsbäck. På grund av sitt folkliga, gemytliga och sympatiska um-

gängessätt, sitt goda handlag med såväl barn som målsmän och andra, med vilka han än kommit i 

beröring, har han tillvunnit sig stora sympatier och odelat förtroende. I all sin gärning har han velat 

göra sitt bästa. År 1933 ingick han äktenskap med Svea Olsson från Eneryda, och sedan 1950 bor 

han med sin familj i egen villa i Häradsbäcks vackra kyrkby. För att få detta sitt nya hem så 

trivsamt som möjligt har han nedlagt mycken tid och möda även ifråga om planering, anläggning 

av trädgård etc. 
 
 

Röda korskretsen i Härlunda, hade i torsdags anordnat en välbesökt och trevlig 

underhållning i bygdegården i Häradsbäck. Till att börja med underhölls publiken med 

dragspelsmusik och sång. Det var 13-årige studeranden Leif Adolfsson, Häradsbäck, som 

på ett skickligt sätt trakterade dragspelet och sjöng. 

  I sitt välkomsttal betonade folkskollärare Eve Arvidsson, Häradsbäck, den stora 

betydelsen, som Röda korset har både då det gäller hjälpen inom det egna landet och ute i 

världen. Hr Per Samuelsson, Vislanda, iklädd egyptisk dräkt, plockade så fram sin 

filmapparat och lät de närvarande följa med på en resa som han nyligen gjort till Egypten. 

Han avtackades av folkskollärare Eve Arvidsson. Efter kafferast vidtog försäljning av de 

skänkta varorna. Goda köpare och bra auktionsropare gjorde det hela trevligt och ett gott 

ekonomiskt tillskott uppnåddes. Återigen framträdde hr Samuelsson, denna gång med 

bilder och skildringar från Amerika. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 183 Torsdagen den 22 November 1956. 
 
Födelsedag. 
 

  75 år fyller på lördag fru Anna Hult, maka till hemmansägaren Nils Hult, Truvedstorp, Härlunda. 

Hon är född inom denna församling. I unga år innehade hon anställning borta från hemmet och 

vistades bl.a. i Danmark en tid, innan hon ingick äktenskap. Makarna Hult bosatte sig på den gård i 

Truvedstorp, som de ännu äger och bebor, och där de nedlagt mycket arbete. Den i sin krafts dagar 

så strävsamma och duktiga fru Hult arbetade i många år inte bara inom hemmets väggar utan 

bistod sin make säsongsvis på de skånska och östgötska betfälten. Dock höll hon alltid sitt hem i 

bästa skick, vilket alltjämt är fallet, eftersom hon äger blick för prydlighet och utpräglat ordnings-

sinne. Personligen är hon gladlynt och underhållande. 

 

När isen är för svag.  I söndags råkade ett par skolynglingar från Häradsbäck ut för en 

allvarlig historia. De var ute på sjön Femlingen och åkte skridskor. Plötsligt ramlade den 

ene av ynglingarna rakt framför sin kamrat. Genom denna smäll brast isen under dem, 

och de hamnade båda i vattnet. Tack vare att det fanns personer i närheten lyckades 

ynglingarna med hjälp av dessa att komma upp ur vaken och kom undan äventyret med 

blotta förskräckelsen, samt något våta. 
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Ur Smålandsposten N:o 186 Tisdagen den 27 November 1956. 
 
Lastbil gled av vägen.  På vägen mellan Häradsbäck och Ålshult råkade i går en lastbil 

glida av vägen på grund av det hala väglaget. 

  Lastbilen mötte ett par andra bilar, och då vägen är ganska smal, måste lastbilen stanna 

för att ej krocka med de mötande. Medan lastbilen bromsade bar det sig inte bättre än att 

den gled av vägen och nerför en slänt. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 193 Måndagen den 10 December 1956. 
 
Härlunda kyrkliga syförening, hade i onsdags missions-

auktion. 

  Vid den gudstjänst som anordnats i kyrkan, predikade 

komminister E. Arvidsson, Örkened. Kollekten som upp-

togs inbringade 180 kr. 

  Efter gudstjänsten samlades man i bygdegården, där 

kaffe serverades. Komminister G. Ohlsson, Härlunda, 

hälsade välkommen, varpå man övergick till försäljningen 

av skänkta varor. Köplusten var god och ett gott resultat 

nåddes. Efter auktionen blev det dragning i lotterierna och 

slutligen framförde komminister Ohlsson ett tack till alla 

som medverkat.  Bruttosumman av kollekt, försäljning, 

servering och lotterier m.m. blev den högsta hittills 2.875 

kr. Nettot torde bli omkring 2.750 kr., då utgifterna är 

små. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 198 Tisdagen den 18 December 1956. 
 
Från Häradsbäck, meddelas: 

  Logen Facklan av NTO i Häradsbäck har haft möte å klubbrummet i bygdegården. 

Logens ordf. Alvar Andersson, Marieberg, hälsade medlemmarna välkomna. Fyra nya 

medlemmar intogs. Frågesport inledd av stud. Elisabet Andersson, Häradsbäck, förekom 

liksom Luciatåg. För underhållningsmusiken svarade Bert Johansson och Leif Adolfs-

son, Häradsbäck. Det trevliga mötet avslutades med folklekar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Hr Torsten Magnusson med maka 
Iris född Bengtsson, Häradsbäck. 

(Hansa Foto, Älmhult). 
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Ur Smålandsposten N:o 1 Torsdagen den 3 Januari 1957. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 5 Torsdagen den 10 Januari 1957. 
 
Stormskadad ladugård.  Under söndags svåra storm föll en större lind, som växte i när-

heten av ladugården hos lantbrukare Per Nilsson, Vashult, Härlunda, rätt på taket till 

denna, vilket var täckt med tegel. 

  Omfattande skador, enligt uppgift för c:a 1.500 kr., uppstod, men Nilsson kommer, tack 

vare att han varit förutseende nog att teckna s.k. lantbruksförsäkring, ej att lida några 

ekonomiska förluster genom skadegörelsen. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 6 Lördagen den 12 Januari 1957. 
 
Från Häradsbäck, meddelas: 

  En trevlig och välbesökt fest hade i tisdags anordnats av NTO-logen Facklan i Härads-

bäck i den nya bygdegården. Hr Alvar Andersson, Häradsbäck, hälsade de närvarande 

välkomna, och därefter framträdde logens amatörer med en sketch. Vidare var det sång 

och musik av flickorna från Vemboö. Vidare i programmet förekom servering och 

paketauktion. Efter sånglekar avslutades den lyckade kvällen, som besöktes av nära 100-

talet personer. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 18 Lördagen den 2 Februari 1957. 
 

Lastbil av vägen i Häradsbäck. 
 

  En lastbil, hemmahörande i Tyringe, råkade i onsdags eftermiddag köra av vägen strax 

utanför Häradsbäck. 

  Lastbilen, som kom från Älmhultshållet, fick strax innan den kom fram till Häradsbäck 

fel på styrinrättningen. Styramen på vänster sida lossnade. Bilen gick jämte vägen 20 – 25 

meter och knäckte därvid en belysningsstolpe. En av bilens passagerare fick ett fult sår i 

huvudet och transporterades till lasarettet i Hässleholm, men han fick återvända, när 

skadorna var omsedda. Han hade troligen fått en hjärnskakning. Polisutredningen gav vid 

handen, att någon verkstad, som bilen tidigare besökt, glömt sätta dit en saxsprint till 

styrarmen, med påföljd att den lossnade. Lastbilen blev ganska illa ramponerad å vänster 

sida. 

 

 

Arne Johansson 

Lilly Johansson 

Härlunda. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 21 Torsdagen den 7 Februari 1957. 
 

Bilkrock i Häradsbäck. 
 

  En bilkrock inträffade i söndags kväll i Häradsbäck, varvid två personbilar blev åtskilligt 

ramponerade.  

  Den ena bilen, som var hemmahörande i Billarp, kom från lilla vägen vid Härlunda 

mejeri och skulle korsa stora landsvägen Älmhult–Häradsbäck. Samtidigt kom en annan 

bil, som var från Urshult, från Ålshultshållet. Den sistnämnda bilen körde därvid på 

Billarpsbilen. Hela högra sidan på denna bilen blev intryckt, och bilen måste hämtas med 

bärgningsbil. Ingen människa kom till skada. Polisutredning företogs. 

 

Husmodersafton i Häradsbäck.  I måndags kväll var en lyckad husmodersafton anord-

nad på Linkullen i Häradsbäck, anordnad av köpmannabutikerna i Härlunda. 

  Programmet inleddes av stud. Leif Adolfsson, Häradsbäck. Därefter hälsades de när-

varande välkomna av butikskontrollant Sigvard Claesson, Växjö. Så följde matlagnings-

demonstration av konsulent Elisabeth Lundqvist, Sveriges köpmannaförbunds hus-

moderstjänst, Stockholm, med titeln ”Fort vid spisen – gott på bordet”. Publiken fick 

därefter provsmaka de olika rätterna. Under ledning av butikskontrollanten Sigvard 

Claesson, Växjö, och köpman Olle Olofsson, Häradsbäck, blev det en stunds allsång. Så 

bjöds de närvarande på kaffe och kakor av köpmännen. Återigen framträdde Leif 

Adolfsson med dragspelsmusik. Solosång utfördes av fröken Hillstam, Hässleholm. Som 

avslutning på den lyckade husmodersaftonen visades tre filmer med titlarna ”Laga, duka, 

servera”, ”Vårt goda bröd” och ”Knep och knåp”. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 22 Lördagen den 9 Februari 1957. 
 

Ulvöbo blev dödsskadad 

under ridtur 
 

  Vid en ridolycka på Fiskartorpsvägen i Lil-

jansskogen, Stockholm, på torsdagen omkom 

värnpliktige hästskötaren Gunnar Richard 

Svensson, hemmahörande i Karsemåla, 

Härlunda, med postadress Ulvö. 

  Han var tillsammans med en kamrat från 

Stockholms stabskompani, som sorterar direkt 

under IV:e milo, ute på motionsritt vid 11-tiden 

på förmiddagen, då hans häst plötsligt stegrade 

sig och hoppade av vägen ut skogsterrängen. 

Vid hästens hastiga rörelse slog Gunnar Svens-

son huvudet så hårt mot ett träd, att han efter en 

kort stund avled. 

  Den så tragiskt bortgångne hade före sin 

värnplikttjänstgöring arbetat på ett lantbruk i 

Gäddeviksås. 

  Närmast sörjes han av föräldrarna, lantbru-

kare Ernst Svensson och hans maka, samt fem 

bröder och en syster. 

 

 

 
 

Vår älskade son 

vår käre bror 

Gunnar Richard 
har i dag i sitt 21:a levnadsår lämnat 

oss i outsäglig sorg och saknad men i 

tacksamt minne bevarad av oss, släkt 

och många vänner. 

Karsemåla den 7 febr. 1957. 

JUSTINA och ERNST SVENSSON. 

Syskonen. 

Snart bröt du upp, snart drog du bort 

En flyktig gäst, ditt liv blev kort. 
En vår som blott i blomning gick 

En gryning som ej dagas fick. 

Varför? 
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Fräckt inbrott i Häradsbäck. 
 

  Ett fräckt inbrott förövades natten till onsdagen i Ernst Adolfssons skoaffär i Härads-

bäck, då varor för c:a 1.000 kr. jämte kontanter 150 kr., stals. 

  Ingen bor i huset, där affären är inredd, så tjuven eller tjuvarna har lugnt kunnat utföra 

sitt verk. Ägaren bor i huset intill och har inte hört av något misstänkt under natten. 

Tjuven eller tjuvarna hade först försökt bryta sig in i vedboden, som ligger i samma hus, 

med hade där misslyckats. Sedan hade de i husets ena gavel slagit ut en fönsterruta och 

krokat upp fönstret och på så sätt kommit in i skomakeriverkstaden och sedan från 

verkstaden ut i affären och där stulit skinnkläder, skor, portföljer, ryggsäckar m.m. till ett 

värde av 1.000 kr. Med ett bräckjärn hade kassalådan öppnats och c:a 150 kr, stulits. 

Inbrottet upptäcktes på onsdagsmorgonen och polisanmäldes. Utredning pågår. 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 32 Tisdagen den 26 Februari 1957. 
 

Dödsfall. 
 

Karolina Magnusson †. I sitt hem i Spjutaretorp, 

Almundsryd, avled i lördags änkefru Karolina 

Magnusson i en ålder av 84 år . Hon var född i 

Knihult, Härlunda församling, och när hon var åtta 

år gammal flyttade hon med sina föräldrar till 

Spjutaretorp, där de inköpte en gård. År 1893 ingick 

hon äktenskap med lantbrukaren Karl Magnusson, 

och makarna bosatte sig först i Krampamåla och 

sedan i Steglehylte, och på dessa platser innehade de 

lantbruk. År 1905 övertog de makens föräldrahem i 

Spjutaretorp. Maken gick bort år 1931, och en dotter 

och måg övertog gården, och hos dessa har fru 

Magnusson åtnjutit öm omvårdnad under sina sista 

levnadsår. Den avlidna har gjort sig känd som en 

arbetsam och dugande husmor, som på ett före-

dömligt sätt skött sitt hem, och hon har genom 

redbarhet och gott sinnelag blivit omtyckt och vär-

derad av grannar och vänner. 

  Hon sörjes närmast av dottern Madia, gift med 

hemmansägaren Henrik Johansson, som innehar 

fädernegården i Spjutaretorp, samt fostersonen 

Georg boende i malmö, barnbarn, svärson och svär-

dotter, åldrig broder, boende i Torne, samt övrig 

släkt och många vänner. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 43 Måndagen den 18 Mars 1957. 
 
Från Häradsbäck, meddelas: 

  I bygdegården i Häradsbäck har Härlunda syförening haft auktion, och dess inkomster 

skall användas till gatubelysningen i Häradsbäck. Stud. Leif Adolfsson, Häradsbäck, 

inledde med sång. Auktionen, som leddes av Adolf Bengtsson, Billarp, inbringade 960 kr. 

Det totala resultatet för kvällen uppgick till 1.400 kr. däri inräknat lotterierna och 

kaffeserveringen. 

 

 

 

 
 

Vår kära mor, 

mormor och fostermor 

Karolina  

Magnusson 
har i dag avlidit i sitt 85:te levnadsår, 

sörjd och saknad av oss, broder, släkt 

och vänner. 

Spjutaretorp den 25 febr. 1957. 

MADIA och HENRIK. 

Arne, Kerstin, Lars, Karin. 

GEORG och ANNA. 

Så vila i frid ty dagen är slut, 

Ditt redbara hjärta har stannat, 
Din livsgärning lever, den sinar ej ut, 

Fast armen i döden har domnat. 

Vi tacka för allt vad i livet du skänkt, 

För kärlek och lycka, vad vackert du 

tänkt, 

Må klockorna ringa till vila. 

Sv. ps. 561. 
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Ur Smålandsposten N:o 47 Måndagen den 25 Mars 1957. 
 

Rättegångs- och polissaker. 

 
Jultomte drogs in i slagsmål 

och fick böta. 
 

  I ett misshandelsmål från Häradsbäck figurerade en f.d. ”jultomte”. Två personer stod 

instämda för misshandel av varandra, varjämte den ene dessutom var tilltalad för fylleri. 

Den sistnämnde hade efter en ansenlig brännvinsförtäring på ett kafé i Häradsbäck träffat 

den ovannämnde personen, som var utklädd till jultomte, det var den 23 dec. Fylleristen 

hade ramlat omkull på golvet och när ”jultomten” erbjöd sina tjänster och hjälpte honom 

upp blev han arg och började slå sin välgörare. Denne gav emellertid igen, och så var 

slagsmålet igång och det slutade inte förrän polisen ingrep. ”Jultomten” försvarade sig 

inför rätta med att han endast slagit igen för att freda sig, men rätten utdömde dock böter 

för misshandel. Hans antagonist fick också dagsböter ehuru flera för fylleri och miss-

handel. 

  Vidare dömdes en tivoliägare till dagsböter för brott mot lotteriförordningen. Han hade 

hållit roulette på Linkullens festplats och därvid tagit emot insatser på över 50 öre och 

utbetalat vinster på över 10 kronor och detta med kontanter, vilket allt är förbjudet i 

lotteriförordningen. Då vederbörande förut varit dömd för samma sak, utdömdes ett så 

högt straff som 40 dagsböter för förseelse mot lotteriförordningen. 

  Ytterligare ett mål från Linkullen förekom denna dag. En yngling, som druckit allt för 

mycket sprit, dels hemma och dels på restaurang, innan han gav sig av till Linkullen, 

gjorde våldsamt motstånd, när ordningsvakten skulle gripa honom för fylleri. Dagsböter 

blev följden. 

 

Ur Smålandsposten N:o 50 Lördagen den 30 Mars 1957. 
 

Dödsfall. 
 

Otto Rudolf Lyckberg †. I onsdags avled i sitt hem 

vägarbetaren Otto Rudolf Lyckberg, Vashult, 

Härlunda, i en ålder av 52 år. 

  Lyckberg var född på den gård, där han nu avled. I 

unga år var han hemma och hjälpte föräldrarna med 

skötseln av gården. När föräldrarna var döda, över-

tog Lyckberg tillsammans med sin syster föräldra-

gården, som de brukade till 1944, då den såldes. 

Lyckberg fick då anställning vid Vägförvaltningen i 

Kronobergs län, där han sedan dess varit anställd. 

Han beskrives som en arbetsam, snäll och trevlig 

människa, som vunnit aktning och som gjort sig 

mycket omtyckt. 

  Närmast sörjande är brodern Axel Johansson, 

Grönadal, Häradsbäck, brodern Klas Johansson, 

Tullanäs, V. Torsås, systern Hilma gift med 

Salomon Johansson, Vashult, Häradsbäck. Vidare 

sörjes han av svåger, svägerskor, arbetskamrater och 

många vänner. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Vår käre broder 

och svåger 

Otto Rudolf 

Lyckberg 
* 4/1 1905 

har idag lugnt och stilla insomnat i 

tron på sin Frälsare, djupt sörjd och i 

tacksamt minne bevarad av oss, 

släkt, arbetskamrater och många 

vänner. 

Vashult, Häradsbäck den 27 mars 1957. 

SYSKONEN. 

Svåger och svägerskor 

Älskad – Saknad.  

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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Ur Smålandsposten N:o 54 Torsdagen den 4 April 1957. 
 

Kulturhistoriskt golvur 
i Härlunda 

 

  Jag läste för länge sedan en dikt i denna tidning, ett öde 

till hembygden, i vilken särskilt följande rader fängslade: 

  ”Men kanske när plöjaren minst det vet, ger jorden en 

glimt av sin hemlighet, där plogbillens skärning djupast 

skar det blottas ett minne från farfarfars far”. 

  Något liknande hände, då förre lantbrukaren och kyrko-

värden Alfred Johansson, Vashult, Härlunda, lät avluta 

och rengöra det golvur, som han en gång i tiden köpt 

efter en anhörig och för ett pris av femtio kronor. Under 

tjocka fernisslager framträdde inte endast en fullkomligt 

unikt tillverkad klockas rätta ansikte, ett konstnärsarbete 

sammanfogat av flerhundatals små pusslebitar av olika 

träslag. Nej, på klockans framsidas nederparti sågs – och 

ses alltjämt idag – ingenting mindre än en autentisk bild 

av Härlundas forna kyrka, den som enligt vissa an-

teckningar i Allbo härads domböcker från 1600-talet, 

omnämnes som befintlig, ett litet gudshus med ”klåcke-

torn”. Wåkehus (vapenhus) samt närliggande s.k. korn-

hus. Svaga konturer kan även tydas som avbildning av 

det ”bönehus” vars existens en gång bestyrkts av såväl 

muntlig tradition som handskrivna protokoll. 

  I sanning ett intressant fynd, som desslikes visar, att det 

inte alltid och enbart är gulnade arkivhandlingar som är 

allenasttalande röjande det förflutnas särart! Inte mindre 

intressant blir fyndet, då man betänker, att detta golvurs 

kyrkomålning (egentligen glödritning) utförts av ingen 

mindre än Per Hörberg själv. Den kände mästaren, som 

även smyckat uret med änglabilder, har på dörrluckans 

innersida skrivit eller låtit skriva: ”År 1792 måldtes Uret av Per Hörberg”. Under dessa, 

tämligen dunkla och bitvis svårlästa ord står andra, helt oläsliga numera. Kanske berät-

tade de om den man, som på sin tid snidade denna säregna, vackra golvklocka? Troligen. 

  Anmärkningsvärt är, att mig veterligt ingen annan bild av Härlunda gamla kyrka finnes 

bevarad till eftervärlden än den ovan angivna. Som fotografiet ej förmår visa med skärpa 

de fina teckningslinjerna – kyrkbildsdetaljen är glödritad men änglarna målade – vill jag 

närmare berätta därom: 

  I förgrunden ser man en liten kyrkobyggnad med torn och kors, vapenhus etc. I 

bakgrunden till vänster om kyrkan synes tydligt en klockstapel, som stolt lyfter sin tupp 

mot rymden. Längst till vänster och likaså i bakgrunden ser man ett högt, rundat, fäst-

ningslikt byggnadsverk, murat av sten och med varje fog fullt skönjbar. Små gluggar 

skymtar i murarna, och helt visst är det socknens s.k. kornhus, som Per Hörberg förevigat 

åt eftervärlden. 

  Detta golvur är även det mest unika i sitt slag, som man någonsin kan tänka sig. Längst 

upp på huven sitter skönt snidade men lett grinande vilddjur. Nedanför, på sidorna, 

småler oskuldsljuvt de hörbergska änglarna, fast dunkla av år och rengöringsmedel. Mitt 

på klockans framparti sitter en hund, ev. en varg, kanske en erinran om gångna tiders 

prövningar. Så kommer då kyrkomotivet, under en vackert snidad änglabild i trä och 

längst ner vid golvet – enligt muntlig tradition – ”Bohulta-bortbyting”, ett trulsigt, 

trollaktigt ansikte med sträv lugg och låg panna, minnande om förfädernas naiva tro och 

vidskepliga föreställningar. I sanning en underlig samling från höjderna till djupen! 
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  Vem tillverkade månne denna sällsamma klocka en gång? Därom berättar ovan nämnde 

Alfred Johansson, f.ö. en ypperlig skildrare, som numera njuter sin ålderdoms ro hos 

dottern Ellen och hennes make, hemmansägaren Per Nilsson, gårdens nuvarande ägare, 

liksom även klockans. Enligt sägnen kom för omkring 170 år sedan en vandrande gesäll 

till Vashult. Han tog vinterkvarter i gården och lämnade som betalning detta ur, på vilket 

han ivrigt arbetat i drygt ett halvt år. Den gamle förtroendemannen och bonden berättar 

vidare, att man under 1800-talet diktat en visa om denna klocka och varje detalj i den-

samma hade fått sin egen vers. 

  – Visan sjöngs vid gillen och lekstugor. Men hade jag vetat, att klockan gömde sådana 

bilder, hade jag väl tagit reda på mera om dess härkomst, säger sagesmannen betänksamt. 

  Med stor kärlek och pietet handskas alla i detta hem med de föremål från gången tid, 

som på skilda vägar kommit hit. ”Släkten vimlar av kyrkovärdar”, och fordom var det ju 

så att då ett inventarium kasserades från kyrkan, så fick dess betjäning för en ringa 

penning övertaga detsamma. Därför kan man exempelvis, sova i Vashult under täcke, 

vars mittparti i scharlakansröd sammet en gång varit mässkrud i den kyrka, vars avbild-

ning man ser på gammelklockan i storstugan. 

  I vår moderna, hetsiga tid är det gott att ännu finna hem, där släkt- och hembygds-

kärleken starkt lever kvar, och där man plötsligt kan få skåda föremål av ovan nämnda 

golvurs skönhet och med dettas odiskutabla kulturvärde. 

                                                                                                      Helga Lindberg. 

   

 

Ur Smålandsposten N:o 58 Lördagen den 13 April 1957. 
 
Marknaden i Härlunda, var ganska välbesökt trots det kalla och blåsiga vädret.  

  Tillförseln av varor var ganska god och omväxlande allt ifrån bilar till karameller. Som 

vanligt förekom inga kreatursaffärer. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 61 Torsdagen den 18 April 1957. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 62 Lördagen den 20 April 1957. 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Ragnarsson 

Rosie Petersson 

Billarp.                                   Älmhult. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

Lösöreauktion 
 

Lördagen den 27 april 1957 kl. 13 låter Henrik Johansson, Knoxhult, 

Härlunda socken, på grund av gårdens försäljning genom offentlig 

auktion försälja allt yttre lösöre jämte en del inre. Två st. kor i kalv-

ställning, en gummihjulsvagn, vagnar, kälkar, harvar, plog, årder, 

hackelseverk, bräder och plank, div. möbler såsom bord, stolar, byråar, 

speglar m.m., m.m. 

  Tre mån. betalningsanstånd. Vanligt äganderättsförbehåll.  

   Häradsbäck den 18/4 1957. 

                                                                          ERNST LINDBERG. 
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Ur Smålandsposten N:o 63 Tisdagen den 23 April 1957. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 64 Torsdagen den 25 April 1957. 
 

Dödsfall. 
 

Olof Petersson †. Påskdagen avled i Växjö efter en 

tids sjukdom hemmansägaren Olof Petersson, 

Spjutaretorp, Härlunda i sitt 72:a levnadsår. 

  Han var född i Västra Torsås och kom med föräld-

rarna som barn till Örkeneds socken. I unga år reste 

han till Amerika, varifrån han återkom andra gången 

år 1918. I samband med giftermål 1919 köpte han 

en gård i Spjutaretorp, vilken han ägde vid sitt 

frånfälle. Han blev änkling år 1929 och hade då fem 

minderåriga barn, varav det minsta var endast 2 

månader gammalt. Då han helt varit utan kvinnlig 

hjälp med skötseln av barnen, hemmet och jord-

bruket har han utfört ett mycket uppoffrande arbete 

för sin familj. Hans stora hobby var jakt och fiske. 

  Han sörjes förutom av en stor vänkrets av barnen 

och deras familjer. Fritz bosatt i Växjö, Olle i Mal-

mö, Asta i Olofström, Judit i Karlshamn, och Anton 

vistas i hemmet. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära Far, 

Farfar och Morfar 

Olof Petersson 
har i dag stilla insomnat, i sitt 72:a 

levnadsår. Djupt sörjd och saknad 

men i ljust och tacksamt minne 

bevarad av oss, syskon, släkt och 

många vänner. 

Spjutaretorp den 21/4 1957. 

FRITZ och ALICE 

OLLE och KARIN 

ASTA och REINHOLD 

ANTON  

JUDIT och STURE 

Barnbarnen. 

Nu käre far du vila fått 

Så många steg för oss du gått 
Så villigt till det sista. 

Tack käre far för omsorg öm 

ifrån vår späda barndomsdröm 

Och genom hela livet. 

Hr Göte Johansson, Häradsbäck, 

med maka Ebba, f. Oskarsson, 

Skruv.   (Hovfoto: Visit, Växjö). 
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Ur Smålandsposten N:o 70 Måndagen den 6 Maj 1957. 
 

Dödsfall. 
 

Anna Pettersson †. I lördags avled efter en tids 

sjukdom fru Anna Pettersson, maka till hemmans-

ägaren Ernst Pettersson, Karsemåla, Härlunda, i en 

ålder av 70 år. 

  Hon var född i Tärningetorp, V. Torsås. Efter att i 

tidiga ungdomen haft anställning i familj, bl.a. i 

Danmark, ingick hon i 25-årsåldern äktenskap och 

makarna Pettersson ägde och brukade under flera 

decennier mannens föräldragård i Karsemåla. Här 

utförde den dugande och allsidigt kunniga kvinnan 

en gagnerik gärning som husmor och mor till en stor 

barnskara. Förutom hemmets många göromål hann 

hon även att i icke ringa utsträckning stå ortsbefolk-

ningen till tjänst med sömnad, och detta utan att 

hemmets skötsel blev lidande därav. På sista tiden 

var hennes hälsa vacklande, och makarna Pettersson 

hade lämnat sitt jordbruk till en av sönerna, men 

kvarbodde på gården i en nyrenoverad fastighet. 

Personligen var Anna Pettersson gästfri och humo-

ristisk. 

  Hon sörjes närmast av maken och sju barn jämte 

deras familjer samt syskon. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 81 Lördagen den 25 Maj 1957. 
 

Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade maka, 

vår kära lilla mor 

Anna Pettersson 
* 26/2 1887 

†  4/5  1957 

har efter ett långvarigt med stort tåla-

mod buret lidande stilla insomnat, 

lämnande oss, syskon, släkt och 

vänner i djupaste sorg. 

Karsemåla, Häradsbäck den 4 maj 1957. 

ERNST PETTERSSON 

Barnen. 

Barnbarnen. 

Tack, lilla mor för allt! 

Jag sover gott, ej mera smärta känner, 

Ty dödens ängel viskar, ”Sov i frid!” 

Gråt inte kära make, barn och vänner, 

Jag vilar nöjd och fri från jordens strid. 

Här ligger jag i gräset 

och bara trivs och mår; 

omkring mitt lugna läger 

den friska skogen står 

och doftar starkt och susar 

en rofylld melodi, 

när vinden len och smeksam 

i solen drar förbi. 

  

Hur ljuvligt att få vila 

i slänten här en stund 

och vaggas in i suset 

till ro och stilla blund… 

min tanke lekfullt formar 

av rymdens lätta sky 

ett lyckoland så fjärran 

från dammig väg och by. 

 

Vid människolarmets virrvarr 

av mödor och bestyr 

den lilla spröda lyckan 

så lätt blir skrämd och flyr; 

men här vid ljusa gläntan 

inunder klarblått loft 

jag anar hennes närhet 

i surr och sus och doft. 

 

Snart är min vilotimme 

till ända, och jag går 

med spänst och nya krafter 

till fejd mot ris och snår. 

Med kådig hand jag stryker 

ur pannan svettig lugg 

och låter yxan sjunga 

på nytt i skarpa hugg. 
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Ur Smålandsposten N:o 88 Torsdagen den 6 Juni 1957. 
 

Dödsfall. 
 

Emilia Nilsson †. Efter en tids sjukdom avled i 

tisdags fru Emilia Nilsson, maka till lantbrukaren 

Julius Nilsson, Knihult, Härlunda, i sitt 77:de lev-

nadsår. 

  Den bortgångna var född i Knihult, samma socken 

och ingick äktenskap år 1910 och bosatte sig då med 

maken på dennes föräldragård, som de sedan dess 

innehaft. Hon har de senaste åren varit sjuklig och 

har kärleksfullt vårdats i hemmet av maken och 

sonen John, tills hon råkade ut för en olycka och 

bröt benet, då hon intogs på sjukhus, där hon nu 

avled. Den bortgångna har varit en arbetsam och 

duglig kvinna, stilla och försynt, som väl fyllt sin 

livsuppgift och som ägnat hela sitt strävsamma liv åt 

hemmet och de sina. 

  Hon sörjes närmast av maken, sonen John, som är 

hemma och behjälplig med skötseln av gården, dot-

tern Elin gift med sågverksägare Oskar Magnusson, 

Trulsatorp, Billarp, sonen Olle snickare och bosatt i 

Höghult, Älmhult, dottern Evy gift med elektrikern 

Knut Lind, Sunne, dottern Elly, gift med rörmokare 

Ivar Lindström, Steglehylte, Ulvö. Dessutom sörjes 

hon av fyra syskon. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 97 Tisdagen den 25 Juni 1957. 
 

Bröllop. 
 

  I Härlunda sammanvigdes midsommarafton bilreparatören Ove Bertil Andersson, Älmhult, och 

textilarbeterskan Svea Gunhild Jönsson, Häradsbäck, samt målaren Torsten Skoglund och 

servitrisen Rut Håkansson, Hagadal, Häradsbäck. Vigselförrättare var komminister Gustaf 

Ohlsson, som öven höll tal till brudparet. 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 98 Torsdagen den 27 Juni 1957. 
 

Amerika-gäster i Häradsbäck. 
 

  Efter att ha varit i landet i väster i 34 år kom häromdagen med flyg till Sverige John 

Carlsson med maka för en liten visit hos två systrar i Knoxhult, Häradsbäck. 

  Mr Carlsson har byggnadsfirma i Chicago. Makarna Carlsson hade i förra veckan 

anordnat en riktig svensk logdans för släkt, vänner och bekanta, som då bjöds på 

förfriskningar av olika slag. Även på många andra sätt med gåvor och presenter till släkt 

och vänner har makarna Carlsson visat sin kärlek till sin hembygd och dess invånare och 

givit löfte att komma igen om ett par år. 

 

 

 
 

Min älskade maka 

och vår kära lilla Mor 

Mormor och Farmor 

Emilia Nilsson 
* 31 mars 1881 

†  4  juni  1957 

avled stilla i dag outsägligt sörjd och 

saknad men i tacksamt minne 

bevarad av mig, barn, barnbarn, 

syskon, släkt och vänner. 

Knihult pr Häradsbäck d. 4 juni 1957. 

JULIUS NILSSON. 

John. 

Elin och Oskar. 

Olle och Ethel. 

Evy och Knut. 

Elly och Ivar. 

Sv. ps. 363. 

Ditt hjärta av godhet 

har slutat att slå. 

Den eviga vilan har kommit, 

oändlig är saknaden, 

bitter och stor. 
Dock finnes en tröst 

Mor sover i ro. 

Vi tackar för allt  
vad i livet du skänkt, 

för kärlek och omsorg 

vad vackert du tänkt. 
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Ur Smålandsposten N:o 99 Lördagen den 29 Juni 1957. 
 

Dödsfall. 
 

Johan Emil Andersson †. Hemmansägaren Johan 

Emil Andersson, Torbjörnahult, Härlunda, har av-

lidit. 

  Den bortgångne var född i V. Torsås och skulle om 

någon månad ha fyllt 82 år. I unga år reste han till 

Amerika, där han hade olika arbeten. Mest stod hans 

håg dock till sjön, varför han huvudsakligen ägnade 

sig åt sjömannens yrke. 1905 ingick han i Amerika 

äktenskap med Jennie Olin, född i Göteryd, och 

1907 reste makarna hem till Sverige för en tid och 

köpte en gård i Torbjörnahult. Andersson har sedan 

ett flertal gånger rest över Atlanten. Från början av 

1930-talet har han dock varit bosatt i Torbjörnahult. 

Med honom bortgick en energisk och hjälpsam 

människa med många minnen och upplevelser från 

färder över havet. Närmast sörjande är maka, fyra 

barn, sonhustrur och barnbarn samt syskon. Dottern 

Anna är gift med kommunalarbetare Uno Svensson, 

Älmhult, Doris är gift med hemmansägare Edvin 

Andersson, Hallaboda Billarp, sonen Justus är gift 

och bosatt i Karlskrona och dottern Bengta är gift 

med hr Erik Persson, Olofström. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 112 Måndagen den 22 Juli 1957. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Min älskade make, 

vår käre far 

morfar och farfar 

Johan Emil 

Andersson 
* 7/8 1875 

har lämnat oss i outsäglig sorg och 

saknad efter ett tåligt buret lidande. 

Torbjörnahult, Häradsbäck den 27/6 

1957. 

JENNIE 

ANNA och UNO 

DORIS och EDVIN 

JUSTUS och VERA 

BENGTA och ERIK 

Barnbarn 

Broder 

Syster och svåger 

Brorsbarn. 

Jag är en gäst och främling 

Som mina fäder här, 
Mitt hem är ej på jorden, 

Nej, ovan skyn det är. 

Däruppe hos min Fader 
I härlighet och ljus; 

Där ville jag ock vara 
Uti min Faders hus, 

Hem, hem, mitt kära hem, 

Ej finns en plats på jorden  

Så skön, som du mitt hem. 

 

 

Harry Svensson 

Gunborg Holm 

Älmhult.                               Härlunda. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 103 Lördagen den 6 Juli 1957. 
 

Dödsfall. 
 

Ida Kristina Håkansson †. Härlunda församlings 

äldsta kvinnliga invånare, änkefru Ida Kristina 

Håkansson, f. Magnusson, avled i onsdags. 

  Hon var född i V. Torsås och dotter till framlidne 

lantbrukaren Magnus Månsson, Horjenäs, Ulvö. 

Hon var sedan 1954 änka efter f. lantbrukaren Karl 

Magnus Håkansson, Häradsmåla. 

  Hon sörjes närmast av barn, barnbarn och barn-

barnsbarn samt syskon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 121 Tisdagen den 6 Augusti 1957. 
 

Dödsfall. 
 

Sven Magni Svensson †. På vårdhemmet i Här-

lunda avled på lördagsmorgonen f.d. mjölnaren 

Sven Magni Svensson i sitt 94:e levnadsår.  

  Han var född i Långhult, V. Torsås, där föräldrarna 

innehade lantbruk. I tidiga barnaår blev han faderlös 

och miste snart även sin moder. Han vistades en tid 

hos en äldre broder i Husjönäs, innan han emigre-

rade till Amerika, där han på skilda orter hade olika 

slag av förvärvsarbeten. Efter återkomsten till hem-

bygden förvärvade han en jordbruksfastighet med 

tillhörande vattenfall i Björnhult, Härlunda, där han 

byggde mangårdsbyggnad, kvarn och såg, som han 

sedan innehade ett 40-tal år. Han utförde även för-

bättringsarbeten på jordbruket, såsom stenröjning, 

nyodlingar och planeringsarbeten. I sitt äktenskap, 

som upplöstes 1924 genom makans bortgång, hade 

han nio barn, varav en av sönerna övertagit rörelsen. 

Han har varit en god representant för den gamla 

stammen, ärlig och redbar, omtyckt och uppskattad  

i sin omkrets. 

  Närmast sörjande är fem söner, fyra döttrar samt 

en broder. 

 

 

 

 

 
 

Vår innerligt älskade moder, 

mormor och farmor 

Ida Kristina 

Håkansson 
f. Magnusson 

* 21/6 1870 

avled i dag på Växjö lasarett, 

djupt sörjd och saknad. 

Häradsbäck och Växjö den 3/7 1957. 

BARNEN. 

Barnbarnen. 

Barnbarnsbarnen. 

För dem som önskar följa den avlidna till 
hennes sista vilorum, meddelas att jord-

fästningen äger rum i Härlunda kyrka 

torsdagen den 11 juli kl. 15. 

 

 

 
 

Vår käre far, 

farfar och morfar 

f.d. mjölnaren 

Sven Magnus 

Svensson 
* 30/12 1863 

har i dag lämnat oss och ingått i 

den eviga vilan. 

Vårdhemmet, Häradsbäck den 3/8 1957. 

BARN, BARNBARN, 

BARNBARNSBARN. 

Stilla ock mitt stoft må gömmas 

i den tysta jordens famn. 
Må det rum av världen glömmas, 

där jag vilar utan namn. 

Rum och namn väl Herren känner, 

då han ropar sina vänner. 
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Ur Smålandsposten N:o 114 Torsdagen den 25 Juli 1957. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ur Smålandsposten N:o 122 Torsdagen den 8 Augusti 1957. 
 
Från Härlunda, meddelas: 

  I ett strålande sommarväder hade i söndags Häradsbäcks idrottsförening sin ständigt 

återkommande sommarfest. Mycket folk hade samlats. C:a 300 personer var närvarande 

när programmet inleddes med en fotbollsmatch mellan arrangörernas lag – Moheda IF. 

Hemmalaget fick se sig besegrat med 5–1. I matchen mellan gubbarna och flickorna blev 

resultatet 9–4. 

 
Ur Smålandsposten N:o 134 Torsdagen den 29 Augusti 1957. 
 

                          Åldrig cyklist svängde 
                              framför bil i Härlunda 
                                   och skadades till döds 
 

  Hemmansägare Henrik Nilsson, Torbjörnahult, Härlunda, skadades så svårt vid en 

kollision med en bil vid Torbjörnahult på tisdagskvällen, att han avled av sina skador 

någon timma efter ankomsten till Växjö lasarett. 

  Nilsson, som var 67 år gammal, cyklade mot Älmhult på sin vänstra sida på vägen Ryd 

– Älmhult. Då en bil från Blekinge skulle passera honom svängde han plötsligt tvärs över 

vägen, troligen utan att göra något tecken, för att svänga in på en mindre väg i Torbjörna-

hult. Bilisten bromsade in sitt fordon kraftigt, men kollisionen var oundviklig. I 

sammanstötningen studsade Nilsson upp mot vindrutan och erhöll därvid så svåra skador 

i huvudet och ena sidan av bröstet. Han fördes snarast möjligt till Växjö där han avled 

någon timma efter ankomsten.  

  Efter kollisionen körde bilisten ned i vänstra vägdiket, dock utan att förare eller bil 

erhöll några nämnvärda skador. Polisutredning om olyckan företogs omedelbart. Vägen 

är vid olycksplatsen rak, men detta är ändå den tredje olyckan som inträffat på ungefär 

samma ställe och under liknande omständigheter. De tidigare olyckorna har dock ej fått 

en så tragisk utgång som denna. 

 

Ett bilmissöde. 
 

  Ett bilmissöde inträffade i tisdags i närheten av Häradsbäck. 

  Två personbilar möttes på den krokiga vägen vid Knihult. Den ena bilen, förd av en lant-

brevbärare, stannade vid mötet sin bil å vägkanten. Den andra bilen, förd av en amerika-

nare, bromsade men hade nog lite för hög fart och körde på den mötande bilen, som fick 

en del bucklor å frampartiet. Ingen personskada uppstod. Polisen i Ryd har hand om 

utredningen. 

HÄRADSBÄCK 
 

REALISATION 
 

Torsdag – Fredag – Lördag. 

HANDARBETEN, DUKAR 

och GARDINER samt ett litet parti 

GARN bortslumpas. 
 

EDITH VINBERG. 



 
107 

 

Ur Smålandsposten N:o 135 Lördagen den 31 Augusti 1957. 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 137 Tisdagen den 3 September 1957. 
 
En andra frysfacksförening, har bildats i Häradsbäck. 

  Anläggningen, som är förlagd till Hagadals pensionat, omfattar 14 boxar. Föreningen 

har följande styrelse: ordf. komminister Gustav Olsson, Härlunda, kassör Sander 

Svensson, Hagadal, målaremästare Torsten Skoglund, Häradsbäck, Josef Johansson, 

Godhult, och Hjalmar Härder, Sjödalen. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 140 Måndagen den 9 September 1957. 
 

Skulle köra om i hundra; 
svår vurpa som följd 

 

  En svår motorcykelvurpa inträffade på lördagsmiddagen i Virestad, närmare bestämt på 

vägen mellan Älmhult och Häradsbäck. En motorcyklist körde av vägen och blev 

allvarligt skadad, medan hans kamrat på ”bönpallen” slapp undan med lindrigare 

blessyrer. 

  Hur olyckan inträffat är ännu inte utrett, men enligt de uppgifter som framkommit skulle 

motorcyklisten – hr Sven Svensson, Amundshylte, Häradsbäck – köra om ett fram-

förvarande fordon, som hade en hastighet av cirka 100 km. i timmen. Han förlorade 

herraväldet över motorcykeln och körde av vägen på vänster sida. Efter cirka 50 meters 

terrängkörning kolliderade motorcykeln med en stubbe och efter en väldig volt kastades 

den upp mot en hög björk. 

  En bilist upptäckte olyckan och körde både motorcyklisten och hans kamrat till 

lasarettet. Där konstaterades, att föraren fått en kraftig hjärnskakning, och ännu sent igår 

kväll låg han medvetslös. Hans tillstånd är allvarligt. Passageraren fick däremot redan 

efter en kort stund återvända hem. 

  Utredning av olyckan kommer att påbörjas i dag. Ena ringen på motorcykeln hade 

punktering, men om denna vållat olyckan eller uppstått vid krocken med stubben vet man 

inte. 

  Det kan tilläggas, att motorcykelförarens broder för c:a tre år sedan omkom vid en lik-

nande olycka med motorcykel. 

 

 

 
 

Vår käre broder 

Hemmansägaren 

Henrik Nilsson 
* 19/1 1890 

har hastigt avlidit och lämnat oss 

i djup sorg. 

Torbjörnahult den 27 aug. 1957. 

BRÖDERNA. 

Sv. ps. 580. 
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Ur Smålandsposten N:o 141 Tisdagen den 10 September 1957. 
 
Fortfarande medvetslös. Den motorcyklist, Sven Svensson, Häradsbäck, som i lördags 

skadades svårt i en mc-olycka i Virestad, ligger fortfarande medvetslös på Växjö lasarett. 

Hans tillstånd betecknas alltjämt som allvarligt. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 148 Måndagen den 23 September 1957. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller i dag fru Judith Johansson, maka till hemmansägaren Justus Johansson, Vashult, 

Härlunda. Hon är född på den gård, där hon hela sitt liv varit verksam. År 1932 ingick hon 

äktenskap och i samband därmed övertog makarna hennes föräldragård, som de alltjämt innehar 

och mönstergillt brukar. Hon har gjort sig känd som en särdeles duktig husmor och har genom sitt 

gästvänliga sätt och trevliga hem skaffat sig många vänner. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 150 Torsdagen den 26 September 1957. 
 

Skolköksavslutning i Härlunda 
 

 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I Härlunda kommunalhus har sedan den 1 augusti pågått en åtta veckors skolkökskurs, 

vilken avslutades i tisdags. Såsom lärarinna har fungerat skolkökslärarinnan fru Gullan 

Svensson, Urshult. Deltagarna har varit elva till antalet, fyra flickor och sju pojkar. Under 

kursen har man sysslat med mångahanda och växlande arbeten. Mestadels har det varit 

matlagning och bakning men även tvättning, städning, servering har schemat omfattat. I 

samband med examen serverades kaffe, smörgåsar och tårta, och tal hölls av komminister 

Gustav Olsson, Härlunda, som uttryckte ett varmt tack till kursens lärarinna. 

 

 

Kursdeltagarna har här samlats utanför kommunalhuset. 
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Ur Smålandsposten N:o 166 Torsdagen den 24 Oktober 1957. 
 
En realistisk brandövning, var häromkvällen anordnad i Häradsbäck i närvaro av 

brandkonsulent F. Davidsson, Växjö, och brandchefen för Almundsryds kommun kamrer 

Sture Thorén, Ryd. 

  Det var den s.k. Lundbergska fastigheten å vägen mot Älmhult, som stod i lågor. Trots 

att elden fått starkt fäste i den torra träbyggnaden, kunde brandkåren efter en och en halv 

minuts skumsläckning dämpa lågorna. Sammanlagt gjordes två försök med skum-

beläggning i olika skeden av branden, och det visade sig, att skumsläckning är mycket 

effektiv. Brandkårerna i Häradsbäck, Ryd och Ålshult deltog i övningen. 

  Byggnaden har länge varit obebodd och skulle bort. Som avslutning på övningen fick 

byggnaden brinna ner fullkomligt. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 167 Lördagen den 26 Oktober 1957. 
 

Mejeribil i diket. 
 

Vid ett möte mellan två bilar vid Härlunda kyrka på torsdagen råkade en av bilarna, en 

mejeribil från Härlunda mejeri, köra av vägen. 

  Vägen är ganska smal vid olycksplatsen, och då den andra bilen, en lastbil från Virestad, 

ej höll tillräckligt långt ut på sin väghalva, måste mejeribilen för att undvika kollision 

köra av vägen. Mejeribilen fick lastflaket skadat och några masonitplattor som kastades 

av flaket blev trasiga. Ingen människa kom dock till skada. Polisutredning företogs 

omedelbart av polisen i Ryd. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 182 Torsdagen den 21 November 1957. 
 

Dödsfall. 
 

Josefina Petersson †. På måndagen avled efter en 

längre tids sjukdom Josefina Petersson, Torbjör-

nahult, Härlunda. 

  Den bortgångna var född i Härlunda 1890, på sam-

ma plats där hon nu fick sluta sina dagar. Hennes liv 

kännetecknades av strävsamhet och redbarhet. Un-

der sjukdomstiden har hon åtnjutit en omsorgsfull 

vård av son och sonhustru.  

  Närmast sörjande är sonen Elmer, sonhustru och 

barnbarn samt bröder. 

 

 

Från Härlunda, meddelas: 

  På måndagskvällen uppvaktades pensionä-

rerna på vårdhemmet i Härlunda av Härlunda 

Röda korskrets. Som inledning sjöngs en 

psalm. Därefter hölls andaktsstund av kommi-

nister Gustav Olsson, Härlunda. Andaktsstun-

den avslutades med psalmsång. Till sist bjöds 

pensionärerna på kaffe. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära lilla mor 

och farmor 

Josefina Petersson 
* 22/12 1890 

Har i dag efter ett långt men med 

stort tålamod buret lidande, stilla 

insomnat i tron på sin Frälsare. Djupt 

sörjd och saknad, men i tacksamt 

minne bevarad av oss, bröder, 

svägerskor, släkt och vänner. 

Torbjörnahult, Häradsbäck den 18 nov. 

1957. 

ELMER och EDLA. 

Anita. 

Lilla mor har somnat 

från en sjukdom svår. 
Din varma hand har domnat, 

sörjande vi står. 

Sakta kom ängeln och log, 
lyfte de jordiska banden. 

Viskade, nu har du lidit nog. 

Kom, följ mig till himmelska 

landet. 
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Ur Smålandsposten N:o 194 Torsdagen den 12 December 1957. 
 

Krock i Häradsbäck. 
 

  Mycket illa tilltygade blev två bilar som på måndagsmiddagen krockade i Häradsbäck. 

Det kan betraktas som rena undret, att det inte blev några personskador.  

  Olyckan inträffade i Vashult i en svår kurva. En personbil från Växjö mötte en lastbil 

från Häradsbäcks mejeri. På grund av det hala väglaget kom bilarna i sladdning och en 

kraftig krock blev följden. Båda bilarna fick bogseras från olycksplatsen. Trafiken blev 

stoppad ett par timmar till följd av olyckan. En bageribil, som skulle köra förbi olycks-

platsen åkte av vägen och fick hjälpas upp. Underligt nog ådrog sig inte någon av de 

åkande i bilarna några skador, trots att krocken var mycket kraftig. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 4 Torsdagen den 9 Januari 1958. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 14 Måndagen den 27 Januari 1958. 
 

Krock i Häradsbäck. 
 

  I Häradsbäck inträffade på lördagsförmiddagen en bilolycka. 

  En personbil hemmahörande i Tingsryd blev mycket illa ramponerad och det får 

betraktas som ett under att inga allvarliga personskador uppstod. Personbilen mötte vid 

Hagadals konditori en lastbil hemmahörande i Ryd som kom från Älmhultshållet. Vid 

mötet gled personbilen över på den mötande bilens väghalva och en kraftig kollision mot 

lastbilen var oundviklig. Personbilens framparti kilades under lastbilen och hela person-

bilens främre parti krossades. 

 

 

Gösta Gustavsson 

Vivi Svensson 

Härlunda. 

Nyårsafton 1957. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

Hilding Bengtsson 

Emmy Svensson 

Virestad.                               Härlunda.                                     

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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  I bilen färdades en person från Tingsryd som vid sammanstötningen körde huvudet i 

vindrutan så att denna krossades. Han transporterades omedelbart till doktor i Älmhult, 

som dock kunde konstatera att mannen ej erhållit några allvarligare skador utan und-

kommit från olyckan med en chock. Polisen i Ryd underrättades och kom till olycks-

platsen och har hand om utredningen. Vägen blev på grund av olyckan avspärrad för 

några timmar. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 15 Tisdagen den 28 Januari 1958. 
 

Dödsfall. 
 

Emma Andersson †. I söndags avled änkefru 

Emma Andersson, Långhult, Härlunda, i en ålder av 

79 år.  

  Den bortgångna, som den senaste tiden varit 

sjuklig, var född i Långasjömåla, Härlunda. Innan 

hon gifte sig med Olof Andersson skötte hon hem-

met åt sin fader, och vårdade honom. Som nygifta 

bodde makarna Andersson några år i Tröjemåla i 

Almundsryd, varpå de övertog makans föräldrahem, 

en gammal släktgård, där fru Andersson utförde sin 

livsgärning. När gården överlämnades till sonen 

Wictor flyttade makarna till Långhult. Med fru 

Andersson bortgick en redbar och dugande kvinna 

som var omtyckt av sina medmänniskor. 

  Närmast sörjande är sönerna Erik och Wictor samt 

sonhustrur och barnbarn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tumult på danslokal. 
 

  En yngling, som varit intagen på Långanäs skyddsuppfostringshem besökte på lördags-

kvällen Linkullens dansetablissemang i Häradsbäck. 

 Där uppträdde han berusad och störande. När ordningsvakterna tillsade honom att hålla 

sig lugn, blev han ovettig mot dessa, varför de förpassade honom till arresten. Här kom 

ynglingen i verkligt bärsärkahumör, och slog sönder allt som var möjligt att slå sönder i 

arrestlokalen. Han bröt loss ett beslag från det elektriska lyset, och slog omkring sig som 

en besatt. Han slet även av sig kläderna och hade endast byxorna kvar. Vakterna kunde ej 

klara av honom utan måste begära assistans av polisen i Ryd. Dessa kom till platsen och 

tog hand om honom och belade honom med handbojor och transporterade honom till 

arresten i Älmhult, varifrån han på söndagen återförpassades till Långanäs. 

 

 

 

 
 

Vår kära lilla mor 

och farmor 

Emma Sofia 

Andersson 
* 15/9 1878 

Har i dag i tron på sin Frälsare ingått 

i den eviga vilan. Djupt sörjd och 

saknad, samt i tacksamt minne 

bevarad av barn, barnbarn, släkt och 

många vänner. 

Långhult, Häradsbäck den 26/1 1958. 

WICTOR och BETTY 

ERIK och ELSA 

Barnbarnen. 

Bred Dina vida vingar 

O, Jesu över mig.  

Och låt mig stilla vila 

I ve och väl hos Dig. 

Sv. ps. 120. 

Jordfästningen äger rum i Härlunda kyrka 

söndagen den 2 febr. kl. 15. 
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Ur Smålandsposten N:o 45 Lördagen den 22 Mars 1958. 
 
Födelsedag. 
 

  75 år fyller på lördag handlanden Julius Bernhard Olsson, Horjeboda, V. Torsås. Han är född i 

Härlunda, och där växte han upp tillsammans med nio syskon. Fadern var den kände handlanden 

poststationsföreståndaren Johan Olsson i Häradsbäck. I hemmet i Häradsbäck erhöll Olsson i lik-

het med syskonen en mycket grundlig uppfostran, och bl.a. bibringades han av faderns värdefulla 

insikter i handelsmannens yrke. Och åt detta yrke har han med kunnighet och duglighet med stor 

framgång tillbringat flera årtionden av sin tid. 

  Vid sekelskiftet genomgick han Kronobergs läns folkhögskola i Grimslöv och därefter övre av-

delningen å Vilans folkhögskola i Skåne. Därefter hade han en tid anställning i affär i Skåne, innan 

han blev handelsbokhållare åt morbrodern Karl Olsson i Billarp. För ett halvsekel sedan ingick han 

äktenskap och etablerade år 1909 speceri- och diversehandel i Horjeboda. Där har han uppfört 

samtliga åbyggnader å sin fastighet. Under den långa tid, som Olsson varit handlande i Horjeboda, 

har han bl.a. bedrivit en synnerligen omfattande handel med skogsbär. Som affärsman har han 

dokumenterat sig som inte allenast driftig och kunnig utan även i minutiös grad noggrann, rejäl 

och pålitlig. För nitton år sedan överlämnade han sin affärsverksamhet till en av sönerna. Detta 

betyder dock ingalunda, att han helt drog sig tillbaka från affärslivet. Han har nämligen i ej 

oväsentlig grad varit denne sin son till hjälp och stöd även under senare år. För sina år besitter han 

en ungdomlig spänst, och till hans största nöje räknar han att ströva omkring i skog och mark. 

Även fiske har varit hans förtjusning. Sedan länge tillbaka är Julius Olsson änkling. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 47 Tisdagen den 25 Mars 1958. 
 
Ett bilmissöde, inträffade i går vid Husjönäs, Härlunda. En mejeribil från Härlunda 

tappade plötsligt ena framhjulet, men genom att hastigheten var mycket låg blev det ej 

några vidare skador å fordonet och ej heller uppstod några personskador. Orsaken till 

missödet var att framaxeln brast. 

 

 

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

Dödsfall. 
 

Hulda Nilsson †. På vårdhemmet i Härlunda avled i 

söndags efter en längre tids sjukdom fru Hulda 

Nilsson, Björnhult, 75 år gammal. 

  Hon var sedan 1927 änka efter hemmansägaren 

Jöns Nilsson, Örkened, där makarna varit bosatta. 

Efter makens död flyttade hon till Härlunda och 

bosatte sig på Sandsjönäs, Björnhult. Hon var en 

rejäl och plikttrogen människa. 

  Närmast sörjes hon av en son, bosatt i Örkened och 

en dotter i Älmhult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära mor, 

farmor och mormor 

Hulda Nilsson 
f. d. 7/9 1882 

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd 

och saknad, men i ljusaste minne 

bevarad av oss, broder, övrig släkt 

och vänner. 

Björnhult, Kätteboda, Älmhult den  

den 23/3 1958. 

HARRY och SVEA. 

GERDA och KARL. 

Barnbarnen. 

Sv. ps. 355. 

Stilla och god har du varit i livet, 

stilla och tyst ifrån oss du gick. 

Tack kära mor, för allt vad du givit, 

Vackert och ljust skall ditt minne förbli. 
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Ur Smålandsposten N:o 53 Lördagen den 5 April 1958. 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 68 Lördagen den 3 Maj 1958. 
 

Sykurs i Häradsbäck 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sedan några månader tillbaka har det arbetats febrilt i kommunalhuset i Häradsbäck. ett 

30-tal damer har sytt olika slag av kvinno- och barnkläder. sykursen har arrangerats av 

kommunens yrkesskolor, och lärarinna har varit fru Nanny Skogström, Fridafors. 

  Det är en hel del damerna fått lära under de 90 kurstimmarna. De har sytt inte bara till 

sig själva utan de som haft telningar har även sytt något vackert till dem. 

  Fru Skogström har åstadkommit ett ypperligt resultat med sina elever, vilket framgick 

under den mannekänguppvisning och utställning, som var anordnad i bygdegården i 

Häradsbäck i samband med kursens avslutning. 

  Vid avslutningen avtackades kurslärarinnan med blommor och minnessak överlämnades 

från kursens elever. 

 

 

 

HÄRLUNDA 
Lösöreauktion 

  Lördagen den 12 april 1958 kl. 13,30 
låter sterbhusdelägarna efter Emma 

Andersson, Långhult, genom offentlig 

auktion försälja all lösegendom varav 

nämnes: diverse möbler, bordsmangel, 

kylskåp, sängkläder, glas och porslin, 

ved m.m. 

  Auktionsvillkoren tillkännagives vid 

auktionens början. 

  Häradsbäck den 3 april 1958. 

ERNST LINDBERG. 

Häradsbäck 
Fastighets- o. lösöreauktion 

Onsdagen den 9 april 1958 kl. 13 låter sterbhusdelägarna 

efter Amanda Magnusson genom offentlig auktion försälja 

Häradsbäck 154 i Härlunda socken, vilken är centralt 

belägen i Häradsbäcks samhälle. Boningshus i gott skick, 

under tak av tegel inneh. 2 lägenheter om 2 r.o.k. vardera. 

Dels allt lösöre; varav nämnes diverse möbler, väggklocka, 

symaskin, glas och porslin m.m. 

  För fastigheten erfordras 2.000 kr. i handpenning. Övriga 

villkor tillkännagives vid auktionens början. 

Häradsbäck den 3 april 1958. 

ERNST LINDBERG. 

Kursens elever samlade kring lärarinnan fru Nanny Skogström. 
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Ur Smålandsposten N:o 75 Fredagen den 16 Maj 1958. 
 

Bil av vägen i  

Häradsbäck. 
 

  En personbil råkade på onsdagen ut för missöde i Häradsbäck. 

  Bilen hade just tagit kurvan mot Knoxhult då den plötsligt körde rakt av vägen och 

hamnade i en åker. Ingen människa kom till skada och kunde efter att den hjälpts upp 

fortsätta sin avbrutna färd för egen maskin. Orsaken till missödet var nog att chauffören 

hade uppmärksamheten riktad på något annat än vägen, och att vägen är smal. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 87 Lördagen den 7 Juni 1958. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 92 Måndagen den 16 Juni 1958. 
 
En olyckshändelse, inträffade på fredagen i Erik Johanssons sågverk, Häradsbäck, då 

sågaren Albert Bengtsson, Allemåla, Virestad, miste så gott som hela vänstra handen. 

  Bengtsson var sysselsatt med sågning vid en cirkelsåg, då han kom för nära klingan, 

som skar av vänstra handens fingrar så när som på tummen. Bengtsson forslades 

omedelbart till Växjö lasarett, där han fick kvarstanna. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 93 Tisdagen den 17 Juni 1958. 
 
Anton Johansson †.  På Almundsryds vårdhem i Norraryd avled natten till söndagen hemmans-

ägare Anton Johansson, Godhult, Härlunda. 

  Det bortgångne, som en längre tid varit svårt sjuk, var född i Virestad 1892 men kom sedermera 

till Härlunda i och med att Godhults utskifte kom att tillhöra Härlunda. 

 Närmast sörjande är kusiner. 

HÄRADSBÄCK 
Auktion 

Lördagen den 14 juni 1958 kl. 13,30 
låter Arvid Henriksson, Långhult i 

Härlunda socken genom offentlig auk-

tion försälja en del lösegendom, varav 

nämnes: antika möbler, tre väggskåp, 

bordstol, gungstol, kistor, en del andra 

udda möbler av olika slag, samt porslin 

m.m. 

  Vanligt äganderättsfördehåll. Tre 

mån. betalningsanstånd. 

Häradsbäck den 6 juni 1958. 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 101 Torsdagen den 3 Juli 1958. 
 

Dödsfall. 
 

Vendela Petersson †. Natten till tisdagen avled i 

sitt hem änkefru Vendela Petersson, Vashult, Här-

lunda.  

  Hon var född 1880 i V. Torsås, där hon uppfost-

rades hos en farbroder Erik Larsson, Stockhyltan. I 

unga år vistades hon en tid i Danmark, där hon hade 

plats som hembiträde. Efter ingånget äktenskap med 

Nils Magni Petersson inköptes 1904 en gård i Vas-

hult, vilken brukades till 1932, då den överläts till 

dotter och måg samtidigt som en mindre jord-

bruksfastighet inköptes strax intill. Hon blev änka 

1939. De senaste åren har sjukdom hemsökt den 

bortgångna, men så länge krafterna stod bi var hon 

en utomordentligt duktig kvinna, rättrådig och om-

tyckt och med ett varmt kyrkligt intresse. Under sin 

sjukdom har hon åtnjutit en öm omvårdnad av sin 

stora barnskara, kanske allra mest trofast av 

sondottern Britt Nilsson. 

  Närmast sörjande är fyra söner och fem döttrar 

jämte deras familjer samt syster och broder i 

Danmark. 

 

 

 

 

 

 

Allan Svensson 

Gerd Ekman 

Häradsbäck.                         V. Torsås. 

Göteborg midsommarafton 1958. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

Folke Lundahl 

Stina Johansson 

V. Torsås.                             Härlunda. 

Midsommarafton 1958. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

 
 

Vår kära lilla mor, 

farmor och mormor 

Vendela Petersson 
har i dag i tron på sin Frälsare stilla 

ingått i den eviga vilan, i sitt 78:e 

levnadsår. Djupt sörjd och saknad av 

oss, syskon, övrig släkt och vänner. 

Vashult, Häradsbäck den 1 juli 1958. 

Per och Ellen 

Judit och Justus 

Enok, David, Astrid 

Greta och Hans 

Svea och Arne 

Sven och Ebba 

Vera och Herbert 

Barnbarnen. 

Sv. ps. 175 v. 9; 444 v. 6. 

Giv att ditt ord oss lyser så, 

Att vi i mörker icke går. 

Men genom denna jämmerdal, 
Må vandra till din himmelssal. 

Jordfästningen äger rum i Härlunda kyrka 

söndagen den 6 juli kl. 10,15. 
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Ur Smålandsposten N:o 104 Tisdagen den 8 Juli 1958. 
 
Bröllop. 
 

  I Älmhults kyrka vigdes på lördagen affärsbiträdet Olle Ragnarsson, Billarp, och affärsbiträdet 

fröken Rosie Pettersson, Älmhult, dotter till stenarbetaren Karl Pettersson och hans maka. 

Vigselförrättare var kyrkoherde Erik Olsson, Västra Karaby. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 108 Tisdagen den 15 Juli 1958. 
 

Skogsdag i Häradsbäck. 
 

  På måndagen hade bröderna Magnusson träförädling i Billarp anordnat en större 

skogsdag på sina marker i Lockhult med avslutning i bygdegården i Häradsbäck. Ett 100-

tal personer deltog. 

  Samlingen skedde vid företagets gård i Lockhult, där disponent Oskar Magnusson 

välkomnade. Därefter företogs under ledning av jägmästare Olof Kolmodin, Växjö, en 

promenad i den välskötta skogen, där man studerade plantering, huggning, röjning och 

skogsdikning. Hr Kolmodin framhöll bl.a. röjningens betydelse och demonstrerade detta i 

ett björkbestånd och ett bestånd grövre skog. Efter matpaus fortsattes vandringen på 

Godhults marker, där skogsvårdsstyrelsen demonstrerade, hur mycket man skulle kunna 

ta ut på en provyta av 35-årig skog och vad resultatet skulle bli. 

  På eftermiddagen samlades man i bygdegården, Häradsbäck, där hr Magnusson väl-

komnade alla de representanter som deltog i skogsdagen. I ett anförande berörde han såg-

verksnäringens problem.  

  Han framhöll, hur viktigt det var att köparparten någon gång fick träffa dem som man 

har daglig kontakt med på olika områden. Han påpekade, hur betydelsefullt det var, att 

vägnätet byggs ut för transporter, inte minst vid hamnarna, vilka tyvärr ej heller är 

utbyggda för den träexport, som f.n. äger rum från Sydsverige. Bondeskogsbruket börjar 

bli betydligt bättre än förr, och där har skogsvårdsstyrelsens utomordentliga arbete börjat 

ge märkbara resultat. Det är förvisso ett hinder i dess arbete, att opartisk klavning ännu ej 

blivit fastställd. 

  Det är förvånande, sade talaren, att staten kan uträtta så lite för industrin på lands-

bygden. En enda lastbil med släp ger staten ungefär 7.700 kr. pr år eller 28 kr. pr dag i 

rena skatter. En större felmarginal beträffande överlast på bilarna vore också önskvärd. 

De minutiösa poliskontrollerna hindrar ofta transporterna. 

  Sågverksägarnas problem är stora. I vissa tider blir det ont om sysselsättning för 

arbetskraften, varför det vore önskvärt att viss kompletteringsskog finge köpas. Mark-

naden har hårdnat oerhört, och köparna är mycket försiktiga med inköp från verk som ej 

kan leverera fullgod vara. Snabba leveranser är av största vikt, inte minst vid exporten till 

England, och det är inte för intet, som engelsmännen kallat Sydsverige för sin lagerbod 

ifråga om trävaror. 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Svensson 

Brita Bengtsson 

Härlunda. 

Oslo den 27/7 1958. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 125 Torsdagen den 14 Augusti 1958. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 130 Lördagen den 23 Augusti 1958. 
 
Möte med älgar.  Då Göte Johansson, Häradsbäck, på onsdagsmorgonen kom körande 

med bil å vägen Häradsbäck – Älmhult och var kommen till Angshults mosse mellan 

Barkhult och Långabrohults vägskäl, kom en älgko och en älgkalv sakta ut och ställde sig 

på vägbanan. 

  Hr Johansson saktade in farten och djuren stod fortfarande kvar på vägen till Johansson 

stannade c:a 10 m. ifrån dem, då de så sakterligt gick av vägen och ställde sig c:a 15 m. in 

på mossen. 

  Detta något ovanliga beteende av djuren fick snart sin förklaring ty på andra sidan av 

vägen c:a 20 m. in på mossen stod ytterligare två älgar en tjur och en kalv, som tydligen 

också skulle över vägbanan, men som ej hann så fort, ty kalven hade ganska svårt att 

förflytta sig. Den haltade ganska svårt och hade tydligen råkat ut för en skada av något 

slag.  

  Efter en stund försvann djuren in bland buskarna. 

Hr Ove Vinqvist, Fanaholm, med maka 
Ann-Mari f. Nilsson, Härlunda. 

(Foto: Willner Persson, Älmhult). 

Häradsbäck 
Lösöreauktion 

  Lördagen den 23 augusti 1958 kl. 13,30 låter fru Ida Svensson, 

Långhult, Härlunda socken, på grund av fastighetens försäljning 

genom offentlig auktion försälja sitt lösöre, varav nämnes: 

  Sängkammarmöbel, soffor, skrivbord, skrivbordsstolar, bord, fåtöljer, 

mangel, speglar, prydnadssaker, grammofon, koppar, glas och porslin, 

armaturer, mattor, en del antikt, handredskap m.m. m.m. 

  Betalningsvillkoren tillkännagives vid auktionens början. 

  Häradsbäck den 15/8 1958.  

                                                                  ERNST LINDBERG. 



 
118 

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

75 år 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  75 år fyller på måndag f.d. nämndemannen och kyrkovärden Carl Olsson, Amundshylte, 

Härlunda. Han är född i Hönshylte, Almundsryd, men kom jämte föräldrarna till 

Trolleboda, Härlunda, då dessa för 65 år sedan blev ägare till en hemmanslott där. Redan 

tidigt gav han sig i kast med litet av varje. Än hade han anställning vid modernäringen 

hemma och utomlands, än var det i våra sydligaste provinser, som han prövade lyckan 

inom olika slags förvärvsarbeten. 1909 övertog han hemmanet i Trolleboda efter sina 

föräldrar. Med stor energi satte han här igång omfattande grundförbättringar på hus och 

jord. Med heder skilde han sig från sin uppgift som lantbrukare i Trolleboda, sedan han 

för jämt 30 år sedan köpt förra komministerbostället, 1/2 mantal Amundshylte. Detta 

hemman med den ansenliga arealen av mellan 700– 800 tunnland var vid denna tid ytterst 

förfallet i flera avseenden. Redan 1931 påbörjade han ett nyodlingsföretag av stor om-

fattning. För att få detta område torrlagt krävdes en utloppskanal av 1.350 meters längd – 

hela denna sträcka belägen inom Carl Olssons väldiga ägoområde. Med korta avbrott 

under den kalla årstiden fortgick grävningsarbetet i tre år med en arbetsstyrka av sju man. 

Utom denna utloppskanal har sammanlagt 1.000 m. långa laggdiken grävts omkring det 

för odling avsedda sammanhängande området. Ungefär hälvten av detta dikningsarbete 

har Carl Olsson själv med tvenne söners tillhjälp utfört föutom sitt övriga arbete. Efter att 

ha underkastat de gamla mangårdsbyggnaderna en genomgripande renovering samt utfört 

kostsamma planeringsarbeten omkring dessa, byggde han 1934 en ladugård av det slag, 

så att den saknade motsvarighet inom socknen och vida däromkring. 

  Det torde knappast finnas någon mera framskjuten och betydelsefull befattning inom 

Härlunda kommun, som inte Carl Olsson beklätt. Förutom nämndeman och kyrkovärd har 

han bl.a. även varit kommunalnämndens ordf., överförmyndare, ledamot i kyrko- och 

skolråd, ordförande och ledamot i ett stort antal nämnder, kommittéer etc. Genom 

jordbrukarnas föreningsrörelse har han tagit mångårig och verksam del och även här 

intagit en av de mera framskjutna platserna. Sin gård har han för åtskilliga år sedan 

överlämnat till dotter och måg men bor fortfarande kvar i Amundshylte, högt värderad 

och avhållen av alla. 

 

 

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

Krock i Häradsbäck. 
 

  En trafikolycka inträffade på lördagen på vägen Häradsbäck– Vashult, då en varubil från 

Urshult, troligen på grund av för hög hastighet råkade köra av vägen i en kurva.  

  Bilen törnade mot en större sten, vilken forcerades liksom ett par mindre träd. Bilen blev 

så gott som totalförstörd av de hårda törnarna, och föraren fick skador i huvudet. Dock 

inte värre än att han själv kunde rekvirera taxi för att åka till läkare. Polisen i Ryd utreder. 
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Rattfylla fast i Häradsbäck. 
 

  Vid den razzia, som polisen i Ryd företog i Häradsbäck natten mellan lördagen och 

söndagen, fastnade en rattfyllerist i nätet.  

  Han var hemmahörande i Skåne och hade under natten avvisats från Linkullens dans-

paviljong i Häradsbäck, där han uppträtt berusad. Han fördes nu till Ryd för blodprovs-

tagande. Till råga på allt visade det sig att han även saknade körkort, då detta tidigare 

blivit indraget. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 175 Måndagen den 10 November 1958. 
 

Dödsfall. 
 

Edit Håkansson †. I Tingsryd har efter en lång tids sjukdom fru Edit Håkansson, Spjutaretorp, 

Härlunda, avlidit. Fru Håkansson var född i Härlunda 1917. Hon har gjort sig känd som en ordent-

lig och hjälpsam människa. Förutom sitt arbete som husmor har hon varit sysselsatt men sömnad åt 

ortsbefolkningen. På senare år intresserade hon sig också mycket för vävning av mattor, handdukar 

och dylikt. Närmast sörjes den bortgångna av maken Vinoff och syskon. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 179 Måndagen den 17 November 1958. 
 

Dödsfall. 
 

Axel Bengtsson †. Efter flerårig sjukdomstid avled 

i lördags hemmansägaren Axel Bengtsson, Vashult, 

Härlunda, i en ålder av närmare 72 år. 

  Han var född på denna plats, som han även för-

blivit trogen hela sitt liv. Sedan han i yngre år biträtt 

föräldrarna med jordbruket gifte han sig 1931 och 

köpte fädernegården ett par år senare. Som jordbru-

kare var han mycket intresserad och kunnig. Sålun-

da har han låtit nybygga samtliga hus på gården 

samt stenröjt mycken mark. Han ägnade all sin tid 

av skötseln av gården. Personligen var han stillsam 

och redbar. 

  Närmast sörjande är maka, född Vilnersson och 13 

barn jamte barnbarn och en broder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade make 

vår käre far och morfar 

Axel Bengtsson 
* 4/2 1887 

har i dag slutat sitt långa lidande, 

djupt sörjd och saknad av oss, 

broder, släkt och många vänner. 

Vashult den 16 november 1958. 

OLGA BENGTSSON. 

Barn och Barnbarn 

Vad du lidit ingen känner, 

Ty du själv din börda bar. 
Syntes glad bland dina vänner, 

När du kanske plågad var. 

Tåligt bar du själv din börda 

Genom livets kamp och strid, 

Vi ditt minne, älska, vörda, 

Vila nu ditt stoft i frid. 
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Schackklubb bildad i 

Härlunda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Under höstens och vinterns långa mörka kvällar kan det vara både nyttigt och roligt att 

ha någon fritidssysselsättning att ägna sig åt. I Häradsbäck har man bildat en schack-

klubb, där man nu genom spelkväll då och då får lite fritidssysselsättning. Från början var 

det ett tiotal, som anmälde sitt inträde, men man hoppas, att det i fortsättningen kommer 

att bli ännu fler, som vill sätta sig in i schackspelets mysterium. 

  Vid starten häromkvällen utsåg man följande styrelse: ordf. Gustav Olsson, Ekhaga, sek-

reterare Bernt Börjesson, Långhult, kassör Albert Olofsson, Häradsbäck, materialför-

valtare Göran Johansson, Häradsbäck. Årsavgiften fastställdes till 5 kr. och sedan skall 

varje deltagare erlägga 25 öre per spelkväll. 

   

 

Ur Smålandsposten N:o 187 Måndagen den 1 December 1958. 
 

På gammaldags husförhör i Härlunda 
 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Jämtöver ute i länet kanske man tänker på gränsbygdsocknen Härlunda som något 

avsides och skall vi säga, gammalmodigt. Jag tror det i varje fall. Och nog ligger det en 

viss sanning i detta, fast på ett helt annat sätt än vad gemene man menar och tänker. Visst 

är socknen numera en del av en storkommun men sin särprägling och självständighet, 

traditionellt och kulturellt, har den inte förlorat. Dess befolkning är på ett lyckligt sätt 

konservativ utan att på minsta sätt vara efter i framåtgående strävan och utveckling. Den 

som skriver detta är visserligen jävig, såsom barn av socknen med djupa rötter i dess jord 

men ser på tingen med en utomståendes ögon.  

Två av den nybildade klubbens medlemmar: Tage Winberg och 

Bernt Börjesson, Häradsbäck. 

Psalmboken har mycket att ge den som söker. 
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  Alltnog, i Härlunda lever fädernas seder och bruk i oanad utsträckning, traditionerna 

vårdas och hålles vid liv. Och har de stundom dött, så händer det – som vi här skall få se 

– att de ibland återuppväckes och får nytt liv. Ända till för något år sedan gick de 

kvinnliga konfirmanderna till sin första nattvardsgång, klädda i svart högtidsklänning och 

med vita kragar och vantar, och sedan några år tillbaka har man återinfört seden med 

”läsemöten”, d.v.s. husförhör i hemmen, inte i skolhusen som på de flesta håll ute i sock-

narna. 

  Det var enligt uppgift 1898, som dåvarande komministern G. Hjertström som nytillträdd 

prästman i den lilla gränsbygdssocknen, förordnade om att husförhören i hemmiljö skulle 

utebli, vilket också skedde. I mer än ett halvt sekel har det varit så till för omkring fem år 

sedan, då nuvarande kyrkoherden i V. Torsås John Lindgren satt som präst i Härlunda. 

Tillsammans med intresserade meningsfränder tog han upp frågan om de gammaldags 

husförhörens renässans och den förste, som öppnade sitt hem därför var förre kyrko-

värden och hemmansägaren Alfred Johansson i Vashult och hans måg och dotter Ellen 

och Per Nilsson. Försöket slog väl ut, och numera samlas år efter år rote efter rote till 

gemytlig samvaro och värdig andaktsgemenskap i olika hem. 

  I år var ånyo Vashults gårdars roteinnevånare samlade till slik samvor hos ovan nämnda 

värdfolk, och deras stora, vackra och gästfria hem fylldes snart, i varje fall våning två, av 

folk i alla åldrar, medan skymningen tätnade novemberfuktig utanför fönstren. Nästan 

förvånad blev man av att finna hur många unga och yngre medelålders personer, som 

mötte upp tillsammans med grånade odalmän och deras hustrur, sådana som var med 

redan före sekelskiftet. 

  Det var en förtätad stämning av helg mellan de flämtande ljuslågorna och de uppslagna 

psalmböckerna, alltmedan den berömda Per Hörbergs-golvklockan tickade i sitt hörn 

erinrande om detta, som kallas Tiden och som kanske mer än vanligt en sådan kväll 

tränger sig in i tankarna. 

  Församlingens mycket älskade och aktade prästman, komminister Gustaf Ohlsson och 

kantor Hilding Henriksson, som båda varmt uppskattar denna husförhörssed från fordom, 

tog upp en aftonpsalm, som sjöngs både vackert och andaktsfyllt, varpå bön och betrak-

telse följde, innan sedvanlig genomgång av rotarna med upprop och eventuell korrigering 

av sakuppgifter gjordes. 

  Så vidtog själva förhöret efter uppläsningar av artiklarna, och det var inte minst unga 

flickor, som svarade för såväl läsning som ögonblickliga svar. Men även äldre kvinnor ur 

allmogen förvånade med rent exegetisk kunskap, i det de exempelvis visste, varför man 

talar om Nicenska trosbekännelsen, alltså att staden Nicea och kyrkomötet där en gång i 

nykristen tid givit namn åt denna trosbekännelse. 

  Efter ytterligare psalmsång och bön var själva husförhöret tillända, och kvällens 

värdfolk bjöd till ett kaffebord, upplyst av ljus i stakar, som en gång prytt den forna 

kyrkan i Härlunda, där flera generationer av släktens män tjänstgjort som kyrkovärdar och 

undan för undan lyckats återköpa de rariteter av sakral karaktär, som skingrats på dåtida 

bedrövliga kyrkoauktioner. 

  Medan menigheten avnjöt de timliga håvorna, kunde blicken fägnas av bl.a. en kist-

målning från 1790, där det poängteras, att man må vara än så stark som Phallos och så 

”Skiön som Flora”, så gagnar det föga om sinnet ej är vänt mot Herren Gud. 

  Något av adventsstämning låg under atmosfären av tätnande novembermörker, ny-

bakade pepparkakor i dråsar och äkta tennfat och ljuslågors fladder över gamla och nya 

ting i behaglig blandning. 

  Mycket belåten och berikad i sinnet tog man avsked av denna gård och dess ägare, 

bärande inombords en optimistisk önskan, den nämligen att seden med husförhör i 

hemmen måtte återuppstå, vilket också var denna artikels andemening och förnämsta 

uppgift. Vår tid är sådan, att föga tillfällen till stilla samling och givande andlig gemen-

skap ges. Just därför bör gammaldags läsemöten ånyo komma till heders. 
 

                                                                                                          Helga Lindberg. 
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Ur Smålandsposten N:o 188 Tisdagen den 2 December 1958. 
 

Bilmissöde i Häradsbäck. 
 

  En bilist från Häradsbäck var på lördagsnatten ute för ett bilmissöde ute på vägen mellan 

Häradsbäck – Västra Torsås. 

  Han kom med sin bil från Linkullens dansetablissemang och körde vid Bohult av vägen 

och nedför en hög slänt där bilen törnade mot en sten. En av passagerarna en flicka från 

Västra Torsås slog därvid huvudet i vindrutan. Tillskyndande personer förde flickan till 

läkare i Alvesta och därifrån remitterades hon till lasarettet i Växjö. Hon hade ådragit 

bl.a. hjärnskakning och armbrott. De andra som åkte i bilen fick en del mindre blessyrer. 

 

                                 Från kristna 

                                         verksamheten 
 

Härlunda. 
 

  Adventsöndagen firade 1918 års konfirmander sitt 40-årsjubileum i Härlunda kyrka. De 

jubilerande konfirmanderna samlades i församlingssalen före högmässan och hälsades 

välkomna av komminister Gustaf Ohlsson. Därefter tågade man i samlad trupp till kyrko-

gården, där blommor nedlades vid fem avlidna kamraters gravar. 

  Vid högmässan sjöng kyrkokören under kantor Hilding Henrikssons ledning Voglers 

”Hosianna” och ”Dotter Sion fröjda dig” av G.F. Händel. Efter högmässan höll kommi-

nister Ohlsson tal till de jubilerande och förrättade upprop. Av de 38, som konfirmerades 

1918, var nio avlidna, någon i Amerika och några förhindrade att närvara, men ett 20-tal 

hade kommit tillstädes. Konfirmanderna fick också vara med om en kyrkotagning före 

högmässan, en akt som tyvärr är ganska sällsynt i de flesta församlingar numera, men 

som dock förekommer en och annan gång i Härlunda. Efter högmässan och nattvards-

gången nedlade tre representanter för de jubilerande jämte församlingens komminister en 

krans på konfirmationläraren, komminister Urzanders grav på Almundsryds kyrkogård. 

  På eftermiddagen var samkväm på Hagadals pensionat. Där hälsade initiativtagaren till 

konfirmandträffen, fru Olga Petersson, Krampanäs, välkommen samt läste en av henne 

författad dikt. Komminister Ohlsson framförde de inbjudnas tack samt ett tack från 

komminister Urzanders barn för kransen på faderns grav. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 198 Lördagen den 20 December 1958. 
 
Härlunda SLKF-avdelning, har haft en lyckad och välbesökt Luciafest i bygdegården i 

Häradsbäck.  

  Programmet inleddes mad att folkskollärare Eve Arvidsson, Hällevik, förevisade vackra 

färgbilder från Häradsbäck och Hanö. Därefter höll komminister Gustav Ohlsson 

Härlunda, föredrag om Luciafirandet. Så framträdde Lucian med tärnor, som sjöng och 

deklamerade. Lucia var fröken Lilian Karlsson, Häradsbäck. Som sista programpunkt 

blev det en stunds kaffeservering. 
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Ur Smålandsposten N:o 193 Torsdagen den 11 December 1958. 
 

Nytt sågverk i gång i Häradsbäck 
 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Skog finns 

            mer än nog 

                   i närheten 
 

  I Häradsbäck har direktör Wiktor 

Andersson tagit ett nytt sågverk i bruk 

i sin anläggning. Det nya sågverket får 

en kapacitet på 1.500 stds per år. 

Driften är mekaniserad i mycket stor 

omfattning och anläggningen som 

sådan en av de modernaste i landet. 

Sågen ligger som sig bör mitt i skogen. 

Inom en radie av under 20 km. hämtar 

man virket. Genom ortens läge i södra 

Småland har det slumpat sig så, att 

man hämtar virket från tre landskap. 

  I samband med en pressvisning i tis-

dags demonstrerades anläggningen av 

direktör Andersson. Denne omtalade, 

att arbetet med byggnationen av den 

nya sågen pågått en aktiv tid av fem 

månader. Under driften vid sågen har 

han kommit fram till, att Ari-sågen var 

synnerligen lämplig för de mindre såg-

verken. Installationen av anläggningen 

har utförts av Maskinfabriken i Örn-

sköldsvik. 

  Varför lägger man då en såg just här i 

Häradsbäck? Jo, svarade han, sågen skall ligga i skogen. Och det är gott om privata, 

välskötta skogar runt Häradsbäck. Återväxten är mycket god. Dessutom finns ett tiotal 

Det nyuppförda sågverket, vari också maskincentralen är inrymd. 

Sågmästare Artur Johansson sköter klyvsågen med 

yrkesmannens hela kunnighet. 

Direktör Wiktor Andersson t.h. i samtal med representant 

Olle Karlsson, Alvesta. 
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kronoparker, allt inom en radie av 20 km. Lustigt nog hämtar man virke från tre landskap 

–  Småland, Skåne och Blekinge. 

  I bygden finns också duktigt, yrkeskunnigt folk. Många av de anställda har varit knutna 

till företaget under en lång följd av år. Direktör Andersson startade sin verksamhet år 

1935. 

  När det gäller transporterna, trodde direktör Andersson, att lastbilen gott kunde kon-

kurrera ut järnvägen. Med hjälp av en transporttruck lastar man en bil lika lätt som en 

järnvägsvagn. Från Häradsbäck är det blott åtta km. till Skånegränsen och tio till Ble-

kinge. Men Småland får givetvis svara för den största anparten av råvaran. Därifrån tar 

man cirka 85 procent och de övriga från de två andra landskapen.  

  Kapaciteten blir med den nya anläggningen 1.500 stds per år. Det är inte så roligt, att 

lämna dessa uppgifter i dagens läge, tyckte direktör Andersson. Konjunkturerna är dåliga, 

men han trodde säkert, att de skulle bli bättre. 

  Företaget har ett eget exportkontor i Karlshamn och tar således också hand om exporten. 

Denna går till 80 procent över denna hamn och resten över Halmstad och Göteborg. 

Avnämare är till 75 procent England, till 10 Tyskland och till 15 Holland och Belgien. 

  Sedan representant Olle Karlsson, Alvesta, lämnat några tekniska förklaringar till 

anläggningen, som är automatiserad i mycket stor utsträckning, övergick man till att bese 

sågen i arbete. Från timmertransportören passerade stocken först en cirkelsåg och virket 

går därefter till klyvsågen. Avfallsveden har man tidigare delvis kolat, delvis sålt till 

industribränsle. Nu skall man montera in en flistugg, som säkert blir värdefull. Sist 

sorteras bräderna i 45 fack. Där lastas de direkt på en tralla. När denna är fullastad, rullas 

den ut på sitt spår och det färdiga 

paketet hämtas av den special-

byggda trucken, som för det till 

brädgården. 

  Totalt sysselsätter sågverket i 

Häradsbäck 20 personer, därav 

hälften vid sågen. Vintertid 

sysselsättes 30–40 man ytterligare 

i skogen. 

  Även ångcentralen och pann-

centralen är inrymda i byggnaden. 

Ångmaskinen är en Bolinders 

ventilmaskin, som ger 250 häst-

krafter. Vatten får man från egen 

djupvattenbrunn, vilken ger 5.000 

timliter. 

  För de anställdas trevnad är det 

väl sörjt. Man har inrett ett 

lunchrum i såghuset och under 

kontorbyggnaden finns en bastu 

med bl.a. duschrum.  

  Efter visningen samlades 

entreprenörer m.fl. på hotellet i 

Älmhult. Här hälsade direktör 

Andersson välkommen. I sitt 

anförande gav han en mycket god 

eloge åt förvaltare Karl Magnus-

son, som burit den största bördan, 

när det gällt nybyggnadens till-

blivelse. 

  Direktör Abr. Abrahamsson, 

Växjö, talade för Södra Sveriges 

trävaruexportförening och lyck-

Wictor  

Andersson 
Sågverk och Hyvleri 

HÄRADSBÄCK. Tel. 9. 

KÖPER: Skogar på rot och sågtimmer av fur och gran. 

SÄLJER: Hyvlade och sågade trävaror. 

Elektriska 

Installationsbyrån 
Vislanda. Tel. 3. 

Filialer: Häradsbäck, Tel. 12.  – Grimslöv, Tel. 189. 

 
Entreprenör vid Wictor Anderssons nybyggnad i Härads- 

bäck för el-installationerna, generatorsutrustningen 

samt de elektriska motorerna. 

Hjalmar Karlsson 
Häradsbäck. Tel. 11. 

Välsorterad lanthandel med försäljning av byggnadsmaterial, 

gödning, utsäde samt fodervaror. 

Leverantör av byggnadsvaror till AB Wictor Anderssons 

sågverk, Häradsbäck. 
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önskade till den moderna anläggningen. Detsamma gjorde nämndeman G. Rogdahl för 

sågverksägareföreningen i bygden. För Almundsryds köping talade kommunal-

fullmäktiges ordf. Rudolf Jonsson, som förklarade sig mycket nöjd med att orten har en 

industri, som utvidgar och går framåt. F.d. kommunalnämndsordförande Carl Gustafsson, 

Häradsbäck, uttryckte delförsamlingens glädje över företagets framgångar. För entre-

prenörer och leverantörer talade bl.a. representant Olle Karlsson, Alvesta, direktör Göte 

Björklund, Kristianstad, och direktör Bernt Dyrebo, Ljungby. 

  Entreprenörer och leverantörer har varit Elbyrån, Vislanda, smedmästare Karl Åberg, 

Häradsbäck, murarmästare H. Spjut, Lammhult, AB Maskinfabriken, Örnsköldsvik, 

Långebro mek. Verkstad, Dyrebomaskiner, Ljungby, AB Cementmaterial, Asarum, 

Karlshamns byggnadsvaror och handl. Hjalmar Karlsson, Häradsbäck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 1 Lördagen den 3 Januari 1959. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
    

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 3 Torsdagen den 8 Januari 1959. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Nilsson 

Asta Jönsson 

Ålshult.                             Häradsbäck. 

Nyårsafton.                           

Nils Olofsson 

Kristina Johansson 

Häradsbäck.                      Häradsbäck. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

Erik Jonsson 

Ingrid Svensson 

Härlunda.                              Härlunda.                                     

Trettondagsafton 1959.                           

                                

 

 

Förlovade 

Hr Jonny Axelsson, Härlunda, med 

maka Kerstin, född Johansson, Löns-

boda.   (Foto: Hansa-Foto, Älmhult). 
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                                 Från kristna 

                                         verksamheten 
 

Härlunda. 
 

  De gångna helgernas gudstjänster i Härlunda har firats på ett traditionsenligt och värdigt 

sätt. Juldagen hölls ottesång omedelbart följd av högmässa. Vid båda gudstjänsterna 

tjänstgjorde komminister Ohlsson och kyrkokören sjöng under ledning av kantor 

Henriksson ottesången ”O, du saliga, o, du heliga” och vid högmässan ”Ett litet barn är 

fött i dag” av Bartoholomeus Geseius. Kantor Henriksson sjöng solo ”O, helga natt” av 

Adolph Adam. Kollekt upptogs till Lutherska världsförbundets flyktinghjälp. Den 

uppgick till 227 kronor. Nyårsdagen predikade komminister Ohlsson över dagens text om 

”Vad innebär ett gott nytt år?” Kyrkokören medverkade även i denna gudstjänst och sjöng 

”Din godhet rätt att lova” i sättning av B. Geseius. Trettondedagens högmässa var som 

vanligt anordnad som ljusgudstjänst och övervars av en ganska talrik menighet. 

Komminister Ohlsson predikade om ”Kristus, världens ljus” och kyrkokören sjöng två 

hymner ”Det brinner en stjärna” av Albert Runbäck och efter predikan ”Kring jorden 

skall höras” av Ivar Widén. Kollekten till Svenska kyrkans mission uppgick till 711 

kronor, den högsta missionskollekt, som hittills uppburits i församlingen, och som efter 

församlingens folkmängd anses ganska god. 

 

Ur Smålandsposten N:o 5 Måndagen den 12 Januari 1959. 
 

Rock-kung kom ej 

till Linkullen. 
 

  På lördagskvällen var det synnerligen livliga protester på Linkullens danspalats i 

Häradsbäck. Man hade annonserat, att Rock-Ragge skulle komma på besök, men han 

kom aldrig. Arrangörerna förklarar, att det berodde på ett missgrepp från Rock-Ragges 

impressarios sida. Denne hade ordnat ett engagemang åt honom i Ödåkra mellan 21,30 – 

22. På Linkullen var framträdandet satt till kl. 23! Det fanns således ingen möjlighet att 

hinna i tid. Kl. 0,40 kom han emellertid fram, men då satt det bara några ledsna arran-

görer i de rymliga lokalerna! Något besked om missgreppet fick man inte heller under 

kvällen, varför man hela tiden hoppades att det blott skulle vara fråga om en s.k. vanlig 

försening. 

  

Ur Smålandsposten N:o 18 Tisdagen den 3 Februari 1959. 
 
Bröllop. 
 

  I Härlunda kyrka sammanvigdes efter ljusgudstjänsten 

kyndelsmässodagen cementgjuteriarbetaren David Karlsson, 

Markaryd, och Alice Johansson, dotter till f.d. hemmansägaren 

Ernst Johansson och hans maka Anna född Petersson, 

Häradsbäck, tidigare bosatta i Långhult. Brudparet intågade till 

tonerna av ”Brudkören” ur Lohengrin. Komminister Gustaf 

Ohlsson förrättade vigseln och höll vigseltal med ledning av 

Jak. 1: 17 ”Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker 

komma ned ovanifrån från himlaljusens Fader”. Kantor 

Henriksson sjöng från läktaren ”Det är en kostelig ting” av 

Gunnar Wennerberg. Brudparet lämnade kyrkan, medan kantor 

Henriksson spelade ”Preludium” av D. Buxtehude. Efter 

vigseln gavs middag i brudens gamla hem i Långhult. Därvid 

hyllades brudparet med tal av vigselförrättaren och kantor 

Henriksson, samt med telegram, sång och salut. Hr David Karlsson, Markaryd, med 

maka Alice f. Johansson, Häradsbäck. 

(Foto: Hansa-Foto, Älmhult). 
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Ur Smålandsposten N:o 22 Tisdagen den 10 Februari 1959. 
 

Dödsfall. 
 

Axel Johansson †. Helt oväntat avled i lördags i sitt 

hem förre hemmansägaren Axel Johansson, 

Godhult, Härlunda, i en ålder av 76 år. 

  Han var född i Vashult, nämnda socken, där han 

också tillbringade sina uppväxt- och ungdomsår. 

Vid tiden för sitt giftermål 1911 köpte han en jord-

bruksfastighet i Godhult, som makarna sedan 

innehaft och brukat i många årtionden. Han har 

även länge och i stor utsträckning arbetat i skogs-

avverkningarna i hemtrakten och var en skötsam 

och dugande man. Sin gård förbättrade han på olika 

sätt och ägnade all sin tid däråt. Han var stillsam 

och sympatisk 

  Närmast sörjande är maka och fyra barn samt 

åldrig broder. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 28 Lördagen den 21 Februari 1959. 
 

Dödsfall. 
 

Ida Kristina Svensson †. I onsdags avled på 

sjukhus i Växjö fru Ida Kristina Svensson, Lock-

hult, Häradsbäck, i en ålder av 72 år. 

  Hon var född i Virestad, där hon under ungdoms-

åren arbetade i föräldrarnas jordbruk. I samband 

med giftermål övertog makarna hennes föräldragård 

i Lockhult. Efter några år såldes gården, och fru 

Svensson flyttade tillsammans med sin dotter till en 

mindre gård under Lockhult. I sin krafts dagar var 

hon en mycket arbetsam och duktig människa. 

  Närmast sörjande är dottern Ester, gift med lant-

brukare Johan Nilsson, Lockhult. I sorgen deltar 

barnbarn, övrig släkt och vänner. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Min älskade maka, 

vår käre lille Far, 

Farfar och Morfar 

Axel Johansson 
har i dag hastigt avlidit i sitt 77:e 

levnadsår. Djupt sörjd och saknad 

men i ljust och tacksamt minne 

bevarad. 

Godhult, Häradsbäck den 8 febr. 1959. 

ALMA JOHANSSON 

Gurli och Henry 

Hildur och Verner 

Josef 

Hugo och Thina 

Thure 

Barnbarn. Broder. 

Ett strävsamt liv har slocknat ut 

En flitig hand har domnat. 

Fars arbetsdag har tagit slut 

Fars trötta huvud somnat. 

 

 

 
 

Vår kära mor och mormor 

Ida Kristina 

Svensson 
* 30/1 1887 

har i dag efter en längre tids sjukdom 

lugnt och stilla insomnat sörjd och 

saknad av oss, släkt och vänner. 

Låkhult 18/2 1959. 

ESTER och JOHAN 

Karl-Erik. 

Gösta. 

Jan.  

Bertil. 

Ett strävsamt liv har slocknat ut. 

En flitig hand har domnat. 

Din arbetsdag har nått sitt slut, 
Ditt trötta huvud somnat. 

Sv. ps. 553. 
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Ur Smålandsposten N:o 30 Tisdagen den 24 Februari 1959. 
 

Väsktjuv fast på Linkullen. 
 

  Rydpolisen gjorde i lördags ett kap på Linkullen i Häradsbäck, då en yngling från 

Älmhult togs på bar gärning när han länsade en damväska i garderoben. 

  Småstölder av denna sort har en längre tid pågått på Linkullen, och polisen hade i lör-

dags ställt sig att spionera. Den bevakningen kröntes med framgång, när ynglingen gick 

direkt i fällan. De förra stölderna förnekade han men han är starkt misstänkt. Han var vid 

tillfället ganska berusad och polisen förde honom till arresten i Älmhult. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 33 Måndagen den 2 Mars 1959. 
 

Billarp-posten 

indragen. 
 

  Den 28 februari stängdes poststationen i Billarp, Smålands sydligaste, för sista gången. 

  Poststationen är nämligen från den 1 mars indragen. Poststationsföreståndare Ragnar 

Svensson kunde då göra den sista redovisningen under sin långa tid som föreståndare. 

Posten kommer hädanefter att utdelas genom lantbrevbärare från Häradsbäck och från 

Lönsboda. Poststationsföreståndare Svensson som så troget skött postsysslan under de 

gångna åren kommer dock inre att sluta vid Kungliga postverket, utan han kommer att 

tjänstgöra som lantbrevbärare på den nya lantbrevbäringlinjen som utgår från post-

stationen i Häradsbäck. 

  Lördagen blir för många frimärkssamlare en stor dag, då det var sista chansen att få brev 

poststämplade med stämpeln Billarp. Och många filatelister kom också ihåg denna sista 

dag och fick sin s.k. sistadagsstämpel. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 34 Tisdagen den 3 Mars 1959. 
 
Härlundakretsen av Svenska Röda korset, har haft årsmöte i bygdegården i Härads-

bäck. Av styrelsens berättelse framgick bl.a. att kretsens medlemsantal nu uppgår till 116. 

Genom kretsens försorg har en husmor under förra året beretts semestervistelse i Öjaby 

och kretsen har även bekostat vistelsen för två barn å koloni. En kyrksöndag var anordnad 

å Härlunda gångedag i september månad. Då fruktskörden blev dålig i Norrland har frukt 

insamlats och skickats dit. 

  Styrelsen fick följande utseende: v. ordf. fröken Nina Olsson, Olsbo, Häradsbäck, sekr. 

fru Lilly Kroon, Häradsbäck, kassör fru Dorotea Johansson, Häradsbäck, materiel-

förvaltare föreståndarinnan Vera Axelsson, Vårdhemmet, Häradsbäck, fru Linnéa Åberg, 

Häradsbäck, fru Mildred Johansson, Häradsbäck och Edit Nilsson, Långhult, Häradsbäck.  

  Ordf. komminister Ohlsson hälsade den nya styrelseledamoten fröken Nina Olsson, 

Olsbo, välkommen inom styrelsen och uppmanade de husmödrar, som är intresserade av 

husmoderssemester att de kommer in med sina ansökningar i rätt tid, en månad i förväg, 

och samma förhållande, då det gäller barnen, som skall på kolonivistelse. En auktion 

planeras och det har preliminärt bestämts att den kommer att hållas den 20 mars. 

  Efter kaffedrickning höll fröken Tora Zetterlund, Växjö, föredrag över ämnet ”Hastiga 

sjukdomsfall i hemmet”. 
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Ur Smålandsposten N:o 39 Torsdagen den 12 Mars 1959. 
 

Årets första sippa 
 

  I går överräcktes till redaktionen en fullt utslagen vitsippa. De hade sett dagens ljus i Häradsbäck 

och hittats där av en åttaårig flicka – Maivor Brennander. 

  När hände det senast, att en vitsippa blev plockad i början av mars i Småland ? 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 51 Lördagen 4 April 1959. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 64 Måndagen den 27 April 1959. 
 

            80-åring   

80 år fyller i morgon f. hemmansägaren Henrik Vilhelm Pettersson, 

Björnhult, Härlunda. 

  Jubilaren är född i V. Torsås. Redan som 10-åring fick han följa med 

sin far uti bygden och sy. Eftersom syskonskaran var stor i hemmet och 

utkomstmöjligheterna små, blev det för föräldrarna att se sig om efter 

ett större lantbruk. 1893 flyttade familjen till Härlunda, där man köpt en 

gård, som då omfattade hela Björnhult. Gården, som hade en areal av 

600 tunnland, var i dåligt skick. Det blev på denna gård, som Pettersson 

kom att utföra sin mest betydelsefulla livsgärning. I ett 15-tal år var han 

föräldrarnas hjälp vid brukandet av den stora gården. Vid 1910-talets 

början skulle gården säljas. Pettersson övertog halva gården och en 

broder den andra hälften. Lantmätning blev aktuell, alla hus måste 

nybyggas. Efter två år var lantmätningen klar. 1912 uppfördes en ny 

ladugård i två våningar. 1917 uppfördes nytt boningshus samt ekonomibyggnad. Jordbruket har 

under den tid jubilaren innehaft gården genomgått stora förbättringar genom utdikning och 

stenröjning. Jordbrukarnas politiska såväl som ekonomiska föreningar har hr Pettersson varit 

ansluten till redan från början. Bl.a. innehar han diplom för 40-årigt medlemskap i Härlunda BF-

avdelning. 

  Efter att ha varit självägande bonde i 42 år överlät han gården för sex år sedan till sin yngste son 

och flyttade in i en villa, som han låtit uppföra åt sig och sin maka strax intill det gamla hemmet. 

 

 

Gunnar Nilsson 

Barbro Johansson 

Ryd.                                  Häradsbäck.                                                

Arthur Frantz 

Viola Bernersson 

Älmhult.                           Häradsbäck. 

Påskafton. 

 

Förlovade HÄRLUNDA 
Lösöreauktion 

  Fredagen d. 10 april 1959 kl. 12 
låter Betty Tomasson, Allemåla, på 

grund av gårdens försäljning genom 

offentlig auktion försälja alla yttre in-

ventarier och en del inre lösbo, varav 

nämnes: 

  Gummihjulsvagn, åk- och arbets-

kälkar, slåttermaskin, 1 hästars med av-

läggare, hästräfsa, årder, harvar, plog, 

häckar, krakstör, värpreden, våg, trans-

portflaskor, handredskap m.m. 

  Diverse möbler, vävstol, grammofon 

med skivor, koppar m.m. 

  Auktionsvillkoren tillkännagives vid 

auktionens början. 

  Häradsbäck den 3/4 1959. 

                         ERNST LINDBERG. 
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Ur Smålandsposten N:o 60 Måndagen den 20 April 1959. 
 

Dödsfall. 
 

Hjalmar Karlsson †. I lördags avled efter en 

kortare tids sjukdom handlanden Hjalmar Karlsson, 

Häradsbäck, i sitt 57:e levnadsår. Han var född i 

Linneryd och sysslade i sin tidigaste ungdom med 

diverse arbeten. Sin affärsbana började han som 

resande i Norrland, för en firma i Höör. År 1936 

genomgick han Ågrens handelsskola i Växjö, varpå 

han året därpå inköpte den affärsfastighet, som han 

innehade vid sin död. Sin affär, som till en början 

var en speceri- och diverseaffär, utvecklade han 

med stor skicklighet till en betydande affärsrörelse, 

som nu även innefattar manufaktur- och herr-

ekipering. Redan i ungdomen var han intresserad 

för ideellt arbete. Sålunda var han med om att starta 

NTO-logen i Bökås, Linneryd, och den drivande 

kraften när ortens ordenshus tillkom. Inom Här-

lunda socken har han deltagit i det kommunala 

arbetet. Sålunda har han varit ordförande i nykter-

hetsnämnden, ledamot av styrelsen för Almunds-

ryds sparbank samt taxeringsnämnden. Sedan några 

år tillbaka tillhörde han Sirius-Orden, Älmhult. 

  Hans fritidssysselsättning har främst varit fiske. 

Intresset för jord- och skogsbruk har han ej släppt, 

trots den omfattande affärsverksamheten. För några 

år sedan förvärvade han därför en skogsfastighet. 

Genom sin redbarhet i alla hänseenden har han fått 

röna stort förtroende och stor vänskap i alla de 

kretsar han verkat. Hans till synes allt för tidiga 

bortgång har därför väckt stor förstämning i hans bygd långt utanför hemmet och bekant-

skapskretsen. 

  Närmast sörjande är maka, f. Håkansson, döttrarna Siv och Lilian och sonen Ingemar. Dessutom 

sörjes han av syskon, svärföräldrar och en stor vänkrets.  

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 67 Lördagen den 2 Maj 1959. 
 

                            Dramatisk tjuvjakt 
med skottlossning 

                                        i Häradsbäcksskog 
 

  En dramatisk tjuvjakt med skottlossning utspelades natten till i går i Häradsbäck, där 

polisman Jens Johansson, Ryd, utsattes för uttalat hot om att bli skjuten. Tjuven hade 

dock inte någon revolver. Först sedan hr Johansson skjutit i marken ett par skott och efter 

ett våldsamt handgemäng ute i skogen kapitulerade tjuven. 

  Vid tretiden på natten observerade ett par flickor i Häradsbäck, att en person, klädd i ljus 

rock, gick omkring i Lindblads lanthandel samt lyste sig för med en ficklampa. Eftersom 

det näppeligen kunde vara ägaren eller någon annan, som hade legitimt ärende, förstod 

flickorna att det var ugglor i mossen. De skyndade att alarmera ägaren till affären, som 

bor i ett annat hus i samhället, och denne ringde omedelbart polisen i Ryd. 

  Polisman Jens Johansson var på mindre än en kvart på platsen, som dock ligger c:a 2 mil 

från Ryd. Tillsammans undersökte Lindblad och Johansson affärsfastigheten, och de 

 

 

 
 

Min käre och uppoffrande 

Make 

och vår älskade lilla Pappa 

Handlanden 

Hjalmar Karlsson 
* 5/12 1902 

† 18/4 1959 

har i dag lämnat oss, släkt och 

vänner i djupaste sorg och saknad. 

Häradsbäck den 18 april 1959. 

GRETA KARLSSON 

Siv,  Lilian,  Ingemar. 

Hur tomt är allt vad världen har 

Hur kort dess nöjen varar! 
Snart stundar natten,  

då envar 

av oss skall hädanfara. 
Och då vad är all lycka här 

emot det löftet: ”Var jag är där 

där skolen I ock vara”. 

Sv. ps. 119:5. 

Jordfästningen äger rum i Härlunda kyrka 

söndagen den 26 april kl. 10,00. 
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kunde konstatera, att kassaapparaten var sönderhuggen med en isbill, som tagits i affären. 

Växelkassan var länsad. Däremot hade tjuven ej observerat en glasburk, som var fylld 

med sedlar och som stod alldeles i närheten av kassaapparaten.  

  Ingen människa syntes till och tjuven hade tydligen blivit skrämd och skuddat stoftet av 

sina fötter. Plötsligt kom emellertid de båda uppmärksamma flickorna tillbaka och 

rapporterade, att de sett något vitt skymta i närbelägna AB Victor Anderssons brädgård. 

Polisman Johansson gjorde då en snabbundersökning av brädgården men kunde ej finna 

någon. Återkommen upp på landsvägen fick han emellertid se en storväxt man i ljust s.k. 

Ghandi-skynke cykla förbi på huvudvägen mot Älmhult. 

  Johansson fann det hela misstänkt i all synnerhet, som mannen höll mycket hög fart och 

han kastade sig genast i sin bil för att köra ifatt cyklisten. Denne svängde då in på gamla 

landsvägen förbi Linkullen och fortsatte i rasande fart. Johansson körde ifatt honom och 

anropade honom, men han stannade inte utan fortsatte in på en liten skogsväg. Här kunde 

ej polisens bil gå fram, varför han måste fortsätta jakten springande. Snart tog skogsvägen 

slut vid några gamla, numera nedlagda kolugnar, och här hade mannen fattat posto och 

tagit upp ett föremål ur fickan. Han höll det som en revolver och skrek:  

 – Kom ej hit för då skjuter jag! 

  Även Johansson drog då sin tjänsterevolver och sköt ett par skott i marken framför 

mannen, vilken blev rädd och kastade det han hade i handen. Det visade sig sedan vara en 

flacktång. 

  Nu började ett våldsamt handgemäng. Mannen var storväxt och stark, mycket lång och 

hade armar som en gorilla. Polisman Johansson lyckades dock efter en kort strid låsa hans 

armar på ryggen, och under fortsatt motstånd kunde han leda honom tillbaka den ganska 

långa vägen till affären, där affärsinnehavaren kom till hjälp. Man ringde här efter 

förstärkning, och medan man väntade höll man förhör med mannen. Han nekade först 

bestämt till inbrotten, men polisman Johansson hade märkt att växelpengar i massor hade 

ramlat ur hans fickor under slagsmålet, och vid kroppsvisitering visade det sig att han 

hade fickorna fulla med enkronor och 50-öringar, och inför dessa graverande bevis fann 

han för gott att till slut erkänna. 

  Mannen, som är 48 år gammal, är bördig från Bräkne-Hoby. Han hade nu närmast rymt 

från fångvårdsanstalten Hall och var därifrån efterlyst. Han fick först tillbringa några 

timmar i arresten i Ryd, varifrån han fördes vidare till Växjö f.v.b. till Hall. 

  På morgonen 1:sta maj uppdagades ännu ett inbrott i Häradsbäck, vilket troligen 

förövats av den anhållne. I den gemensamma kylanläggningen mitt emot Hjalmar 

Karlssons affär hade en objuden gäst brutit sig in. Här hade sedan tre frysfack bänts upp 

och länsats på ätbart innehåll. 

 

Kraftig krock i Häradsbäck. 
 

  Stora materiella skador uppstod vid en krock mellan två personbilar i Häradsbäck på 

onsdagskvällen. Olyckan inträffade vid Amundshylte, där en bil från trakten kom ut från 

en sidoväg samtidigt som en bil, hemmahörande i Liatorp, kom körande på länsvägen 

mellan Älmhult och Ryd. 

  Sammanstötningen blev svår, och båda bilarna blev så illa tilltygade, att de fick trans-

porteras från platsen med bärgningsbilar. Föraren av Liatorps-bilen fick ett krossår i 

ansiktet samt skador på ena benet. 

  Polisen i Ryd har hand om utredningen. 

 

Våren i Häradsbäck. Bygdegårdsföreningen hade arrangerat valborgsmässofirande i 

Häradsbäck. Vid majbålet talade komminister Gustav Ohlsson, Härlunda, och Härlunda 

kyrkokör under ledning av kantor Hilding Henriksson, Häradsbäck, svarade för vacker 

sång. I bygdegården där men därefter samlades bestod programmet av en revyföreställ-

ning. Det var Gösta Andersson, Hultaberg, Killeberg, och hans revygäng som framförde 

revyn ”Vi rullar upp”. Vidare förekom filmförevisning och servering. 
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Ur Smålandsposten N:o 70 Fredagen den 8 Maj 1959. 
 
Kursslut i Häradsbäck.  Almundsryds yrkesskolor avslutade i måndags kväll de kurser, 

som pågått i Häradsbäck under den gångna vintern och våren. Avslutningssamkvämet var 

förlagt till bygdegården i Häradsbäck. 

  De kurser, som avslutades var en kurs i engelska med 13 deltagare med folkskol-

lärarinnan Kerstin Ohlsson, Häradsbäck, som lärarinna och en kurs i maskinskrivning 

med 12 elever, och ledare för denna kurs har varit fru Alice Thorén, Ryd. Den engelska 

kursen har omfattat 90 timmar och maskinskrivningskursen 60 timmar. 

  Yrkesskolans rektor kamrer Sture Thorén, Ryd, hälsade välkommen, varefter följde 

sång- och musikunderhållning av studerande Leif Adolfsson, Häradsbäck. Efter kaffe-

servering framträdde ånyo Leif Adolfsson med underhållning varpå det blev förevisning 

av tre filmer bl.a. en vacker färgfilm från Svenska Jägareförbundet ”Sommarland”. 

Landstingsman Torsten Johansson, Rimshult, tackade å yrkesrådets vägnar såväl elever 

som lärare och uttryckte sin tillfredställelse över att det blivit ett allt större intresse för 

yrkesskoleundervisningen i bygden. Yrkesskolan kommer igen nästa år och yrkesrådet är 

tacksamt för uppslag till nya kurser. Hr Johansson framförde också ett tack till Leif 

Adolfsson för den trevliga underhållning, han presenterat under kvällen. 

  Därefter utdelade kamrer Thorén intyg till eleverna i de båda kurserna. Till de båda 

kurslärarinnorna överlämnades blommor och presenter genom hr Billy Rahm, Härads-

bäck. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 73 Tisdagen den 12 Maj 1959. 
 

Chockad av ormbett. 
 

  Då en dansk baron och hans maka på söndagen var på promenad till en sommarstuga i 

Vashult, Härlunda, i sällskap med stugans ägare, en lantbrukare och hans familj, blev 

baronessan biten i benet av en huggorm. Hon blev därtill påtagligt chockad och måste 

bäras av sin make till Vashults gård, där bil rekvirerades till läkare. Under det hennes 

make vandrade fram i terrängen med sin maka i armarna, råkade även han trampa på en 

huggorm, dock utan att bli biten.  

  Det är ovisst, om de småländska markerna alltjämt lockar den danske baronen och hans 

kone. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 74 Torsdagen den 14 Maj 1959. 
 

Skadad Ryd-bo låg i skogen 

fyra timmar. 
 

  I fyra och en halv timme fick 66-årige lantbrukaren Robert Svensson i Spjutaretorp, 

Almundsryd, ligga svårt skadad i skogen efter en olyckshändelse innan hjälp anlände. 

  Han skulle med hästskjuts hämta ett lass hö från en lada i skogen. Han körde ut tidigt på 

förmiddagen, och när han var på väg hem råkade lasset välta. Därvid föll han så olyckligt 

att han slog höften i en sten och bröt lårbenshalsen. Han blev liggande oförmögen att resa 

sig och med svåra plågor. Hästen stannade på platsen. 

  Omsider blev hans maka orolig och gick för att söka honom. När hon fann honom, hade 

han legat i skogen i över fyra och en halv timme. Hon larmade sjukbil från Ryd, och den 

skadade fördes till Tingsryds sjukstuga, varifrån han remitterades till Växjö lasarett. 

Enligt uppgift är skadan av allvarlig natur. 
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Ur Smålandsposten N:o 77 Torsdagen den 21 Maj 1959. 
 

Dödsfall. 
 

Otto Jönsson †. I sitt hem avled annandag pingst 

f.d. lantbrukaren Otto Jönsson, Uthövdan, Virestad, 

efter en tids sjukdom. 

  Jönsson var född i Hästskobäck, Härlunda, 1877. I 

unga år utvandrade han till Amerika, där han var 

verksam inom skilda yrken. Återkommen till Sve-

rige ingick han äktenskap och inköpte Uthövdan 

Södergård som han innehade och brukade till 1944, 

då den överläts till sonen. Makarna Jönsson flyttade 

härefter till en annan fastighet i samma by. Jönsson 

har varit änkling sedan 1948. Hans levnad känne-

tecknades av redbarhet och arbetsvilja. Han hade en 

god hälsa och ända tills sjukdom bröt hans krafter 

syntes han i verksamhet. 

  Närmast sörjande är en son och tre döttrar jämte 

deras familjer. Dottern Olga är gift och bosatt i Ryd, 

sonen Gunnar innehar fädernegården Uthövdan, 

dottern Gulli, gift och bosatt i Lenhovda samt dot-

tern Anna är gift och bosatt i Uthövdan, Virestad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Bröllop. 
 

  Dubbelbröllop ägde rum i 

Härlunda kyrka pingstafton, 

då hemmansägare Gunnar 

Nilsson, Långasjömåla, sam-

manvigdes med ålderdoms-

hemsföreståndarinnan Rosa 

Kronblad, dotter till pensions-

nämndsordförande Erik Kron-

blad och hans maka, Ryd, och 

chauffören Rune Kronblad 

och fröken Gerda Karlsson, 

Ryd, dotter till hemmans-

ägaren Karl Alfred Johannes-

son och hans maka f. Peters-

son, Truvedstorp, Härlunda. 

När brudparen, företrädda av 

brudnäbb tågade in i kyrkan 

utförde kantor Henriksson på orgeln ”Bröllopsmarschen” ur ”En midsommarnattsdröm” av Men-

delsohn. Komminister Ohlsson förrättade vigseln och höll tal till brudparen. Kantor Henriksson 

sjöng ”Det är en kostelig ting” av G. Wennerberg. Brudparen lämnade kyrkan till tonerna av 

”Preludium i F-dur” av J.K.F. Fischer. Efter vigseln gavs middag på nya hotellet i Ryd, varvid 

brudparen hyllades med tal av hr Kronblad, vigselförrättaren och kantor Henriksson samt ett stort 

antal telegram. 

 

 

 

 
 

Vår käre far, 

morfar och farfar 

Otto Jönsson 
* 27/12 1877 

har i dag stilla ingått i den eviga 

vilan. Djupt sörjd och saknad, men i 

ljusaste minne bevarad av oss, övrig 

släkt och vänner. 

Uthövdan, Virestad den 18 maj 1959. 

OLGA – KARL  

Carola, Lillian 

GUNNAR – HANNA 

Lennart, Ingrid, Anders, Agneta 

GULLI – EVALD 

Harald 

ANNA - CLAS 

Margit, Kennerth, Irma, Birger 

Klockorna ringa sakta till ro, 

Far har gått till ett ljusare bo, 

Aftonens stjärna tindrar så blid 
Sov lilla Far, vila i frid! 

Sv. ps. 376. 

Hr Rune Kronblad med maka Gerd, f. 

Karlsson, Ryd.  

(Foto: Södrings, Tingsryd). 

Hr Gunnar Nilsson, Härlunda, med 

maka Rosa, f. Kronblad, Ryd.  

(Foto: Södrings, Tingsryd). 
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Från Härlunda, meddelas: 

  En olyckshändelse har inträffat i häradsbäck, då maskinist Sven Svensson, Härlenäs, 

under en cykeltur hade som passagerare sin åttaårige son. Det bar sig inte bättre än att 

pojken fick ena foten i hjulet och blev skadad, varför läkare i Älmhult måste anlitas. 

Pojken remitterades till lasarettet i Ljungby, där man såg om skadorna. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 78 Lördagen den 23 Maj 1959. 
 

Dödsfall. 
 

Martina Kristina Svensson †. Änkefru Martina 

Kristina Svensson, Amundshylte, Härlunda, har 

efter en tids sjukdom avlidit i en ålder av 74 år. 

  Den avlidna var född i Härlunda och dotter till 

dåvarande gästgivaren Magnus Olsson, Häradsbäck. 

Moderlös vid endast 17 års ålder och äldst bland 

syskonen fick hon vara fadern behjälplig med det 

ansvarsfulla och krävande arbete som åvilar ett 

gästgiveri. Förutom detta var det ett stort lantbruk 

att förestå samt omsorgen om många syskon. År 

1907 ingick hon äktenskap med Alfred Svensson 

och makarna arrenderade i samband med detta 

prästbostället i Häradsbäck en följd av år. Senare 

köptes ett lantbruk i Krampamåla, Härlunda, och 

där utförde hon ett berömvärt arbete. Hon har fostrat 

nio barn till dugande medborgare. Eftersom kraf-

terna avtog överläts hemmet till sonen Axel, och 

makarna köpte den villa Amundshylte, vari hon 

bodde vid sin bortgång. Hon var änka sedan 1955. 

  Hon sörjes av nio barn, dottern Ada är gift med 

lantbrukaren Oskar Johansson, Långhult, Fritz 

boende i Växjö, Mauritz snickare och bor i Älmhult, 

dottern Emmy, Axel innehar fädernegården, Edit 

gift med betongarbetare Gösta Karlsson, Hovman-

torp, Erik innehar konditori i Älmhult, Ingrid vistas 

i hemmet och har givit modern en god och kärleks-

full omvårdnad. Sven bor i Västerås och arbetar på ASEA. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 83 Måndagen den 1 Juni 1959. 
 
Bröllop. 
 

  I Härlunda kyrka sammanvigdes i lördags posttjänstemannen Ove Malm, Älmhult, och hus-

föreståndarinnan Anna Johansson, dotter till hemmansägaren Ejnar Johansson och hans maka, f. 

Karlsson, Ellagölshult. När brudparet intågade i kyrkan, spelade kantor Henriksson ”Brudkören ur 

Lohengrin” av Wagner. Komminister Ohlsson förrättade vigseln och höll tal med ledning av Matt. 

10: 8. Kantor Henriksson sjöng ”Med tacksam röst och tacksam själ” av H. Weman. Därefter 

lämnade brudparet kyrkan till tonerna av ”Preludium i B-dur” av J.S. Bach. Efter vigseln gavs 

middag i Härlunda bygdegård. Därvid hyllades brudparet med tal av brudens fader, vigsel-

förrättaren, kantor Henriksson m.fl. samt med ett stort antal telegram. 

 

 

 

 
 

Vår kära Mor 

Mormor och Farmor 

Martina Kristina 

Svensson 
har i dag stilla insomnat i sitt 75:e 

levnadsår, djupt sörjd och i tacksamt 

minne bevarad av oss barn, 

barnbarn, syskon, släkt och vänner. 

Amundshylte, Häradsbäck den 21 maj 

1959. 

BARNEN. 

Snäll och god Du alltid varit 
Utan klagan smärtan bar 

Ingen vet vad Du har lidit 

Nu Du vilan funnit har 
Svår är sorgen tung att bära, 

Tomt det är i hemmets vrå 

Men vad allt Du gav oss kära 
Finns i minnet kvar ändå. 

Sv. ps. 265. 
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Ur Smålandsposten N:o 88 Tisdagen den 9 Juni 1959. 
 
Skogsbrandstillbud i Härlunda.  Ett tillbud till skogsbrand inträffade på söndags-

eftermiddagen i Bromåla, Härlunda, strax vid vägskälet i Verahult. 

  Branden observerades av hr Gustaf Olsson, Billarp, som skyndsamt uppsökte närmaste 

telefon, varifrån Härlunda brandkår larmades. Den var snabbt på platsen och med det 

förarbete, som gjorts av tillskyndande personer kunde elden snabbt bekämpas trots att 

inget vatten fanns i närheten. För eftersläckning måste vatten därför köras till platsen. Det 

avbrända området var endast något hundratal kvm. Elden har troligen orsakats av en 

cigarett eller tändsticka, emedan den började alldeles vid vägen. Tack vare att den 

upptäcktes på ett tidigt stadium undveks en katastrof. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 92 Tisdagen den 16 Juni 1959. 
 

Konfirmandjubileum i Härlunda 

 

  40-årsminnet av 1919 års konfirmation firades genom en ovanligt stämningsfull och 

högtidlig minnesgudstjänst i Härlunda kyrka i söndags. 

  Av de 33 konfirmanderna hade 18 infunnit sig. 3 av kamraterna var döda, och 4 vistas i 

Amerika. 

  Efter samling i församlingssalen tågade alla upp till kyrkogården, där en krans nedlades 

på en avliden kamrats grav. Komminister Aron Magnusson, Nye, bringade den avlidne ett 

tack och en hälsning från dem alla, varefter ps. 21 sjöngs. En broder till den avlidne 

tackade vid graven för hedersbevisningen. 

  Vid gudstjänsten tjänstgjorde komminister Gustav Ohlsson och höll skriftetal över 103 

Ps. 2–5 verserna, varefter pastor Aron Magnusson besteg predikstolen och höll en ma-

nande predikan över dagens högmässotext. Kyrkokören sjöng under kantor Henrikssons 

ledning ”Kommer för Herren” och ”Kommer till mig I alla som ären betungade”. Den 

vackra sången blev synnerligen stämningsfull och åhördes av en till sista plats fullsatt 

kyrka. 
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  Efter gudstjänsten blev konfirmanderna uppräknade av komminister Ohlsson, vilken 

som avslutning höll ett tal till dem, varvid han betonade, att man i dessa konfirmand-

jubiléer kunde se dragning till hembygdens kyrka och hälsade dem framledes välkomna 

till nattvardsbordet. 

  Efter gudstjänsten hade konfirmanderna ett samkväm på Hagadals pensionat och 

därefter ställdes färden till Almundsryds kyrkogård, där en krans nedlades på konfirma-

tionslärare pastor Urzanders grav. 

  De gamlas dag firades också. I bygdegården hälsade komminister Gustav Ohlsson 

välkomna till vackert dukade kaffebord. 60 gamla hade infunnit sig, och många minnen 

och tankar utbyttes. 

  Carl Olsson, Amundshylte, tackade å de gamlas vägnar för den minnesrika dagen. Det 

hela slöts med bön av komminister Ohlsson. 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 91 Måndagen den 15 Juni 1959. 
 

                       Mystik i Häradsbäck- 
                                     lönnrum i affärslokal 

 

  En handlare i Häradsbäck upptäckte i lördags att ljuset brann i hans affärslokal, trots att 

han visste att där inte fanns någon. Polisen larmades och genomsökte noga fastigheten, 

utan att finna någon. Däremot upptäckte man ett lönnrum på vinden, där någon okänd 

man tydligen huserat en tid, utan att någon vetat om det. Polisen söker nu efter en mystisk 

långhårig man, som kan sättas i samband med historien. 

  Det var vid 10-tiden i lördags kväll som handlanden Lindblad i Häradsbäck, upptäckte 

att det lyste i hans affärslokal. Då han själv bor i en annan byggnad i närheten, och ingen 

bor i affärshuset, förstod han genast att objudna gäster kommit på besök. 

  Polisen i Ryd larmades skyndsamt och vaktposter sattes ut kring affären, varefter man 

gick husesyn. Man fann då, att kassaapparaten var öppnad, dock ej med våld utan troligen 

med nyckel samt att 30 kr. tillgripits. Man sökte nu noggrant igenom hela affärshuset utan 

att finna någon människa. 

  Efter en stund gjorde man emellertid en förvånansvärd upptäckt. Uppe på vinden fann 

man ett lönnrum, ett utrymme, som ej använts och som ingen i affären förut visste om. 

Genom att ta bort ett par lösa brädor i en vägg kunde man nå dit. 

  Där fann man en provisorisk bädd med filtar och täcken på golvet, och där fanns även 

matrester, bröd, smör, pilsner m.m., ja t.o.m. bananer hade besökaren haft till efterrätt. 

Även fullständigt matbestick hade man satt upp. Tydligen hade någon bott där flera dagar 

och på nätterna gått ner i affären för skaffning. 

  In i byggnaden hade mannen troligen kommit igenom ett trasigt källarfönster. Ingen 

människa syntes emellertid till, och polisen måste ge upp spaningarna. På hemfärden fick 

emellertid en av polismännen syn på en mycket långhårig och mystisk person i en 

trädgård i Häradsbäcks samhälle. Han sökte få fatt på honom, men mannen försvann i 

mörkret. 

  På söndagen fick polisen reda på att en fru i Billarp, en halv mil söder om Häradsbäck, 

sett en liknande individ, och tillsammans med polisen i Urshult samt statspolisen från 

Växjö, utrustad med polishund, ryckte man ut för att få tag i mannen. 

  Ännu på söndagskvällen hade spaningarna dock ej nått resultat. På söndagen upptäckte 

man ännu ett inbrott i Häradsbäck, nämligen i Linkullens danspaviljong, där någon brutit 

sig in. Om något stulits vet man ej. 
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Ur Smålandsposten N:o 92 Tisdagen den 16 Juni 1959. 
 

Cykelstöld i Härlunda. 
 

  Vid 7-tiden på måndagsmorgonen tog en okänd man en cykel i Härlunda. 

  Ägaren observerade stölden och satte efter tjuven. Denne upphanns vid Fanaholm och 

cykeln fordrades tillbaka. Mannen lämnade den men vägrade följa med i bilen till polisen 

i Älmhult. Istället smet han in i skogen. Älmhultspolisen larmades och begav sig till 

Fanaholm. Polis Nilssons polishund fick upp spår, och efter hundra meters sökande fann 

man ett glasögonfodral, som nyss tappats. Efter ytterligare 500 m. fann polis Nilsson 

mannen sovande i en håla. Han nekade ej till cykelstölden och talade om, att han rymt 

från vårdanstalten i Ryd. Cykeln tog han, eftersom han började bli förfärligt trött på att 

gå. Han fördes in till polisstationen i Älmhult, där Rydpolisen hämtade honom och 

återförde honom till anstalten. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 97 Lördagen den 27 Juni 1959. 
 

Dansbaneslagsmål slutade 
med 3 månaders fängelse 

 

  Vid extrating med Mellersta Värends häradsrätt under ordförandeskap av häradshövding 

S.B. Jacobson fick en fest i början av året på Linkullen i Häradsbäck sin epilog. 

  Vid denna fest hade nämligen en 23-årig sågverksarbetare i Häradsbäck tillsammans 

med en 20-årig kollega försökt ”göra upp” med en jämnårig antagonist, vilken de 

beskyllde för att avsiktligt ha stänkt ned dem med sin bil några veckor tidigare. 

  Bråket började redan inne i festlokalen, där de trängt upp sin vedersakare i ett hörn och 

tilldelat honom ett par lätta slag i ansiktet, men slagsmålet hade avstyrts i sin linda, och 

den äldre av slagskämparna hade blivit utvisad av ordningsvakterna. 

  Efter festens slut hade de båda emellertid åter träffat samman med sitt offer, och nu blev 

det hårdare tag. De passade på att tilldela honom ett par slag mellan ögonen med den 

påföljd, att han föll avsvimmad och blödande till marken och med droskbil fick forslas till 

Växjö lasarett. Här konstaterades en fraktur på näsbenet och en lindrigare hjärnskakning. 

  Inför rätta erkände den äldre av slagskämparna men framhöll, att han mot sin vana, 

slagit med vänster hand, eftersom detta var ”händigast”, medan den yngre bestred allt 

ansvar. Efter samstämmande vittnesbevisning fann rätten emellertid även honom 

övertygad om den av åklagaren påstådda gärningen. Den äldre, som redan tidigare i år ett 

par gånger dömts för fylleri och lindrig misshandel, får nu sona sitt tilltag med tre 

månaders fängelse, medan den yngre ådömdes 65 dagsböter. 

 

  Den 30-årige chauffören Ove Nilsson, som under åren 1949– 1959 ådömts straff för ett 

femtiotal olika brott, stod också inför skranket, åtalad för grov stöld. Han hade begått 

inbrott i Lindblads affär i Häradsbäck, och fasttagits under ganska dramatiska om-

ständigheter.  

  Kvällen den 13 juni hade Lindblads hustru observerat ljussken från affären, och 

Lindblad beslöt att försöka ta tjuven på bar gärning. Då ett par polismän anlänt till platsen 

genomsökte man huset från golv till tak utan att finna någon. Redan följande dag greps 

Nilsson och erkände.  

  Nilsson, som undergår sex månaders straffarbete, befanns skyldig och fick sitt straff 

förlängt med två månader. Vidare förklarades ett villkorligt anstånd med tidigare 

straffverkställighet på fyra månader förverkat. 
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Ur Smålandsposten N:o 101 Lördagen den 4 Juli 1959. 
 

Bil av vägen i Häradsbäck. 
 

  En lastbil, lastad med bräder, körde på torsdagen med möte av en annan bil av vägen i 

Häradsbäck och hamnade på sidan. Orsaken var en kurva på vägen och lastbilen fick för 

stor sväng. Inga skador uppstod på bil eller förare. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 111 Tisdagen den 21 Juli 1959. 
 

Häradsbäcksväg hal, 

bil i diket 

 

  En familj på fyra personer på semesterresa från Öland, råkade i går ut för en trafikolycka 

i Häradsbäck. Olyckan skedde på stora vägen Ryd – Älmhult.  

  En vägskrapa som nyss passerat och det starka regnet hade gjort vägen lerig, varvid 

bilföraren, en dam, förlorade herraväldet över fordonet. Bilen kolliderade med ett 

broräcke och blev illa ramponerad. Damen skadades i ansiktet och klagade också över 

smärtor i bröstet. Hennes make fick skärsår och även de båda barnen erhöll skador. I taxi 

fördes de till läkare i Liatorp, som remitterade dem till lasarettet i Ljungby. Därifrån 

meddelas att ett av barnen, en pojke, fick stanna kvar. Man var orolig för att han fått en 

svår hjärnskakning. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 115 Tisdagen den 28 Juli 1959. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Helga Lindberg: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 
 

Hr Sune Ebbemyr, Ryd, med maka 

Ulla, född Johansson, Härlunda. 

(Foto: Södrings, Tingsryd). 

Nu blommar sommar´ns fägring 

med klara, mogna färger 

i skog och tun och diken 

och smultronängens snår. 

Se! näckrossållad drömmer 

den grunda insjöviken 

och kyrkan ner i dalen 

med sollyst spira står… 

  

 

Nu lyser det och blommar, 

men snart nog mörknar kvällen 

och visorna skall sluta 

att ljuda kring din stig 

När sommar´ns fe har smyckat 

med längtansört och vallmo 

din tinning, vill hon luta 

sig avskedstyst mot dig. 
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Ur Smålandsposten N:o 121 Lördagen den 8 Augusti 1959. 
 
En motorcyklist från Ryd, på väg mot Siggaboda råkade på fredagskvällen ut för ett 

vådligt missöde, då hans motorcykel plötsligt fattade eld under honom. 

  Han var tvungen att skyndsamt bromsa in och lämna fordonet, som på några sekunder 

stod i ljusan låga. Genom sin snabbhet klarade sig föraren utan brännskador, medan 

motorcykeln däremot blev helt förstörd. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 125 Lördagen den 15 Augusti 1959. 
 

Dödsfall. 
 

Amanda Johansson-Knall †. Änkefru Amanda 

Johansson-Knall, Tullanäs, V. Torsås, avled i 

torsdags i sitt hem efter en kort sjukdom. 

  Hon var född 1883 på den plats, där hon nu slutat 

sin levnad. Tillsammans med sin år 1954 avlidne 

make, lantbrukaren Fredrik Johansson-Knall, har 

hon här strävsam och duktig som hon var, utfört ett 

plikttroget arbete och fostrat en stor barnskara.  

  Närmast sörjande är fyra söner och tre döttrar. Av 

sönerna är Artur snickare i Sjöbo, Carl anställd vid 

Husqvarna vapenfabriker, Albin ladugårdsförman 

på Öveds kloster och Ernst socialvårdsassistent, 

Frösön. Av döttrarna är Anna gift med hemman-

sägare Hilbert Henriksson, Tullanäs, Selma gift med 

lantbrukaren E. Fyhr, Hovmantorp och Elin maka 

till torvfabrikör Egon Pettersson, Tullanäs. Vidare 

sörjes hon av barnbarn, övrig släkt och många 

vänner. 

 
 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 127 Tisdagen den 18 Augusti 1959. 
 
Bröllop. 
 

  I Härlunda kyrka sammanvigdes i lördags muraren Karl Arne 

Lennart Johansson och fröken Anna Lilly Birgit Johansson, 

båda från Spjutaretorp. Vigselförrättare var komminister 

Gustav Ohlsson, som höll vigseltal över Rut 1: 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära Mor 

Mormor och Farmor 

Amanda Johansson 

Knall 
har i dag stilla insomnat i tron på sin 

Frälsare i sitt 77:e levnadsår. Djupt 

sörjd och saknad av oss barn, barn-

barn och barnbarnsbarn, släkt och 

vänner. 

Tullanäs den 13/8 1959. 

BARNEN. 

Du möter oss ej mer som förr 

välkomnande där hemma. 
Vid barndomshemmets kända dörr, 

Där hörs ej mer din stämma. 

Din plats är tom vid fönstrets karm, 
Där du oss väntat ofta. 

Kring din gestalt, din blick så varm 

Blott minnets rosor dofta. 

Hr Arne Johansson med maka Lilli, 

född Johansson, båda från Härlunda. 

(Foto: Hå-Be, Lönsboda). 
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Ur Smålandsposten N:o 133 Lördagen den 29 Augusti 1959. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller på måndag fröken Betty Bengtsson, Långhult, Häradsbäck, Härlunda. Hon är född i 

Billarp. Hon har gjort sig känd som en arbetsam och duktig människa. Stilla och försynt, snäll och 

hjälpsam har hon tillvunnit sig aktning och sympati. 

 

Ryd-bo skadades illa i bilvurpa 

vid Häradsbäck. 
 

  En personbil från Trestenshult, Almundsryd, råkade på fredagseftermiddagen ut för en 

svår kollision med ett vägräcke 500 m. öster om Häradsbäcks vårdhem. 

  Bilen, som fördes av ägaren, var på väg mot Häradsbäck och kom i en svag kurva i 

sladdning samt gick med hög fart över på vägbanans högra sida, där den med våldsam 

kraft kolliderade med stengardisten, studsade över denna samt hamnade grensle på 

vägräcket över tio meter innan den blev liggande. 

  Dörren vid förarens sida flög upp vid kollisionen, och föraren kastades handlöst ur bilen. 

Han fick svåra skador i bakhuvudet och blev medvetslös. I ambulans fördes han till 

Tingsryds sjukstuga och därifrån i sjukvagn till Växjö lasarett. Han var då fortfarande 

medvetslös. Härifrån skickades han så gott som omedelbart vidare till neurologiska 

kliniken i Lund. 

  De båda passagerarna i bilen blev underligt nog helt oskadda. Bilen blev mycket illa 

ramponerad, i synnerhet frampartiet. Polisen i Ryd lät föranstalta om blodprov på föraren. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 135 Tisdagen den 1 September 1959. 
 

Konfirmandjubileum 
i Häradsbäck 

 

 
 

  I söndags firade 1929 års konfirmander sin 30-årsdag av sin konfirmation och första 

nattvardsgång i Härlunda kyrka. Samling skedde i församlingssalen. Därifrån tågade 

konfirmanderna med komminister G. Ohlsson i spetsen upp till kyrkogården till en 

avliden kamrats grav. Först sjöngs ”Härlig är jorden”. Därefter hälsade komminister 

Ohlsson välkommen till konfirmandträffen, varefter hr Vilhelm Hörberg, Ryssby, nedlade 

en krans med en hälsning från kamraterna. Därefter höll komminister Ohlsson en kort 

bön, och till slut sjöngs en psalm. 
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  Så tågade konfirmanderna till kyrkan för att övervara högmässan och delta i nattvarden. 

Skriftetal och predikan hölls av komminister Ohlsson. Efter högmässan hälsade 

komminister Ohlsson ånyo å församlingens vägnar konfirmanderna välkomna till hem-

bygdens kyrka och till nattvardsbordet och till flera konfirmandträffar. Så blev det 

upprop. Av 21 konfirmander var en död, och av de andra 20 hade tolv infunnit sig. 

  Efter högmässan var supé anordnad på Hagadals pensionat. Tal hölls av komminister 

Ohlsson. Till slut följde en kort betraktelse, och den minnesrika dagen slöt med psalmen 

120. Initiativtagare var fru Ellen Sandborg, Lönsboda. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 140 Torsdagen den 10 September 1959. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller på söndag hemmansägaren Axel Julius Svensson, Långhult, Häradsbäck. Hr Svensson 

är infödd Härlundabo. I sin tidigaste ungdom var han föräldrar behjälplig med arbete på 

jordbruket. Sedan tog han anställning vid sågverk såväl i Häradsbäck som i Vislanda. Vid moderns 

frånfälle förvärvade han föräldrahemmet, där han alltjämt bor. Han har gjort sig känd som en 

duglig jordbrukare och har gjort stora förbättringar på gården. Han är sympatisk och vänlig och 

allmänt omtyckt av såväl grannar som vänner. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 146 Måndagen den 21 September 1959. 
 

Dödsfall. 
 

Esther Urzander †. I fredags avled i Växjö f.d. 

lärarinnan Esther Urzander, Härlunda, i en ålder av 

75 år. 

  Hon var född i Uråsa och dotter till numera fram-

lidne komministern i Härlunda Anders Urzander 

och hans likaledes bortgångna maka Johanna. 

Fröken Urzander avlade lärarinneexamen 1910 vid 

småskoleseminariet i Borås och fick därefter tjänst 

som vikarie i Yxnahult, Älghult och därefter i 

Annerstad. År 1913 flyttade hon till Härlunda och 

blev ordinarie lärarinna där och tjänstgjorde inom 

församlingen i 33 år. Först fick hon sitt verksam-

hetsfält vid småskolan i Hårdahult men blev sedan 

förflyttad till kyrkskolan i Häradsbäck, där hon 

tjänstgjorde till pensionsåldern. Förutom det an-

strängande skolarbetet med många elever tjänst-

gjorde hon ofta som organist i kyrkan. Hon satt 

också som avlösare i telefonväxeln i Häradsbäck vid 

sidan av sitt arbete. 

  Fröken Urzander har gjort sig känd som en 

energisk och dugande lärarinna, och många elever 

minnes henne med tacksamhet. En tid före 

pensionsåldern lät hon uppföra en vacker villa i 

Häradsbäck, och där har hon nedlagt ett gott arbete i 

sin trädgård, som vittnar om vilken god trädgårdsmästare hon var. Personligen var hon godhjärtad 

och vänlig och utrustad med ett gott sinnelag och omtyckt och värderad av alla. 

  Närmast sörjande är två bröder, svägerskor och brorsbarn samt trotjänarinna. I sorgen deltager 

dessutom grannar och ett stort antal vänner. 

 

 

 
 

Vår älskade syster 

och faster, 

f. lärarinnan 

Esther Urzander 
* 3 juli 1884 

† 18 sept. 1959 

Djupt sörjd och saknad av oss samt 

släktingar och vänner. 

AMOS och INGRID URZANDER 

ARVID och MARTHA URZANDER 

Brorsbarnen. 

Sv. ps. 66 och 120. 

  Jordfästningen äger rum i Almundsryds 

kyrka torsdagen den 24 sept. kl. 15. 

  För dem, som önska följa den bort-
gångna till hennes sista vilorum medde-

las, att samling sker å Nya Hotellet i Ryd 

kl. 13,15. 
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Ur Smålandsposten N:o 156 Torsdagen den 8 Oktober 1959. 
 

Dödsfall. 
 

Emma Svensson †. I går avled i Ekhaga, 

Häradsbäck, änkefru Emma Svensson, född 

Adamsson, maka till framlidne hemmansägaren 

Otto Svensson, Häradsbäck. 

  Den bortgångna var född år 1879 i Krampanäs, 

Härlunda. I 20-årsåldern ingick hon äktenskap varpå 

makarna övertog hennes föräldragård. Vid sin ma-

kes sida nedlade hon ett outtröttligt och självför-

glömmande arbete till fromma för hemmet och sin 

stora familj. Då makarna Svensson i början av 

1940-talet sålde sin gård flyttade de till Häradsbäcks 

kyrkby, där de låtit uppföra ett nytt hem. Detta äges 

numera av yngsta dottern Emmy och hennes make 

hos vilka såväl den nu bortgångna som hennes för 

några år sedan bortgångne make åtnjutit den bästa 

och ömmaste vård. Hon lämnar efter sig minnet av 

en omutligt redbar och god kvinna och med fast 

förankring i sina fäders tro. 

  Närmast sörjande är tre söner och tre döttrar jämte 

deras familjer samt barnbarn och deras barn i USA. 

 

 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller i dag fru Betty Andersson, Karlshamn, 

maka till disponent Wictor Andersson. Fru Anders-

son är född i Härlunda. Efter ingånget äktenskap 

blev hon bosatt i Häradsbäck till 1955 då hon till-

sammans med maken flyttade till Karlshamn. Fru 

Andersson var initiativtagare till bildandet av Härlunda högerkvinnoklubb, där hon var ordförande 

från starten till dess hon flyttade till Karlshamn. Under beredskapstiden då lottarörelsen hade en 

stor uppgift att fylla, ställde hon sig i spetsen för bildandet av Härlunda lottaförening och var dess 

ordförande i många år. Inom kyrkliga sykretsen har hon också varit flitigt engagerad. Under finsk-

ryska kriget hade hon hand om flera insamlingar, ett arbete för vilket hon belönats med diplom 

från den finska vänorten. Hennes största intresse har varit hemmet. Till sin läggning är hon enkel 

och flärdfri och känd för sin stora gästvänlighet. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 159 Tisdagen den 13 Oktober 1959. 
 

                                 Från kristna 

                                         verksamheten 
 

Gåva till Härlunda kyrka. 
 

  Tacksägelsedagen i Härlunda kyrka blev i söndags för alla dem som deltog i guds-

tjänsten högtidlig och vacker. Komminister Gustav Ohlsson, Härlunda, talade med ingång 

från Ps. 46: 11 ”Bliven stilla och besinnen att jag är Gud”. Därefter hölls högmässa över 

dagens text över orden i Ps. 28: 69. Kyrkokören sjöng under kantor Henrikssons säkra 

ledning ”Kommen för Herren med tacksamhet” av J.S. Bach och ”På Gud och ej på eget 

råd” av J.S. Bach. Efter predikan tillkännagav komminister Ohlsson att Härlunda kyrka 

fått mottaga en vacker gåva, en altarduk i linne med knypplad Vadstenaspets och uttalade 

ett varmt tack från församlingen. 

 

 

 
 

Vår älskade goda moder 

farmor och mormor 

Emma Svensson 
född den 6 maj 1879 

har i dag stilla avlidit i förtröstan på 

sin Frälsare innerligt sörjd och 

saknad men bevarad i det ljusaste 

minne av oss, syskonbarn, övrig 

släkt och vänner. 

Ekhaga, Häradsbäck den 7 oktober 

1959. 

OLGA och GUSTAF 

ARTHUR och HELGA 

JOSEF och DAGMAR 

HELGA och ARTHUR 

ERIC och BOJAN 

EMMY och GUSTAV 

Barnbarnen. 

Störst av allt är kärleken. 

Så skön går morgonstjärnan fram 
och bådar klar och lyckosam 

den stora dagens möte. 

Då själen över jorden höjd 
får svinga sig i helig fröjd 

till himlafaderns sköte. 
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Ur Smålandsposten N:o 160 Torsdagen den 15 Oktober 1959. 
 
Från Härlunda, meddelas: 

  Hemmansägare Albert Bengtsson i Torbjörnahult, Härlunda, kan i detta prunkande 

höstväder bege sig ut i sin trädgård att skörda fullt mogna jordgubbar. 

  En mångfald jordgubbsblomster och stora härliga jordgubbar har visats upp för 

Smålandspostens lokalombud i Häradsbäck. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 161 Lördagen den 17 Oktober 1959. 
 

Pojke cyklade på bil 

i Häradsbäck. 
 

  Femårige Mats Brennander, son till busschaufför Erik Brennander, Häradsbäck, blev på 

torsdagen påkörd av en bageribil från Ryd. Lyckligtvis blev det inga allvarliga skador. 

  Pojken cyklade på en trehjuling rätt ut på huvudleden vid Hjalmar Karlssons affär. 

Bilisten, som kom från Älmhultshållet, försökte väja unden och körde därvid på ett staket 

på vänster sida av vägen. Pojken fördes till läkare i Ryd, som konstaterade att det endast 

blivit ytliga skrubbsår och en sprucken läpp, varpå pojken fick återvända hem. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 162 Måndagen den 19 Oktober 1959. 
 

Skolkökskurs avslutad 

i Häradsbäck. 
 

  En skolkökskurs, som pågått åtta veckor i Häradsbäck avslutades på torsdagen. 

  Till avslutningen hade inbjudits elevernas mammor, komminister Gustav Ohlsson med 

fru samt representanter för lärarekåren och skolstyrelsen. De församlade bjöds på kaffe, 

kakor och tårta, allt utgörande ett gott bevis på den lärdom som eleverna inhämtat under 

lärarinnan, fröken Aina Rylanders ledning. Komminister Ohlsson framförde de inbjudna 

och församlingens tack till fröken Rylander. Eleverna överlämnade blommor. Kursen har 

haft 11 elever. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 167 Tisdagen den 27 Oktober 1959. 
 
Från Häradsbäck, meddelas: 

  Sparbankerna i Häradsbäck har inbjudit till familjesamkväm i bygdegården dit en talrik 

publik infunnit sig. Kamrer Sture Thorén, Ryd, hälsade alla välkomna varpå borgmästare 

O. Bergholtz, Växjö, höll ett anförande. Efter detta följde en uppskattad trolleriföre-

ställning av Benny Leyton, Göteborg, vilken även presenterade sina talande dockor. 
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Ur Smålandsposten N:o 180 Torsdagen den 19 November 1959. 
 

Dödsfall. 
 

Johan Svensson †. Natten till tisdagen avled på 

ålderdomshemmet i Häradsbäck småbruksägaren 

Johan Gustav Svensson, Långhult, Härlunda. 

  Han var född 1879 i Karsemåla, Härlunda, men 

flyttade med sina föräldrar till Långhult, Härlunda, 

där dessa förvärvade ett småbruk. I yngre dagar var 

han sysselsatt med jordbruksarbete på olika platser, 

men efter faderns frånfälle köpte han föräldra-

hemmet och har ensam skött detta, tills han i januari 

innevarande år flyttade till ålderdomshemmet. 

Svensson har alltid kunnat glädja sig åt god hälsa. 

Han var varmt intresserad av kyrkan och var så 

länge krafterna räckte, en flitig kyrkobesökare. Han 

var känd som en strävsam, skötsam och redbar man. 

  Närmast sörjande är en syster och svåger, bosatta i 

Västra Torsås, samt syskonbarn. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 183 Tisdagen den 24 November 1959. 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår käre broder och 

morbror 

Johan Svensson 
* 5/3 1879 

har lämnat oss i dag, djupt sörjd  

av oss.  

Långhult, Häradsbäck den 17/11 

1959. 

IDA och AXEL PETERSSON 

Syskonbarnen. 

Sv. ps. 400: 11. 

 

 

 
 

Vår käre lille far 

morfar och farfar 

f.d. Fjärdingsmannen 

Karl Henrik Jonasson 
* 20/7 1878 

har i dag stilla insomnat.  

Djupt sörjd och saknad av oss, släkt och många vänner. 

            Långhult, Häradsbäck den 22 /11 1959. 

ELSA och GUNNAR 

TILDA och ALFRED 

ASTRID 

FRANK och SELMA 

RUTH och THURE 

HELLA och ERNST 

FRITZ och EUFEMIA 

MADELINA 

SONJA och FOLKE 

MARGIT och KURT 

Barnbarn och barnbarnsbarn 

När mor gick bort, 

så ensam blev din strid, 

Nu käre far, har även du fått frid 

Sov kära två som delat livets öden, 

I gravens ro förenade i döden. 

Sv. ps. 377. 

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

fästningen äger rum i Härlunda kyrka söndagen den 29 november 1959 

kl. 10. 
  Samling sker i sorgehuset kl. 8. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

  Kaffe intages före avfärden. 
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Dödsfall. 
 

Karl Henrik Jonasson †. I söndags avled i sitt hem f.d. fjärdingsmannen Karl Henrik Jonasson, 

Långhult, Härlunda. 

  Han var född i Nöttja 1878. I unga år reste han till Danmark och arbetade en tid på tegelbruk, 

men återvände till Sverige igen. Han ingick därefter äktenskap och makarna bosatte sig på makens 

föräldrahem i Långhult, där de alltjämt bor. Först tog han arbete i stenbrott men blev efter en tid 

invald som socknens fjärdingsman, vilken syssla han innehade i 27 år. Vid sidan om detta var han 

också kyrkovaktmästare i 25 år och så småningom fick han även andra kommunala uppdrag såsom 

ledamot i kommunalfullmäktige, barnavårds- och familjebidragsnämnden vars överförmyndare 

han var en följd av år, ombud för bilförsäkringsbolaget Nordstjernan, auktions- och bouppteck-

ningsförrättare m.m. Alla dessa åligganden skötte han med stor duglighet och noggrannhet. Han 

blev änkling 1951 och har sedan bott hos dottern Margit och dennes make, vilka innehaft 

föräldrahemmet. Den bortgångne var en god sällskapsmänniska och efterlämnar ett aktat minne. 

  Närmast sörjande är två söner och åtta döttrar jämte deras familjer. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 187 Tisdagen den 1 December 1959. 
 

Bröllop. 
 

  I V. Torsås prästgård sammanvigdes i lördags hemman-

sägaren Gösta Lennart Gustafsson, Trolleboda, Härlunda, och 

fröken Irma Vivi Svensson, dotter till kvarnägaren Thure 

Svensson och hans maka Edit, Björnhult, Härlunda. Vigseln 

förrättades av brudens konfirmationslärare kyrkoherde John 

Lindgren, som även höll tal till brudparet. 

 

 

Försvunnen kom åter.  En 78-årig f.d. hemmansägare i 

Häradsbäck, som på söndagskvällen lämnade sitt hem, 

vållade en hel del uppståndelse, innan han på måndags-

morgonen själv återvände. 

  De anhöriga tog för givet, att mannen bara gått ut ett 

slag, men då han inte återvände sökte man honom. I gry-

ningen följande morgon igångsattes efterforskningar med 

polisens hjälp. Efter tre timmars sökande kom den för-

svunne själv tillbaka hem. Han hade på kvällen besökt några vänner ett par km. från 

hemmet och fått övernatta hos dessa. Ingen här tänkte dock på att underrätta hans 

anhöriga. 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 190 Måndagen den 7 December 1959. 
 

Födelsedag. 
 

  80 år fyller på onsdag förre hemmansägaren Algot Johansson, Gäddegölshult, Härlunda. Han är 

född i Härlunda. Tidigt lämnade han föräldrahemmet och gav sig ut på förvärvsarbete i hem-

bygden. För vinnande av bättre utkomst emigrerade han till Amerika, där han under trägen 

arbetsutövning vistades i många år. Han ingick även äktenskap under sin vistelse i Amerika. Sedan 

han återkommit till sin hembygd, köpte han 1/36 mantal Gäddegölshult. På denna gård har han 

utfört betydande grundförbättringar. Samtliga gårdens åbyggnader har han från grunden nybyggt. 

Åt vården av sin skog och skogsmark har han ägnat ett vaket intresse. Även i det allmänna 

samhällsarbetet har han tagit intresserad verksam del. Sålunda har han bl.a. varit initiativtagare till 

Spjutaretorps kooperativa handelsförening samt dess mångårige styrelseledamot. Alltid har han 

visat stort intresse för den moderna utvecklingen med ty åtskilliga reformer. För många år sedan 

blev han änkling och sålde då sin gård till sin äldsta dotter och hennes make samt bosatte sig på 

Stenskärvet, beläget i Gäddegölshult och i omedelbar närhet till hans forna hem. Här bor han 

ensam och sköter hemmets olika göromål på tillfredställande sätt. Hr Johansson är känd som en 

synnerligen sympatisk personlighet. 

Hr Gösta Gustafsson med maka Wivi, f. 

Svensson, båda från Härlunda. 

 (Foto: Södrings, Tingsryd). 
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                                 Från kristna 

                                         verksamheten 
 

Härlunda. 
 

  Härlunda kyrkliga syförening, hade i torsdags anordnat sin sedvanliga försäljning i 

bygdegården i Häradsbäck. Före försäljningen hölls missionsgudstjänst i kyrkan, där 

komminister Johannes Adrian i Örkened predikade över Joh. 3: 16 ”Så älskade Gud 

världen”. Kollekt upptogs till missionen och gav 154 kr. 

  Till försäljningen hade en stor mängd värdefulla alster skänkts. Som ropare tjänstgjorde 

komminister Ohlsson och hemmansägare Sture Fjordevik. Själva auktionen gav 2.194 kr., 

den högsta summa som hittills nåtts i församlingen. Bruttobehållningen blev 3.516 kr. 

Komminister Ohlsson tackade alla som på olika sätt givit sitt stöd till försäljningen. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 191 Tisdagen den 8 December 1959. 
 
Mindre brand i Häradsbäck.  Ett eldsvådetillbud inträffade före kl. 19 på söndagen i 

nedre våningen i en bostadsfastighet tillhörig Hjalmar Karlssons sterbhus, Häradsbäck. 

  Fastigheten bebos av målaremästare Gustav Svensson och linjearbetare Ebbe Ståhl och 

deras familjer. Elden upptäcktes av hr och fru Svensson, som tyckte sig känna röklukt. 

När de öppnade dörren till hallen trängde tjock rök fram. Hr Svensson slängde igen 

dörren. Elden fick härigenom ingen näring. Samtidigt hade hr Ståhl i lägenheten ovanför 

känt brandrök och beväpnade med vatten och sprutan angrep de nu elden utifrån. 

Ytterdörren var emellertid låst inifrån, varför hr Ståhl slog sönder fönsterrutan i dörren. 

Efter några ögonblick var branden släckt med hjälp av några hinkar vatten och snö. 

  Brandkåren tillkallades men behövde ej använda de utlagda slangarna. Då huset ligger i 

centrum med intilliggande hus runt omkring på 20–30 meters avstånd samt en stor trä-

industri på c:a 200 meters avstånd kunde i den svåra blåsten lätt en katastrof ha inträffat. 

  Elden hann turligt nog ej få något ordentligt fäste i de släta väggarna, men av hettan och 

rökutvecklingen blev dock hallen, som är c:a 2 x 2 m., illa åtgången. Likaså fördärvades 

en hel del kläder, som förvarades där. Hr Ståhl ådrog sig ett otäckt sår i högra handleden, 

när han slog in fönstret, varför han senare uppsökte läkare för vård. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 193 Lördagen den 12 December 1959. 
 
Födelsedag. 
 

  80 år fyller på tisdag skomakaremästaren August Johansson, 

Häradsbäck. Han är född och uppväxt i Vashult, Härlunda, 

och var under ynglingaåren sin fader behjälplig med skoma-

keriyrket. Föräldrarna inköpte sedan fastigheten 1
9
 i Härads-

bäck och flyttade dit med familjen där de sedan bedrev sam-

ma yrke. Vid faderns död övertog hr Johansson föräldra-

hemmet och blev då egen mästare, och ansågs för att vara en 

fin sådan. Vid moderns och systerns frånfälle fortsatte han att 

ensam bo kvar i sin lägenhet tills för något år sedan då han 

sålde den till sina brorsbarn men bor alltjämt kvar. Han är 

mycket musikintresserad och har som fritidssysselsättning 

tillverkat psalmodikon, och det är säkert ett tiotal sådana 

instrument han tillverkat till olika personer. Själv spelar han 

gärna en psalm på sitt kära instrument då någon kommer på 

besök. Han är pigg och kry och har begåvats med ovanligt 

god hälsa. Utrustad med de bästa personliga egenskaper är 

han alltjämt omtyckt och värderad. 

Hr Ivar Svensson, Häradsbäck, med 
maka Britta, född Karlsson, Barkhult. 

(Foto: Willner Persson, Älmhult). 
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Ur Smålandsposten N:o 195 Tisdagen den 15 December 1959. 
 

Dödsfall. 
 

Amanda Olofsson †. Natten till söndagen avled på 

ålderdomshemmet i Häradsbäck fru Amanda 

Olofsson, Långhult, Härlunda. 

  Den bortgångna var född 1882 i Långasjömåla, 

Härlunda, och änka efter framlidne hemmansägaren 

Frans Olofsson. Efter ingånget äktenskap bosatte sig 

makarna på makens föräldrahem Sänneshult, då 

tillhörande Virestad. Efter en tid såldes emellertid 

detta och familjen blev bosatta på olika platser. Fru 

Olofsson har haft ett synnerligen arbetsamt och 

strävsamt liv bakom sig och har alltid ägnat sina 

krafter och omtankar åt familjen och hemmet. Hon 

blev änka 1950 och flyttade då till dottern Vendela i 

Olofström och var där i tre år, varefter hon återkom 

till Härlunda och sökte sig in på ålderdomshemmet. 

Då hon alltid begåvats med god hälsa har hon trots 

sin höga ålder aldrig varit sysslolös utan arbetat 

med virkning och annat handarbete. 

  Närmast sörjande är fem barn, tre söner och två 

döttrar. Arvid är bosatt i USA, Vendela gift med 

kommunalarbetare Erik Persson, Olofström. Gerda 

gift med hemmansägaren Arthur Jeppsson, Strön-

hult, Skåne. Theodor, vice ordf. i Härlunda social-

nämnd. Albert fabrikör i Långhult och Algot samt 

barnbarn jämte tre syskon och kusiner. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 200 Torsdagen den 24 December 1959. 
 
Födelsedag. 
 

  75 år fyller på måndag fastighetsägaren Axel Emil Johansson, Grönadal Låckhultsmaden, 

Häradsbäck. Han är född i Enigatorp, V. Torsås, men flyttade med sina föräldrar till Vashult i 

Härlunda, där han växte upp. I sin ungdom reste han till Norrland och arbetade vid järnvägsbyggen 

i många år, men så återvände han till sin hembygd igen. Han gifte sig år 1917, och i samband 

därmed köpte makarna fastigheten Bohult i V. Torsås. Under den tid familjen bodde där bedrev 

han handel med slaktdjur, och då ingen sådan affär fanns på orten fick han god åtgång på sina 

varor. Han arbetade även i sex år med vägarbeten. År 1947 avyttrade makarna fastigheten Bohult 

och köpte en fastighet i Häradsbäck, benämnd Låckhultsmaden 1
1
 och där har han nedlagt ett gott 

arbete. Han har gjort stora förbättringar på hus och jord. Han blev änkling år 1954 men har med 

annan kvinnlig hjälp fortsatt att bruka och inneha gården. Hr Johansson är en god sällskaps-

människa och en utmärkt historieberättare, rejäl och gedigen har han vunnit stor vänskap. Därtill 

bidrar också hans trevnad och sällskapliga väsen. Sin 75-årsdag firar han med bibehållen vitalitet 

både andligen och kroppsligen. 

 

 

 

 

 

 
 

Vår älskade lilla mor, 

mormor och farmor 

Amanda Olofsson 
* 6/3 1882 

har i dag stilla insomnat i tron på sin 

Frälsare. Djupt sörjd av oss, syskon, 

övrig släkt och många vänner.  

Häradsbäck den 13/12 1959. 

Arvid 

Vendela och Erik 

Gerda och Arthur 

Theodor 

Albert och Märtha 

Algot 

Barnbarnen. 

Mors trötta huvud har lagt sig till ro 

Hennes flitiga händer fått vila. 

Nu sover hon lugnt i sitt fridfulla bo, 

Dit far gått förut att vila, 

Och dit våra tankar ila. 

Tack kära mor. 

Sv. ps. 265. 
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Ur Smålandsposten N:o 203 Torsdagen den 31 December 1959. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rudolf Persson 

Anita Vaern 

Häradsbäck.                                

 

 

Förlovade 

Årsskifte 1959 – 1960 
 

I nyårskväll, då bygden stilla vilar 

och årets timglas silat ned sin sand, 

till svunnen tid vår tanke osökt ilar 

och minns vad fordom hände i vårt land. 

 

Mot hedendomens mörka offerrökar 

steg kristen grynings första, milda ljus, 

och stjärnan, som sitt strålområde ökar 

i dagningstimman, nådde alla hus… 

 

Men sekler svunno. Vasar satt på troner, 

till lycka och till ofärd, som vi sett. 

Dock, bortom brodersmord och svek 

ljöd toner om enighet, om kristligt kungavett. 

 

Med tolfte Karl gick våra trötta fäder 

i fält, med nödens svarta stämpelfläck. 

En isig natt de julens psalmer kväder 

uti Smoljensk, på knä bland strå och säck. 

 

Och nya tider kom med nya lotter 

för svenskarna och deras gamla land. 

Vid riksens roder bytte Bernadotter, 

de flesta styrde väl – med säker hand. 

 

I dag är välstånd rådande, så säges, 

och ordet barkbröd är en saga blott. 

Men någonting oss fattas, det som väges 

i sedlar ej men är för mänskor gott. 

 

Förnöjsamhet och sinnesro oss felar. 

Snabbt bultar tidens heta pulsars slag: 

”Vi måste hinna, hinna!” jämt det spelar 

i våra inre öron dag från dag. 

 

I klockors klang ett nyfött år till mötes 

du går, min vän, men känner ej dess färd, 

ej heller var det bära kan i sköte 

av sorg och glädje för en sårig värld. 

 

Bäst för envar, om vi med öppna händer 

kan stilla dröja i en återblick 

och ödmjukt taga blott en dag i sänder 

samt tacka för det ljusa, som vi fick. 

                                           HELGA LINDBERG. 

 


